








„Księża Solidarności” to wystawa, która definiuje jeden z  kierunków aktywności Instytutu Dziedzictwa Solidarności. 
Chcemy dzięki niej podkreślić, że Solidarność jako związek zawodowy ma korzenie osadzone w  chrześcijaństwie.  
NSZZ „Solidarność” jest z tego dumny, bowiem jego charakter wynika ze specyfiki, miejsca i czasu, w jakim ta niezwy-
kła ogólnopolska organizacja pracownicza powstawała. A powstawała jako ruch polski, w swej naturze sprzeciwiający 
się komunizmowi i  jego biurokratycznym strukturom państwa totalitarnego. Dziś trzeba pamiętać, że wartości jed-
nostkowe i  wspólnotowe, społeczna nauka Kościoła i  etyka chrześcijańska odróżniają Solidarność od powszechnych 
nurtów lewicowych obecnych w  związkach zawodowych, zwłaszcza współczesnej Europy. W  tamtym czasie, w  1980 
roku i  w  latach 80., wartości laickie nie mogły być jedyną siłą naprawczą zmieniającą naszą polską rzeczywistość. 
Prawdziwą siłę miały fundamenty naszej europejskiej cywilizacji – wypływającej z nauki Chrystusa, ale także z homi-
letyki i kazań duchownych przede wszystkim Kościoła katolickiego, będącego przy Solidarności i  z Solidarnością.

Wystawa jest opowieścią o kapłanach, którzy mieli odwagę wyjść do człowieka, do społeczeństwa w niezwykle trudnej 
rzeczywistości politycznej i społecznej. To opowieść o postawach na wskroś humanitarnych, bohaterskich. Duchowień-
stwo polskiego Kościoła powiedziało PRAWDZIE: TAK – wnosząc dzięki swym postawom niezwykle ważne wsparcie 
moralne, integrujące, dające poczucie jedności, wspólnoty i prawdziwej solidarności międzyludzkiej, pisanej przez małe 
i wielkie „S”. 

Wystawą tą składamy hołd tym, którzy mieli odwagę iść ramię w  ramię ze społeczeństwem w  imię prawdy, dobra, 
wolności i  lepszej przyszłości Narodu Polskiego.

Mateusz Smolana
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Solidarności

O WYSTAWIE
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“Priests of Solidarity” is an exhibition which defines one of the directions of the activity of the Solidarity Heritage 
Institute. Through the exhibition, we want to stress that Solidarity, as a trade union, is rooted in Christianity. 
NSZZ “Solidarność” is proud of this because its character is the result of the specificity, place and time in which 
this extraordinary national workers organisation was founded. It was created as a Polish movement, in its nature 
opposing communism and its bureaucratic structures in the totalitarian state. Today, it is important to remember 
that individual and community values, the social doctrine of the Church and Christian ethics distinguish Solidarity 
from the common left-wing movements present in trade unions, especially in modern Europe. At that time, in 1980 
and in the 80s, secular values could not be the only corrective force changing our Polish reality. The true strength 
lied in the foundations of our European civilization, which stems from the teachings of Christ, but also from the 
homiletics and sermons of priests, mostly belonging to the Catholic Church, which stood by the side of Solidarity.

The exhibition is a story about priests who had the courage to open themselves up to people, to the society, in a very 
difficult political and social reality. It is a story about deeply humanitarian, heroic attitudes. The clergy of the Polish 
Church spoke THE TRUTH: YES – by providing extremely important moral support which integrated the people, gave 
them a sense of unity, community and true solidarity, both written in lower case and with a capital “S”.

Through this exhibition, we pay tribute to those who had the courage to fight side by side with the society in the 
name of the truth, a greater good, freedom and a better future of the Polish Nation.

Mateusz Smolana
Director Institute of Solidarity Heritage

ABOUT THE EXHIBITION
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Historia Solidarności bogata jest w przykłady wsparcia, którego Kościół katolicki udzielał Niezależnemu Samorządnemu 
Związkowi Zawodowemu „Solidarność” w jego pokojowej walce z ustrojem komunistycznym. To zaangażowanie trafnie 
opisał abp Ignacy Tokarczuk w  jednym ze swoich kazań z  1982 r.: „Kościół z  Narodem był przez tysiąc lat i  Kościół 
z Narodem pójdzie dalej w doli i niedoli, bo Naród sam jest Kościołem, a Kościół mieści się w Narodzie”. Wystawa „Księża 
Solidarności” przywraca pamięć historyczną o tych księżach katolickich, którzy patronowali tworzącym się strukturom 
opozycji demokratycznej w PRL, a następnie związkowi, którzy krzewili postulaty solidarnościowe, przeciwstawiali się 
ówczesnej władzy i na trwałe wpisali się w karty historii walki z komunistycznym reżimem – to dla nich i dla zachowania 
pamięci o nich powstała ta ekspozycja. 

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 2 czerwca 2021 roku w  zabytkowej bazylice św. Brygidy w  Gdańsku. Miejsce 
ekspozycji było wyjątkowe – wszak to bastion Solidarności. Po ogłoszeniu stanu wojennego świątynia była miejscem 
oporu, a także opoką dla członków zdelegalizowanej wówczas Solidarności.  Bazylika miała i nadal ma szczególne miej-
sce w sercach Polaków i działaczy związku. W tym kościele przebywały niepospolite postacie, nie tylko z kościelnego 
środowiska, tu bywał ks. Jerzy Popiełuszko. Do dziś to miejsce jest otaczane szczególną czcią. 

Niniejszy katalog przedstawia sylwetki subiektywnie wybranych kapłanów. Kwestia aktywności i  poświęcenia 
Kościoła rzymskokatolickiego sprawom wolnościowym od dawna wpisywała się w moje zainteresowania badawcze, 
które przedstawiłem w dysertacji doktorskiej dotyczącej historii jezuitów w Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej po 
1945 roku. Wybór sylwetek księży poprzedzony był długą kwerendą i  zapoznawaniem się z  wieloma życiorysami. 
Niektórzy z wymienionych w katalogu kapłanów byli uczestnikami pamiętnych dni Sierpnia ’80. Inni w późniejszym 
okresie wydatnie wsparli proces budowania struktur NSZZ „Solidarność”, czy też pomagali duchowo w  wyjściu ze 
zniewolenia. Kapłani ci pokazywali drogę prawdy, wolności i  przebaczenia. Kapelani Solidarności w  trudnych mie-
siącach lat 80. XX w. w swoim nauczaniu podtrzymywali działaczy Solidarności na duchu. Dlatego władza zarzucała 
tym duchownym głoszenie „szkodliwych politycznie wystąpień duszpasterskich”. Księży tych szykanowano, zatrzy-
mywano, inwigilowano i  napadano. Niektórzy z  nich za swoją bezkompromisową postawę zapłacili życiem, tak jak 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko. 

Tematyka księży Solidarności wciąż czeka na szerokie, krytyczne zbadanie i  opracowanie. Katalog nie włącza się 
w  trwające debaty naukowe i  publicystyczne dotyczące wątków agenturalnych poszczególnych księży. Nie zajmuje 
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się on tymi zagadnieniami. Jego najważniejszym celem jest docenienie wielu duchownych, którzy angażowali się w życie 
społeczeństwa i podtrzymywali, szczególnie pod względem duszpasterskim, członków Solidarności w ich walce z sys-
temem komunistycznym. Obecnie w Instytucie Pamięci Narodowej pod kierunkiem dr.  hab. Rafała Łatki powstają 
obszerne monografie poświęcone tym księżom. Oddzielnym zagadnieniem pozostaje naukowe opracowanie leksykonu 
duchowieństwa zaangażowanego w  Solidarność, co będzie wymagało pracy zespołowej wielu historyków. Ważnym 
zadaniem jest spopularyzowanie tej wiedzy, przybliżenie jej ogółowi społeczeństwa. Niniejszy katalog wystawy to pierw-
szy krok w tym kierunku.

Serdeczne podziękowania za pomoc w  realizacji niniejszego katalogu oraz wystawy, za poświęcony czas i  konsulta-
cje składam Pani Joannie Lewandowskiej, Panu Mateuszowi Wyrwichowi za udostępnienie fotografii i porady podczas 
powstawania wystawy, ks. dr. Jarosławowi Wąsowiczowi SDB – za życzliwe przyjęcie zaproponowanego scenariusza.

W  Państwa ręce oddajemy bogaty w  fotografie i  obszerny w  treści katalog prezentujący przekrojowo wkład 
Kościoła rzymskokatolickiego oraz poszczególnych jego przedstawicieli w  rewolucję Solidarności i  pokonanie 
komunizmu w  XX wieku. Katalog ten jest próbą odwzorowania wystawy, zawiera między innymi obszerne bio-
gramy księży, kapelanów NSZZ „Solidarność” – szczególną uwagę poświęcono wielkim postaciom historycznym, 
takim jak bł. ks. Jerzy Popiełuszko, kard. Stefan Wyszyński i św. Jan Paweł II. Biogramy wybranych księży kape-
lanów skupiają się na ich działalności w  dekadzie lat 80. XX wieku. Całość poprzedzają informacje dotyczące 
kontekstu historycznego zaistniałych zdarzeń. Ponadto miejsce na wystawie znalazły takie zagadnienia jak: Msze 
św. za Ojczyznę, pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę, a  także zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego 
w NSZZ „Solidarność” przejawiające się np. w pomocy materialnej i duchowej oraz kulturalnej w latach 80. XX w. 

Publikacja prezentuje wiedzę historyczną w  syntetycznej, przystępnej, encyklopedycznej formie. Mam nadzieję, że 
niniejszy katalog przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o dziedzictwie księży tworzących NSZZ „Solidarność”.

dr Mateusz Ihnatowicz
główny specjalista ds. merytorycznych

w Instytucie Dziedzictwa Solidarności 

Gdańsk, 12.07.2021 r. 
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The history of Solidarity abounds with examples of support which the Catholic Church has given to the Independent 
Self-Governing Trade Union “Solidarity” in its peaceful fight against the communist regime. This commitment was 
rightly described by archbishop Ignacy Tokarczuk in one of his 1982 sermons. “For a thousand years, the Church was 
with the Nation, and the Church will stay with the Nation, for better and for worse, because the Nation itself is the 
Church, and the Church is within the Nation.” The “Priests of Solidarity” exhibition restores the historical memory of 
those Catholic priests who supported the emerging structures of the democratic opposition in the People’s Republic 
of Poland and then the Union, who promoted solidarity demands, opposed the then government and left their eternal 
mark in the history of the fight against the communist regime; this exhibition was created with them in mind and 
with the aim to preserve their memory.

The opening ceremony of the exhibition took place on 2nd June 2021 in the historical St Bridget’s basilica in Gdańsk. 
The place of the exhibition was unique – after all, it was the bastion of Solidarity. After the imposition of the martial 
law, the church was a place of resistance, as well as a pillar of strength for members of the then-banned Solidarity. 
The basilica had and continues to have a special place in the hearts of the Polish people and union activists. This 
church hosted remarkable people, not just from within the Church, such as Father Jerzy Popiełuszko. To this day, this 
place is treated with special reverence.

This catalogue presents the profiles of subjectively selected priests. The issue of the activities and commitment of the 
Roman Catholic Church to the matters of freedom has long been part of my research interests, which I presented in 
my doctoral dissertation on the history of the Jesuits in the Wielkopolska-Mazowieckie province after 1945. The selec-
tion of the profiles was preceded by a long search and involved studying many life stories. Some of the priests listed 
participated in the memorable events of August ’80. Others strongly supported the process of building the structures 
of NSZZ “Solidarność” at a later period or provided spiritual sustenance in casting off the shackles of slavery. These 
priests showed the way to truth, freedom and forgiveness. In their teachings, the chaplains of Solidarity raised the 
spirits of Solidarity activists in the difficult months of the 1980s. Therefore, the government accused these priests of 
spreading “politically harmful pastoral preachings”. These priests were persecuted, detained, surveilled and attacked. 
Some of them paid with their lives for their uncompromising attitude, such as the blessed Father Jerzy Popiełuszko.
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The subject of the Priests of Solidarity still needs broad, critical research and study. The catalogue does not participate in 
the ongoing scientific and press debates on the cooperation of individual priests with the communist secret services. It 
does not deal with these issues. Its most important goal is to appreciate the many clerics who engaged in the life of the 
society and sustained, particularly in spiritual matters, Solidarity members in their fight against the communist system. 
Currently, extensive monographs dedicated to these priests are being written at the Institute of National Remembrance 
under the direction of Dr Rafał Łatka. A separate issue is the scientific development of the lexicon of the clergy involved 
in Solidarity, which will require the team work of many historians. An important task is to popularise this knowledge and 
bring it closer to the general public. This exhibition catalogue is the first step in this direction.

I sincerely thank Joanna Lewandowska for helping to create this catalogue and the exhibition, for her time and con-
sultations, I thank Mateusz Wyrwich for providing photographs and advice during the creation of the exhibition, Father 
Dr Jarosław Wąsowicz SDB – for his kind approval of the proposed scenario.

We present to you a catalogue containing a wealth of photographs and broad content, which comprehensively pres-
ents the contribution of the Roman Catholic Church and its individual representatives in the Solidarity revolution and 
the defeat of Communism in the 20th century. This catalogue is an attempt to reproduce the exhibition. It contains 
extensive biographies of the priests, the chaplains of NSZZ “Solidarność”, with special focus on great historical figures, 
such as the blessed Father Jerzy Popiełuszko, Cardinal Stefan Wyszyński and Saint John Paul II. The biographies of the 
selected chaplains focus on their activities in the decade of the 1980s. The whole material is preceded by information 
on the historical context of the events. In addition, the exhibition includes issues such as: the Masses for the Home-
land, pilgrimages of the working people to Jasna Góra, and the commitment of the Roman Catholic Church in NSZZ 
“Solidarność”, which included material, spiritual and cultural support in the 1980s.

This publication presents historical knowledge in a synthetic, accessible, encyclopaedic form. I hope that this catalogue 
contributes to the dissemination of knowledge about the inheritance of the priests forming NSZZ “Solidarność”.

Dr Mateusz Ihnatowicz
chief substantive issues specialist

in the Institute of Solidarity Heritage 
Gdańsk, 12/07/2021
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Kontekst historyczny

Historical context

“(…) through history, through its chaplains, the Church has always been with the Nation…”. 
Wojciech Ziembiński

„[…] poprzez dzieje, poprzez swych kapłanów Kościół był zawsze z Narodem…”.
Wojciech Ziembiński



Ideologically, the Roman Catholic Church has always 
opposed Communism. Priest Ignacy Skorupka (1893–
1920) may be considered the very first “propagator 
of the Nation’s Solidarity”. His death during the Polish–
Soviet War became one of the symbols of the Battle of 
Warsaw (1920). After WW2, after the remains of the Pol-
ish Underground State and the pro-independence (poli- 
tical and armed) underground had been shattered, after 
the Polish People’s Party had been destroyed and in the 
wake of a split within the Labour Faction, the Church 
was the only institution which did not give in to the 
totalitarian state after the year 1947 and until the birth 
of the democratic opposition in the 1960s and 1970s. 
The denominational policy of the communist authori-
ties was very diversified throughout the entire histo-
ry of the Polish People’s Republic. The policy of force 
prevailed until 1956. In 1944–1956, ca. 10 per cent of 
the clergymen experienced direct repressions and were 
arrested or imprisoned. Amongst those sentenced to 
death in that period of time, there were: priest Rudolf 
Marszałek SCh (1911–1948), member of the Society of 
Christ Fathers, chaplain of the Union of Armed Struggle, 
and then the Home Army as well as the National Armed 
Forces, prisoner of the German Mauthausen Nazi con-
centration camp, and Jesuit father Władysław Gurgacz 
SJ (1914–1949), chaplain of the Polish Underground Army 
of Independence – “Gendarmerie” detachment.

Kościół rzymskokatolicki zawsze był ideologicznym 
przeciwnikiem komunizmu. Za pierwszego „krzewi-
ciela Solidarności Narodu” można uznać ks. Ignacego 
Skorupkę (1893–1920), jego śmierć na wojnie polsko-
-bolszewickiej stała się jednym z  symboli Bitwy War-
szawskiej w 1920 r. Po II wojnie światowej, po rozbiciu 
pozostałości Polskiego Państwa Podziemnego, niepod-
ległościowego podziemia (politycznego i  zbrojnego), 
po zniszczeniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i roz-
łamie w Stronnictwie Pracy Kościół, od 1947 r. do czasu 
pojawienia się opozycji demokratycznej w  latach 60. 
i  70. XX w., był jedyną instytucją, która nie uległa 
totalitarnemu państwu. Polityka wyznaniowa komuni-
stycznych władz przez cały okres Polski Ludowej była 
bardzo zróżnicowana. Do 1956 r. przeważała polityka 
siły. W  latach 1944–1956 ok. 10 proc. duchowieństwa 
doznało bezpośrednich represji poprzez aresztowa-
nia i  uwięzienia. To wtedy skazano na śmierć m.in.: 
chrystusowca ks. Rudolfa Marszałka SCh (1911–1948), 
kapelana Związku Walki Zbrojnej, a  później Armii Kra-
jowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, więźnia nie-
mieckiego nazistowskiego KL Mauthausen-Gusen, czy 
jezuitę o. Władysława Gurgacza SI (1914–1949), kape-
lana oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii 
Niepodległościowców. 

Na stoczniowej bramie w czasie strajku Stoczni Gdańskiej  
w Sierpniu ’80 zawieszono portret papieża Jana Pawła II.  
Fot. Zbigniew Trybek / zbiory Ośrodka KARTA

Portrait of the pope John Paul II was hung on the shipyard’s 
gate during the strike at the Gdańsk Shipyard in August 1980.  
Photo: Zbigniew Trybek / collections of the KARTA Centre
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Transparentem z hasłem „Solidarni z papieżem” wierni witają Jana Pawła II podczas jego drugiej pielgrzymki do Polski 
w 1983 r. Fot. autor nieznany / zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Elżbieta Oryłowska   |  The faithful welcome John Paul II  
during his second pilgrimage to Poland (1983) with a banner saying “Solidary with the Pope”. Photo: author unknown / 
collections of the KARTA Centre, delivered by Elżbieta Oryłowska
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After the year 1956, the institutional Church was 
harassed mainly with administrative measures. From 
the early 1960s, the Security Service started creating 
operational record files for a priest (TEOK), operational 
record files for a bishop (TEOB) for all catholic clergy-
men, and operational record files for a parish (TEOP). For 
one whole decade, priest Hilary Jastak was the guard-
ian of the remembrance of the victims of the massacre 
of the December 1970 protests. Following the violently 
repressed protest in June 1976 in Radom, priest Roman 
Kotlarz (1928–1976) was martyred for supporting the 
strikers and delivering sermons sympathising with the 
workers. In the early 1970s, bishop Herbert Bednorz from 
Katowice instigated the establishment of the Ministry of 
Working People. The Ministry supported the miners’ fight 
for their right to free Sundays and holidays. In 1974, the 
Episcopate established the Committee for the Ministry 
of Working People. Its activities in the workers’ circles 
expanded significantly during the strikes in August 1980. 
Priests such as Hilary Jastak, Jerzy Popiełuszko and Hen-
ryk Jankowski were then amongst those saying masses 
for the workers. Bishop Herbert Bednorz personally con-
secrated in August 1980 numerous statues and paintings 
of St. Barbara which were placed in many mines in Upper 
Silesia. In the autumn of 1981, he would meet with the 
unionists from all over Silesia. Masses for the delegates 
were said every day during the 1st National Convention 
of the Delegates of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity” (first round: 5–10 September, 
second round: 26 September – 7 October 1981) held in 
Gdańsk-Oliwa. A dozen or so chaplains of Solidarity were 
observing the talks. Primate of Poland, archbishop Józef 
Glemp, delivered the homily for the participants, while 

Po 1956 r. Kościół instytucjonalny był nękany prze-
ważnie środkami administracyjnymi. Od początku 
lat 60. XX w. Służba Bezpieczeństwa (SB) rozpo-
częła zakładanie wszystkim katolickim duchow-
nym teczek ewidencji operacyjnej na księdza 
(TEOK), teczek ewidencji operacyjnej na biskupa 
(TEOB), a  także teczek ewidencji operacyjnej na 
parafię (TEOP). Ks. Hilary Jastak przez całą deka-
dę był stróżem pamięci ofiar masakry protestów 
grudniowych w  1970 r. Po brutalnie stłumionym 
proteście w  czerwcu 1976 r. w  Radomiu, za wspar-
cie strajkujących oraz głoszenie kazań, w  których 
solidaryzował się z  robotnikami, zamęczony został  
ks. Roman Kotlarz (1928–1976). Na początku lat 
70. XX w. inspiratorem powstania Duszpasterstwa 
Ludzi Pracy był biskup katowicki Herbert Bednorz. 
Duszpasterstwo to wspierało walkę górników o pra-
wo do wolnych niedziel i  świąt. W  1974 r. Episkopat 
powołał Komisję ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. 
Jej aktywność w środowisku robotniczym wyraźnie 
wzrosła w czasie sierpniowych strajków w 1980 r. – 
msze święte dla robotników odprawili wówczas 
m.in. tacy księża, jak ks. Hilary Jastak, ks. Jerzy 
Popiełuszko czy ks. Henryk Jankowski. Bp Herbert 
Bednorz osobiście święcił w Sierpniu ’80 wiele figur 
i  obrazów św. Barbary, które umieszczano w  licz-
nych kopalniach na Górnym Śląsku, a jesienią 1981 r. 
spotykał się ze związkowcami z  całego Śląska. 
W  czasie I  Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Soli-
darność” (5–10.09 / 26.09–7.10.1981) w  Gdańsku-
-Oliwie codziennie odbywały się nabożeństwa dla 
delegatów. Obradom przysłuchiwało się kilkunastu 
kapelanów Solidarności. Homilię do zgromadzonych 
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Msza św. celebrowana przez ks. Henryka Jankowskiego na terenie Stoczni Gdańskiej, w trakcie strajku okupacyj-
nego w Sierpniu ’80. Fot. Zbigniew Trybek / zbiory Ośrodka KARTA  |  Mass said by priest Henryk Jankowski at the 
premises of the Gdańsk Shipyard during the sit-in strike in August 1980. Photo: Zbigniew Trybek / collections of the 
KARTA Centre
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the opening statement was delivered by priest profes-
sor Józef Tischner. 

After the introduction of the martial law, Masses for the 
Homeland were said in all churches. The clergymen were 
delivering bold sermons stigmatising the evil spread by 
the military dictatorship. The priests were saying mass-
es commemorating the forbidden holidays, such as the 
anniversaries of the Constitution of 3 May 1791 and 11 
November. During the martial law, the authorities did 
not usually prevent the priests from aiding the intern-
ees and their families. As in previous decades of the 
Polish People’s Republic, various chaplains who were 
involved in supporting the opposition became victims of 
numerous harassments and repressions by the authori-
ties and their services. We are not able to recreate the 
biographical sketches of ca. 120–130 priests counted 
amongst the chaplains of Solidarity. In the late 1980s, 
400 priests were working for the Ministry of Working 
People. It is impossible to name all of the clergymen, 
laic and monks, who were co-operating with Solidarity. 
The exhibition presents a selection of the most prom-
inent names. However, it should be remembered that 
the moral rebirth of August 1980 would not have been 
possible without the everyday and quiet service of all 
of the chaplains. 

The exhibition aims at showing the positive aspects of 
the engagement of the Catholic Church and its clergy-
men in the activities of the Independent and Self-Gov-
erning Trade Union “Solidarity”. The exhibition does not 
join the ongoing scientific and journalistic debates on 
the secret service activities of various priests.

wygłosił prymas Polski ks. abp Józef Glemp, zaś 
wstępną mowę – ks. prof. Józef Tischner. 

Po ogłoszeniu stanu wojennego we wszystkich kościo-
łach odbywały się Msze św. w intencji Ojczyzny (Msze 
św. za Ojczyznę). Duchowni głosili odważne kazania, 
w  których piętnowali zło szerzone przez wojskową 
dyktaturę. Księża odprawiali msze św. upamiętniające 
zakazane święta, jak rocznice Konstytucji 3 maja czy 
11 Listopada. Władze podczas stanu wojennego na ogół 
nie czyniły księżom przeszkód w  niesieniu pomocy 
internowanym i  ich rodzinom. Tak jak w  poprzednich 
dekadach Polski Ludowej poszczególni kapłani zaan-
gażowani we wspieranie opozycji stawali się ofiarami 
rozlicznych szykan i  represji ze strony aparatu wła-
dzy i jego służb. Obecnie możemy odtworzyć biogramy 
120–130 księży zaliczanych do kapelanów Solidarności. 
Pod koniec 1980 r. w  Duszpasterstwie Ludzi Pracy 
działało 400 księży. Nie sposób wymienić wszystkich 
duchownych, świeckich i  zakonnych, współpracują-
cych z  Solidarnością. Z  tych najważniejszych nazwisk 
na wystawie dokonano pewnego wyboru. Trzeba jed-
nak pamiętać, że odrodzenie moralne w  Sierpniu ’80 
bez codziennej i cichej pracy duszpasterskiej wszyst-
kich kapłanów nie byłoby możliwe. 

Celem wystawy jest ukazanie pozytywnych aspektów 
zaangażowania Kościoła katolickiego i  jego duchow-
nych w  NSZZ „Solidarność”. Wystawa nie włącza się 
w trwające debaty naukowe i publicystyczne dotyczą-
ce wątków agenturalnych poszczególnych księży.
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Św. Jan Paweł II  (1920–2005)

Saint John Paul II (1920–2005)



His pontificate lasted 26 years and 5 months. He vis-
ited Poland eight times (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 
1997, 1999, 2002). His first pilgrimage in 1979 played, 
without a doubt, an important role in the establishment 
of Solidarity. Further pilgrimages contributed to the 
deconstruction of Communism in Poland and Central 
and Eastern European states. During his first pilgrim-
age to Poland, he said the memorable words in Victory 
Square in Warsaw: “Let your Spirit descend and renew 
the face of the earth. Of this land!”. In 1981, he met with 
the delegation of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity” during a special audience in 
Vatican City. During the martial law, he expressed his 
support for the intimidated nation and he continuously 
repeated that there could be no true social agreement 
without Solidarity. He constantly demanded an end of 
the martial law, releasing the imprisoned and interned 
people and the re-establishment of free trade unions. 
During his second pilgrimage to Poland, in 1983, he 
filled the society with faith and hope, and reinforced 
it morally and spiritually. This pilgrimage motivated 
the opposition activists to continue their underground 
operations, fight for freedom and for the renewal of 
the activities of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity”. During his third pilgrimage, 
in 1987, he prayed in Warsaw at the grave of priest 
Jerzy Popiełuszko, who had been murdered by officers 
of the Security Service.

Jego pontyfikat trwał 26 lat i  5 miesięcy. W  Polsce 
był osiem razy (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 
1999, 2002). Jego pierwsza pielgrzymka w 1979 r. nie-
wątpliwie przyczyniła się do powstania Solidarności. 
Kolejne – do dekonstrukcji systemu komunistyczne-
go w  Polsce i  krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 
W  trakcie pierwszej pielgrzymki do Polski na placu 
Zwycięstwa w Warszawie wypowiedział pamiętne sło-
wa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 
ziemi!”. W 1981 r. w Watykanie spotkał się na specjal-
nej audiencji z  delegacją Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”. W  czasie stanu 
wojennego wyrażał poparcie dla zastraszanego naro-
du i  nieustannie przypominał, że bez Solidarności nie 
może być mowy o  prawdziwym społecznym porozu-
mieniu. Stale upominał się o  odwołanie stanu wojen-
nego, uwolnienie aresztowanych i internowanych oraz 
przywrócenie wolnych związków zawodowych. Pod-
czas drugiej pielgrzymki do Polski w  1983 r. napełnił 
społeczeństwo wiarą, nadzieją, wzmocnił je moralnie 
i  duchowo. Dzięki tej pielgrzymce działacze opozycji 
zmotywowali się do dalszej aktywności w  podzie-
miu, walki o  wolność i  wznowienie działalności NSZZ 
„Solidarność”. W trakcie trzeciej pielgrzymki w 1987 r.  
modlił się w  Warszawie przy grobie zamordowane-
go przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa  
ks. Jerzego Popiełuszki.

Papież Jan Paweł II pozdrawia wiernych zgromadzonych na pla-
cu Defilad podczas trzeciej pielgrzymki do Polski, Warszawa, 
14.06.1987 r. Fot. Wojciech Kryński / PAP

Pope John Paul II greets the faithful gathered in Parade Square 
during his third pilgrimage to Poland, Warsaw, 14 June 1987. Photo: 
Wojciech Kryński / PAP
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Powitanie papieża Jana Pawła II w Gnieźnie podczas jego pierwszej pielgrzymki do 
Polski, 2.06.1979 r. Fot. Thierry Boccon-Gibod / Sipa Press / East News  |  John Paul II 
being welcomed in Gniezno during his first pilgrimage to Poland, 2 June 1979. Photo: 
Thierry Boccon-Gibod / Sipa Press / East News
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Papież Jan Paweł II na mszy św. na 
jasnogórskich błoniach podczas 
pierwszej pielgrzymki do Polski, 
Częstochowa, czerwiec 1979. Fot. 
Thierry Boccon-Gibod / Sipa Press / 
East News

Pope John Paul II during the mass 
said on the Jasna Góra meadows 
during his first pilgrimage to Poland, 
Częstochowa, June 1979. Photo: Thi-
erry Boccon-Gibod / Sipa Press / East 
News
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„Solidarność musi iść przed walką. […] co to znaczy solidarność? Solidarność to znaczy sposób bytowania  
w wielości ludzkiej, na przykład narodu, w jedności, w uszanowaniu wszystkich różnic, wszystkich  
odmienności, jakie pomiędzy ludźmi zachodzą, a więc jedność w wielości, a więc pluralizm, to wszystko 
mieści się w pojęciu solidarności”. Jan Paweł II

Wierni na Stadionie Dziesięciolecia podczas mszy św. sprawowanej przez Ojca Świętego w trakcie drugiej pielgrzymki papieża Jana Pawła II 
do Polski, Warszawa, 17.06.1983 r. Fot. Edward Grochowicz / zbiory Ośrodka KARTA  |  The faithful at the 10th-Anniversary Stadium during the 
mass said by the Holy Father within the second pilgrimage of Pope John Paul II to Poland, Warsaw, 17 June 1983. Photo: Edward Grochowicz /  
collections of the KARTA Centre
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“Solidarity must walk before the fight. (…) what does solidarity mean? Solidarity is a manner of living  
in human plurality, for instance nation, in unity, in respect for all differences, all dissimilarities that 
there are between people, therefore it is unity in plurality, so it’s pluralism, it is all covered by the idea 
of solidarity”. John Paul II

Msza św. na krakowskich Błoniach podczas drugiej pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II, Kraków, 22.06.1983 r. Fot. Stanisław Momot / 
PAP  |  Mass in Błonia Park in Krakow during Pope John Paul II’s second pilgrimage to Poland, Krakow, 22 June 1983. Photo: Stanisław Momot /  
PAP
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Pielgrzymi na Jasnej Górze, Częstochowa, po 19.10.1984 r. Fot. Jerzy Szot / zbiory Ośrodka KARTA  |  Pilgrims in  
the Jasna Góra Monastery, Częstochowa, after 19 October 1984. Photo: Jerzy Szot / collections of the KARTA Centre
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Strona tytułowa „Tygodnika Solidar-
ność” z 22 maja 1981 r. po dokonanym 
zamachu na Jana Pawła II. Fot. Archi-
wum Historyczne Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Title page of “Tygodnik Solidarność” 
(“Solidarity Weekly”) of 22 May 1981 
after the attempt against the life 
of John Paul II. Photo: Historical Ar-
chives of the National Committee of 
the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity” in Gdańsk 
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„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc  
nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy »brzemię« dźwigane przez człowieka samotnie.  
Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność”. Jan Paweł II

Członkowie Solidarności z Zakopanego trzymają transparent z napisem „... Z ziemie włoskiej wróć do Polski nas Hetmanie. Dej Ojcyźnie 
zratowanie...” podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Fot. autor nieznany / zbiory Ośrodka KARTA, przekazała Elżbieta Ory-
łowska  |  Members of “Solidarity” from Zakopane holding a banner saying “… Z ziemie włoskiej wróć do Polski nas Hetmanie. Dej Ojcyźnie 
zratowanie…” (“From Italy to Poland let us come, Hetman. Save the Homeland…”) during Pope John Paul II’s second pilgrimage to Poland. 
Photo: author unknown / collections of the KARTA Centre, delivered by Elżbieta Oryłowska
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Msza św. sprawowana przez Ojca Świętego na placu Defilad. Widoczny transparent: „Region Mazowsze – Solidarność była, jest, będzie! 
Grupy Oporu Solidarni” podczas trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, Warszawa, 14.06.1987 r. Fot. Edward Grochowicz / zbiory 
Ośrodka KARTA    |  Mass said by the Holy Father in Parade Square. Visible banner: “Masovia Region – Solidarity. It was, is, will be! Resistance 
Groups Solidary” during the third pilgrimage of Pope John Paul II to Poland, Warsaw, 14 June 1987. Photo: Edward Grochowicz / collections 
of the KARTA Centre 

“Solidarity means this one and that one, and if there’s a burden, then the burden is born in community.  
So it’s never: one against another. One group against another. And never a ‘burden’ born by a person alone. 
Without the help of the others. The fight cannot prevail over solidarity”. John Paul II
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Prymas Tysiąclecia 
kard. Stefan Wyszyński 

(1901–1981) 

Primate of the Millennium 
Cardinal Stefan Wyszyński 
(1901–1981)



Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński podczas sesji naukowej  
w 1966 r. Fot. autor nieznany / Narodowe Archiwum Cyfrowe

Primate of Poland cardinal priest Stefan Wyszyński during an ac-
ademic session in 1966. Photo: author unknown / National Digital 
Archives

The communist authorities arrested the primate in 1953 
and held him in Rywałd, Stoczek Warmiński, Prudnik 
Śląski and Komańcza (1953–1956). His greatest priest-
ly achievement consisted in creating and carrying out 
the Great Novena programme (1957–1965), which made 
the faithful ready for the celebrations of the 1,000th 
anniversary of the Christianisation of Poland (1966). 
The authorities attacked him particularly fiercely for 
supporting the Letter of Reconciliation of the Polish 
Bishops to the German Bishops (1965), where the 
Polish bishops wrote that they forgave and asked for 
forgiveness. During the December 1970 protests, the 
primate expressed his solidarity with the faithful from 
the coast and prayed for them. After 1975, he would 
personally engage in defending people repressed for 
their political beliefs. He paved the way for the birth 
of the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity” by maintaining the Poles’ inner freedom, 
independence, sense of dignity and awareness of their 
inalienable rights. He established the spiritual founda-
tions for the August 1980 events. He supported the 
establishment of the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity”, because in this movement, he 
saw the nation’s pursuit of expanding political, social 
and cultural freedom. Nearing the end of his life, 
he served as the mediator between the authorities 
and the Independent and Self-Governing Trade Union  

Komunistyczna władza aresztowała prymasa w 1953 r.  
i  przetrzymywała w  Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, 
Prudniku Śląskim oraz Komańczy (1953–1956). Naj-
większym jego osiągnięciem duszpasterskim było 
stworzenie i  przeprowadzenie programu Wielkiej 
Nowenny (1957–1965), która przygotowała wiernych 
do obchodów tysiąclecia chrztu Polski (1966). Władza 
atakowała go szczególnie zajadle za poparcie Orędzia 
biskupów polskich do ich niemieckich braci w  Chry-
stusowym urzędzie pasterskim (1965), w  którym to 
biskupi polscy pisali, że udzielają wybaczenia i  o  nie 
proszą. Podczas protestów grudniowych w  1970 r. 
prymas przekazał wiernym na Wybrzeżu wyrazy soli-
darności i  modlitwy. Po 1975 r. osobiście angażował 
się w  obronę osób represjonowanych za przekona-
nia polityczne. Poprzez podtrzymywanie w  Polakach 
wewnętrznej wolności, niezależności, poczucia godno-
ści i świadomości swoich niezbywalnych praw przygo-
tował grunt pod narodziny NSZZ „Solidarność”. Ułożył 
on duchowe fundamenty pod wydarzenia w  sierpniu 
1980 r. Wspierał powstanie NSZZ „Solidarność”, gdyż 
dostrzegał w tym ruchu dążenie narodu do poszerze-
nia pola wolności politycznej, społecznej i kulturalnej. 
Już pod koniec życia był mediatorem między władzą 
i  NSZZ „Solidarność”. Z  przewodniczącym Związku 
Lechem Wałęsą po raz pierwszy spotkał się we wrze-
śniu 1980 r. Gościł również w kwietniu 1981 r. delegację 
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Ksiądz kard. Karol Wojtyła i prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, Kraków, 1975 r. Fot. Andrzej Stolarczyk / FOTONOVA  |   
Cardinal priest Karol Wojtyła and Primate of Poland Stefan Wyszyński, Krakow, 1975. Photo: Andrzej Stolarczyk /  
FOTONOVA
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“Solidarity”. He met the Union’s chairman, Lech Wałę-
sa, for the first time in September 1980. He also 
welcomed the delegation of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity” of the Individ-
ual Farmers in April 1981 in the Warsaw Archbishops’ 
Palace. He contributed to the visit paid by the repre-
sentatives of Solidarity to the Holy Father in Rome in 
January 1981.

NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w  Domu 
Arcybiskupów Warszawskich. Przyczynił się do wizyty 
przedstawicieli Solidarności u Ojca Świętego w Rzymie 
w styczniu 1981 r.

“‘Solidarity’s’ greatest achievement consists in 
the fact that it is based on social, occupational 
foundations, that it unites people and works al-
ready. It constitutes power, so we can say that 
there’s social power in Poland next to the party 
power”.

„Największym osiągnięciem »Solidarności« 
jest to, że opiera się na podstawach społecz-
nych, zawodowych, że skupia ludzi i już pracuje.  
Stanowi władzę, tak iż możemy powiedzieć, że 
obok władzy partyjnej jest w Polsce władza spo-
łeczna”.

„Przyjdzie czas, wpierw czy później, że nie tylko 
postulaty społeczno-zawodowe, ale i inne będą 
na pewno osiągnięte przez potężny ruch »Soli-
darności« przemysłowej i »Solidarności« związ-
ków zawodowych indywidualnych rolników. Na 
pewno to osiągnięcie! Błogosławię Was i Wasze 
godziwe poczynania”. 

“There will come a time, sooner or later, when 
not only social and labour but also other  
demands will definitely be achieved by the  
powerful movement of the industry ‘Solidarity’ 
and the ‘Solidarity’ of the trade unions of individ-
ual farmers. You will achieve it for sure! I bless 
you and your honest actions”. 

kard. Stefan Wyszyński Cardinal Stefan Wyszyński

„Słowo Solidarność czaruje i nadal będzie ekscy-
towało ludzi, bo ludzie do tego dążą”.

“The word Solidarity enchants and will continue 
to excite people, because people strive for it”. 
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Ks. Jerzy Popiełuszko (drugi z lewej 
strony) podczas uroczystości związanej 
z przyjęciem święceń kapłańskich 
z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego, 
Warszawa, 28.05.1972 r. Fot. autor 
nieznany / zbiory Ośrodka KARTA,  
kolekcję zdjęć przekazał Adam 
Szymański
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Jerzy Popiełuszko (second from the left) 
during the celebrations of receiving his 
priestly ordination from cardinal Stefan 
Wyszyński, Warsaw, 28 May 1972. Pho-
to: author unknown / collections of the 
KARTA Centre. The photo collection de-
livered by Adam Szymański
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Błogosławiony
ks. Jerzy Popiełuszko (1947–1984)

 patron Solidarności 

Blessed  
priest Jerzy Popiełuszko (1947–1984)  
Solidarity’s patron



Priest Jerzy Popiełuszko was brutally murdered in 1984 
by officers of the 1st Group of the 4th Department of 
the Ministry of the Interior. On Sunday, 31 August 1980 
(during the August strikes), he said a field mass for 
the striking workers from the “Warsaw” Steelworks, 
who appointed him an honorary member of the Inde-
pendent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. He 
also said a mass during the strike of the students from 
the Fire-Fighters College (24–25 November 1981), only a 
few weeks before the introduction of the martial law. 
After 13 December 1981, he co-organised the Primatial 
Assistance Committee for the Imprisoned and their 
Families (1981); he observed the political processes; 
he said Masses for the Homeland (1982–1984), where 
he would deliver patriotic sermons; he conducted the 
funeral service of Grzegorz Przemyk (1983), who had 
been murdered by officers of the Citizens’ Militia, and 
he initiated the pilgrimages of the “Warsaw” Steel-
works workers to the Jasna Góra Monastery, which 
were later transformed into an annual, nationwide Pil-
grimage of the Working People (1983). He would say 
Masses for the Homeland in the St. Stanislaus Kostka 
church in Warsaw, bringing together between several 
thousand and dozens of thousands of people. Due to 
this activity, he was persecuted and harassed by the 

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został bestialsko zamordowa-
ny w 1984 r. przez funkcjonariuszy Wydziału I Departa-
mentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W czasie 
sierpniowych strajków, w niedzielę 31 sierpnia 1980 r., 
odprawił mszę św. polową dla strajkujących robotni-
ków Huty „Warszawa”, którzy uczynili go honorowym 
członkiem NSZZ „Solidarność”. Celebrował też mszę 
św. podczas strajku studentów Wyższej Szkoły Pożar-
nictwa (24–25 listopada 1981), kilka tygodni przed 
wprowadzeniem stanu wojennego. Po 13 grudnia 1981 r. 
współorganizował Prymasowski Komitet Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom (1981); był 
obserwatorem procesów politycznych; celebransem 
Mszy św. za Ojczyznę (1982–1984), podczas których 
głosił patriotyczne kazania; prowadził uroczystości 
pogrzebowe zamordowanego przez funkcjonariuszy 
Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka (1983) oraz 
zainicjował pielgrzymki robotników Huty „Warszawa” 
na Jasną Górę, przekształcone później w  corocz-
ną ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy (1983). 
Za odprawianie Mszy św. za Ojczyznę w  kościele  
św. Stanisława Kostki w Warszawie, gromadzących od 
kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, był przez władze 
prześladowany i nękany pogróżkami, anonimami, pró-
bami zamachu, kampanią oszczerstw rzecznika rządu 

Msza św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na Żolibo-
rzu przy ul. Kardynała Stanisława Hozjusza, Warszawa, 29.05.1983 r.  
(msze zostały zainicjowane przez ks. Teofila Boguckiego w paździer-
niku 1980 r., od 22 lutego 1982 r. odprawiane były regularnie w ostat-
nią niedzielę miesiąca). Fot. Grzegorz Rogiński / PAP

Mass for the Homeland in the St. Stanislaus Kostka church in the 
Warsaw district of Żoliborz on Cardinal Stanisław Hozjusz Street, 
29 May 1983 (the masses were initiated by priest Teofil Bogucki 
in October 1980. As of 22 February 1982, they were said regularly 
every last Sunday of the month). Photo: Grzegorz Rogiński / PAP
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Ks. Jerzy Popiełuszko w Warszawie, w kościele św. Stanisława Kostki, w latach 80. XX w. Fot. Archiwum Marka 
Popiełuszki / FOTONOVA  |  Priest Jerzy Popiełuszko in Warsaw in the St. Stanislaus Kostka church, in the 1980s. Photo: 
Marek Popiełuszko’s archives / FOTONOVA
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authorities with threats, anonymous letters, attempted 
assassinations, a smear campaign by the government’s 
spokesman, Jerzy Urban, break-ins, and even planting 
of munitions. Explosives were also thrown into his flat, 
and his car was damaged. He was indicted for abuse of 
the freedom of conscience (1983), he was interrogat-
ed thrice and arrested (1983). He was released thanks 
to the efforts of the hierarchy of the Roman Catholic 
Church. He said his last mass on 19 October 1984 in the  
St. Polish Brothers Martyrs church in Bydgoszcz. On his 
way from the said mass to Warsaw, he was brutally 
murdered by officers of the Security Service. For his 
motto, he adopted the words of St. Paul: “Overcome 
evil with good” (Romans 12:21). His funeral turned into 
a huge protest for freedom, solidarity and human dig-
nity. It was attended by 600,000–1,000,000 people. In 
2014, the Holy See named blessed priest Popiełuszko 
the patron of the Independent and Self-Governing Trade 
Union “Solidarity”.

Jerzego Urbana, włamaniami, podrzucaniem amunicji, 
wrzucono mu też ładunek wybuchowy do mieszkania, 
niszczono samochód. Postawiono go w stan oskarżenia 
za nadużywanie wolności sumienia (1983), trzynasto-
krotnie przesłuchiwano, zamknięto w areszcie (1983). 
Został uwolniony w  wyniku starań hierarchii Kościo-
ła rzymskokatolickiego. Ostatnią mszę św. odprawił 
19 października 1984 r. w  kościele św. Polskich Braci 
Męczenników w Bydgoszczy. Gdy wracał z tej mszy do 
Warszawy, został bestialsko zamordowany przez funk-
cjonariuszy SB. Za swoje motto przyjął słowa św. Paw-
ła: „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Jego pogrzeb 
stał się ogromną manifestacją wolności, solidarności 
i  godności ludzkiej, wzięło w  nim udział od 600 tys. 
do 1 mln osób. W 2014 r. Stolica Apostolska ustanowiła  
bł. ks. Popiełuszkę patronem NSZZ „Solidarność”.

“‘Solidarity’ allowed us to throw off the mask 
of hypocrisy. (…) it called more for the dignity 
of human work, for the right to working condi-
tions in which the human body would not weak-
en quickly, so that man would not be emaciated 
prematurely, rather than for the daily bread. (…) 
‘Solidarity’ called for justice more than for daily 
bread”.

„»Solidarność« umożliwiła zrzucenie maski ob-
łudy. […] bardziej niż o chleb powszedni woła-
ła o godność pracy ludzkiej, o prawo do takich 
warunków pracy, by ludzkie siły za szybko nie 
słabły, by człowiek nie był przedwcześnie wy-
niszczony. […] »Solidarność« bardziej niż o chleb 
powszedni wołała o sprawiedliwość”.

ks. Jerzy Popiełuszko Priest Jerzy Popiełuszko
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Strajk studentów w pomieszczeniach Akademii Medycznej w 1981 r. Mszę św. odprawia ks. Jerzy Popiełuszko. Fot. 
Włodzimierz Pniewski / REPORTER  |  Strike of the students in the premises of the Medical University in 1981. Mass said 
by priest Jerzy Popiełuszko. Photo: Włodzimierz Pniewski / REPORTER
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Ks. Jerzy Popiełuszko odprawia Mszę 
św. w intencji Ojczyzny, Warszawa 
25.09.1983 r. Fot. autor nieznany / 
zbiory Ośrodka KARTA

Priest Jerzy Popiełuszko saying a 
Mass for the Homeland, Warsaw, 
25 September 1983. Photo: author 
unknown / collections of the KARTA 
Centre.
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Strona tytułowa gazety „Jednością Silni” nr 11/33 z listopada 1984 r. Fot. Archiwum Historyczne 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku  | Title page of the newspaper “Jednością Silni” 
(“Strong with Unity”), No. 11/33, November 1984. Photo: Historical Archives of the National Com-
mittee of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” in Gdańsk
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“Within a short period of time, ‘Solidarity’ has 
grown like a huge tree”.

“It has been proven in the times of ‘Solidarity’ 
that one does not have to forget about God while 
striving for social and economic transforma-
tion”.

“‘Solidarity’ is the unity of hearts, minds and 
hands rooted in ideas that can change the world”.

“Let no one say that ‘Solidarity’ failed. It is on its 
way to victory. It marches slowly. But it grows 
into the Nation ever stronger”.

“‘Solidarity’ was and still is the hope of millions 
of Poles, hope the stronger, the more it is con-
nected with God through a prayer”.

“‘Solidarity’ is a great voice calling for the re-
spect for human dignity, it is also the perception 
of another man and their problems”.

“‘Solidarity’ has the right to exist without re-
straint because it has paid a high price for its 
existence”.

„»Solidarność« w krótkim czasie rozrosła się jak 
olbrzymie drzewo”.

„W czasie »Solidarności« udowodniono, że dążąc 
do przebudowy społeczno-gospodarczej, wcale 
nie trzeba zrywać z Bogiem”.

„»Solidarność« to jedność serc, umysłów i rąk 
zakorzenionych w ideałach, które są zdolne 
przemieniać świat”.

„Niech nikt nie mówi, że »Solidarność« poniosła 
klęskę. Ona idzie do zwycięstwa. Idzie powoli. Ale 
coraz mocniej wrasta w Naród”.

„»Solidarność« była i jest nadzieją milionów Pola-
ków, nadzieją tym silniejszą, im bardziej jest ona 
zespolona z Bogiem przez modlitwę”.

„»Solidarność« to wołanie wielkim głosem o po-
szanowanie ludzkiej godności, to jednocześnie 
dostrzeganie drugiego człowieka i jego proble-
mów”.

„»Solidarność« ma prawo do swobodnego istnie-
nia, ponieważ zapłaciła za swoje istnienie wyso-
ką cenę”.

ks. Jerzy Popiełuszko Priest Jerzy Popiełuszko
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Ks. Henryk Jankowski podczas kazania. Fot. Zbigniew Galicki  | 
Priest Henryk Jankowski during a sermon. Photo: Zbigniew Galicki
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W połowie grudnia 1975 r. w gdańskim kościele św. Brygidy, w którym był proboszczem, zainicjował msze św. w inten-
cji ofiar protestów grudniowych w 1970 r. Od 17 sierpnia 1980 r. odprawiał msze polowe w czasie strajku na terenie 
Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W kwietniu 1981 r., na mocy dekretu prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, został 
kapelanem NSZZ „Solidarność”. Pełnił również funkcję kapelana i dziekana generalnego kombatantów zrzeszonych  
w Solidarności. W latach 80. XX w. był najważniejszą postacią w najbliższym otoczeniu Lecha Wałęsy. Uczestniczył  
w delegacji Solidarności (1981) podczas audiencji u papieża Jana Pawła II. 14 grudnia 1981 r. wraz z Danutą Wałęsą był 
wśród strajkujących w Stoczni Gdańskiej i odprawił dla nich mszę św. Odwiedzał internowanego w Otwocku Lecha 
Wałęsę (1981–1982). W latach 1982–1988 kościół, parafia i plebania św. Brygidy w Gdańsku stały się ostoją działalności 
opozycyjnej, nieformalnym ośrodkiem podziemia trójmiejskiej Solidarności, punktem pomocy materialnej dla działa-
czy związkowych i ich rodzin, miejscem licznych manifestacji antykomunistycznych oraz punktem informacyjnym 
dla zagranicznych dziennikarzy, miejscem spotkań zachodnich polityków z opozycją. Jako współpracownik podziem-
nych struktur Solidarności uczestniczył m.in. w przekazywaniu sprzętu i materiałów poligraficznych przemycanych 
w zagranicznych transportach z pomocą żywnościową. Dzięki swoim rozległym kontaktom sprowadzał transporty 
leków ogromnej wartości, które następnie przekazywał szpitalom. W pomieszczeniach przykościelnych ugościł Krajową 
Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”, która koordynowała przebieg strajków w całej Polsce, oraz wielu znanych 
działaczy związkowych. W 2005 r. nadano mu tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. PRAŁAT HENRYK JANKOWSKI (1936–2010) 
KAPELAN GDAŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI
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Priest prelate Henryk Jankowski was the rector in St. Bridget’s church in Gdańsk. In mid-December 1975, he initiated 
there special intention masses for the victims of the December 1970 protests. As of 17 August 1980, he said field 
masses during the strike at the Lenin Gdańsk Shipyard. In April 1981, by virtue of the Primate of Poland, Cardinal Stefan 
Wyszyński’s decree, he became the chaplain of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. He also 
served as the chaplain and general dean of the combatants associated with Solidarity. In the 1980s, he was the most 
important person amongst Lech Wałęsa’s people. He was a member of Solidarity’s delegation during the audience with 
Pope John Paul II (1981). Henryk Jankowski and Danuta Wałęsa were amongst the strikers at the Gdańsk Shipyard on 
14 December 1981, where he said a mass. He visited Lech Wałęsa when he was interned in Otwock (1981–1982). In 
1982–1988, the church, parish and presbytery of St. Bridget’s in Gdańsk became a haven for the opposition, an informal 
centre of the underground Solidarity from the Tri-City area [metropolitan area including the cities of Gdańsk, Gdynia 
and Sopot – translator’s note], a source of material aid for the union activists and their families, a place of numerous 
anti-communist protests and an information point for foreign journalists, and a meeting place for western politicians 
and the Polish opposition. He co-operated with Solidarity’s underground structures and thus took part in, inter alia, 
passing the equipment and printing materials smuggled in foreign transports of food aid. Thanks to his extended 
connections, he was able to get deliveries of extremely valuable medicines, which he later passed on to the hospitals. 
In the church’s rooms, he put up the National Executive Committee of the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity” and many famous union activists. The Committee coordinated the strikes throughout Poland. In 2005, he 
received the title: Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

PRIEST PRELATE HENRYK JANKOWSKI (1936–2010)  
CHAPLAIN OF SOLIDARITY IN GDAŃSK
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Ks. Henryk Jankowski spowiada robotników w czasie strajku w sierpniu 1980 r.  Fot. Mr.Nostalgic / https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/7/71/Priester_Henryk_Jankowski_neemt_biecht_af_temidden_van_knielende_arbeiders_van_d%2C_Bestanddeelnr_253-8304.jpg Creative Com-
mons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication | Father Henryk Jankowski is hearing confessions of workers during the strike in August 1980. 
Photo: Mr.Nostalgic / https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Priester_Henryk_Jankowski_neemt_biecht_af_temidden_
van_knielende_arbeiders_van_d%2C_Bestanddeelnr_253-8304.jpg Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication 
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Ks. Hilary Jastak w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w Sierpniu ’80. Fot. Ryszard Wesołowski / Fundacja  
Pomorska Inicjatywa Historyczna  |  Priest Hilary Jastak at the Paris Commune Shipyard in Gdynia, August 1980. 
Photo: Ryszard Wesołowski / Pomeranian Historical Initiative Foundation
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KS. PRAŁAT HILARY JASTAK (1914–2000) – KRÓL KASZUBÓW, KRÓL PODZIEMIA (GDYNIA)

PRIEST PRELATE HILARY JASTAK (1914–2000) – KING OF KASHUBIA, KING OF THE UNDER-
GROUND (GDYNIA)

Podczas II wojny światowej należał do organizacji konspiracyjnej Krzyż i Miecz, był kapelanem Armii Krajowej i nauczy-
cielem na tzw. tajnych kompletach dla młodzieży. Został aresztowany za odczytanie z ambony listu Episkopatu  
Polski w sprawie likwidowanego przez władze Caritasu (1950). Od 19 grudnia 1970 r. corocznie odprawiał w gdyńskim 
kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (NSPJ) msze św. w intencji zabitych podczas protestów grudniowych 
na ulicach Gdyni. Opiekował się rodzinami ofiar. Od końca lat 70. XX w. wspierał działaczy opozycji demokratycznej.  
W kościele NSPJ stworzył kaplicę Stoczniowców, znalazły się w niej drzwi, na których leżał tragicznie zmarły chłopiec, 
i sztandar ze śladami krwi zabitych w Grudniu ’70. 17 sierpnia 1980 r. odprawił mszę polową podczas strajku w Stoczni 
im. Komuny Paryskiej w Gdyni i w gdyńskim porcie. Na początku tej mszy św. udzielił wiernym absolucji generalnej 
(rozgrzeszenia). W stanie wojennym pomagał represjonowanym i ukrywającym się działaczom podziemnej Solidarności. 
Był kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, honorowym członkiem Społecznego Komitetu Budowy 
Pomników Ofiar Grudnia ’70 i honorowym kapelanem Solidarności Stoczni Gdynia SA, a od 1995 r. – honorowym człon-
kiem NSZZ „Solidarność”. 

During the Second World War, he was a member of the underground organisation Cross and Sword and chaplain of the 
Home Army. He also taught the youth within the framework of the underground education in Poland. He was arrested 
for reading out, from the pulpit, the letter of the Episcopate of Poland on Caritas, which was being liquidated by 
the authorities (1950). As of 19 December 1970, he said annual intention masses for people killed on the streets of 
Gdynia during the December protests, held in the church of the Most Holy Heart of Jesus in Gdynia. He looked after 
the victims’ families. From the late 1970s, he supported the activists of the democratic opposition. He established 
the Shipyard Workers’ chapel in the church of the Most Holy Heart of Jesus in Gdynia. The door on which a tragically 
killed boy was laid and a standard soaked in the blood of people killed in December 1970 were displayed there. On 17 
August 1980, he said a field mass during the strike at the Paris Commune Shipyard and in the Gdynia port. He started 
the mass with giving everyone general absolution. During the martial law, he helped activists of the underground 
Solidarity, who were being repressed or hiding. He was the chaplain of the World Association of Home Army Soldiers, 
honorary member of the Social Committee for the Erection of the Monuments to the Victims of December 1970, 
honorary chaplain of the Gdynia Shipyard S.A.’s Solidarity, and since 1995 – honorary member of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity”.
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Ks. bp Edward Frankowski. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest bishop Edward Frankowski. Photo: Mateusz Wyrwich
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Od lat 60. XX w. był szykanowany przez władze państwowe. W latach 70. XX w. wspierał opozycję demokratyczną, a po 
Sierpniu ’80 pomagał w  powstaniu i  organizowaniu NSZZ „Solidarność” w  Hucie „Stalowa Wola”, w  mieście i  Regionie 
Ziemia Sandomierska, po czym został kapelanem Związku. W  latach 80. XX w. dzięki jego postawie Stalowa Wola 
stała się jednym z  najsilniejszych w  Polsce ośrodków solidarnościowych i  opozycyjnych. Z  jego inicjatywy odbyły się 
w  mieście: Dni Kultury Chrześcijańskiej, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Katolickie Dni Społeczne, Obozy Młodzieży 
Niezależnej, założono Bibliotekę Katolickiej Wiedzy Humanistycznej, powstał Klub Inteligencji Katolickiej, Duszpasterski 
Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Duszpasterstwo Rolników, Instytut Wyższej Kultury Religijnej, Studium Społeczne 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, I Niezależna Drużyna Harcerska im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, Teatr Chrześcijański... W czasie 
stanu wojennego pomagał internowanym i  aresztowanym działaczom NSZZ „Solidarność”, w  każdy trzynasty dzień 
miesiąca odprawiał Msze św. za Ojczyznę. W  pomieszczeniach parafialnych odbywały się spotkania Komitetu Założy-
cielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Huty „Stalowa Wola” i  mieściła się redakcja pisma „SMiS. Stalowowolski 
Miesięcznik Solidarności – Gazeta Ruchu”. 26 i  28 sierpnia 1988 r. ksiądz Frankowski odprawił podczas strajku dwie 
msze św. przed bramą nr 3 Huty „Stalowa Wola”. Jego zaangażowanie spowodowało, że protest hutników stał się straj-
kiem całego miasta i regionu. Wraz z regionalną Solidarnością założył w mieście Filię Wydziału Nauk Społecznych KUL 
(1989). Został m.in. uhonorowany tytułami: Zasłużony dla Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność”, Zasłużony 
dla NSZZ „Solidarność” (2008) oraz honorowym członkostwem NSZZ „Solidarność” (1995) .

KS. BP EDWARD FRANKOWSKI (1937) – BISKUP SOLIDARNOŚCI (STALOWA WOLA)

„Z krzyża Chrystusowego zrodziły się liczne wspaniałe inicjatywy w historii Kościoła i ludzkości, a wśród 
nich »Solidarność«, która w pierwszej fazie była protestem wielotysięcznej rzeszy robotniczej przeciw ła-
maniu praw człowieka i dyktaturze monopartii komunistycznej. Już wkrótce stała się ruchem ogólnonaro-
dowym, bezkrwawą rewolucją, wielką nadzieją Polaków, dlatego że była chrześcijańska, że nawiązywała do 
Ewangelii. Chciała realizować to zawołanie Chrystusa: »Jeden drugiego brzemiona noście«”. 

bp Edward Frankowski 
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“The cross of Christ gave birth to numerous great initiatives in the history of the Church and mankind, 
including ‘Solidarity’, which firstly constituted a protest of thousands of workers against the violation of 
human rights and the dictatorship of the communist single party. It soon became a nationwide movement, 
a bloodless revolution, a huge hope of the Poles, because it was Christian, it referred to the Gospel. It wan-
ted to materialise Christ’s call to ‘Carry each other’s burdens’”.

Bishop Edward Frankowski

He was persecuted by the state authorities from the 1960s. In the 1970s, he was supporting the democratic opposition, 
and following the events of August 1980, he assisted in the establishment and organisation of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity” at the “Stalowa Wola” Steelworks, in that city and the Sandomierz Province. 
He later became the Union’s chaplain. Thanks to his attitude, Stalowa Wola became one of the strongest “Solidarity” 
and opposition centres in Poland in the 1980s. Upon his initiative, the following events were held in the city: Christian 
Culture Days, Christian Culture Weeks, Catholic Social Days, Independent Youth Camps; the Library of Catholic Human-
istic Knowledge was established, and the Club of Catholic Intelligentsia, the Pastoral Centre of Christian Culture, the 
Pastoral Office of Farmers, the Institute of Higher Religious Culture, the Social Study of the Pastoral Office of the 
Working People, Colonel Leopold Lis-Kula’s 1st Independent Scouting Team, and Christian Theatre were created. During 
the martial law, he was helping the interned and arrested activists of the Independent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity” and he said Masses for the Homeland on the 13th day of each month. The Founding Committee of the 
Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” of the Workers of the “Stalowa Wola” Steelworks would meet 
in the parish’s rooms and the editorial office of the magazine “SMiS. Stalowowolski Miesięcznik Solidarności – Gazeta 
Ruchu” [“Stalowa Wola’s Solidarity Monthly – the Movement’s Newspaper”] had its seat there. On 26 and 28 August 
1988, priest Frankowski said two masses during a strike in front of gate No. 3 of the “Stalowa Wola” Steelworks. 
Thanks to his involvement, the engagement of the steelworks’ workers turned into a strike of the entire city and 
region. He cooperated with regional Solidarity to establish the Branch of the Faculty of Social Sciences of the Catholic 
University of Lublin (1989) in the city. He was honoured with such titles as: Meritorious for the Sandomierz Province 
– Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade 
Union “Solidarity” (2008) as well as honorary membership in the Independent and Self-Governing Trade Union “Soli-
darity” (1995), amongst other things.

PRIEST BISHOP EDWARD FRANKOWSKI (B. 1937) – BISHOP OF SOLIDARITY (STALOWA WOLA)
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Plakat wydany przez Region Ziemia 
Sandomierska NSZZ „Solidarność” na 
uroczystość sakry biskupiej księdza 
bp. E. Frankowskiego w kościele Matki 
Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. 
Fot. Bogusław Kopacz / Archiwum  
Zarządu Regionu Ziemia Sandomier-
ska NSZZ „Solidarność”

Poster issued by the Sandomierz 
Region NSZZ “Solidarność” for the 
ceremony of episcopal consecration 
of bishop E. Frankowski in the Church 
of Mother of God Queen of Poland 
in Stalowa Wola. Photo: Bogusław 
Kopacz / Archives of the Regional 
Management Board of Sandomierz 
Region NSZZ “Solidarność”
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Ks. Jan Jakubowski. Fot. Andrzej Płocica / Archiwum Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie | 
Priest Jan Jakubowski. Photo: Andrzej Płocica / Archives of the Rzeszów region of the Independent and Self-Gov-
erning Trade Union “Solidarity” in Rzeszów
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During the martial law, priest Jakubowski would hide members of the opposition, who were being sought by the Secu-
rity Service, keep underground press and run charity activities. He said a mass on the anniversary of the signing of 
the Rzeszów-Ustrzyki Dolne Agreement. He established the Pastoral Centre of Individual Farmers. He was engaged in 
the establishment of the structures of Solidarity of individual farmers in Łańcut and neighbouring areas. He followed 
his vocation in the presbytery in Sonina, near Łańcut, where monthly meetings of the members of the opposition 
were held, as well as lectures devoted to history and the political situation of those days and discussions of taking 
up open activities by the Temporary Regional Council of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”. 
He served in the Pastoral Office of the Working People of the Przemyśl diocese. He co-organised Sobriety Marches 
from Sonina to Warsaw, which were in fact pilgrimages to priest Popiełuszko’s grave.

Podczas stanu wojennego ks. Jakubowski ukrywał poszukiwanych przez Służbę Bezpieczeństwa opozycjonistów, prze-
chowywał podziemną prasę i  prowadził działalność charytatywną. W  rocznicę podpisania Porozumień Rzeszowsko-
-Ustrzyckich odprawił mszę św. Utworzył Ośrodek Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych. Angażował się w tworze-
nie struktur Solidarności Rolników Indywidualnych w Łańcucie i okolicach. Na plebanii w podłańcuckiej Soninie, gdzie 
realizował swe powołanie, odbywały się comiesięczne spotkania opozycjonistów, prelekcje na tematy historyczne oraz 
związane z ówczesną sytuacją polityczną, jak również dyskusje nad podjęciem jawnej działalności przez Tymczasową 
Radę Regionalną NSZZ „Solidarność”. Niósł posługę w Duszpasterstwie Ludzi Pracy diecezji przemyskiej. Współorgani-
zowane przez niego Marsze Trzeźwości z Soniny do Warszawy były pielgrzymkami do grobu ks. Popiełuszki.

KS. JAN JAKUBOWSKI (1939–2016), (PARAFIA SONINA, RZESZÓW)

PRIEST JAN JAKUBOWSKI (1939–2016), (SONINA PARISH, RZESZÓW) 
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Ks. Kazimierz Jancarz. Fot. Zbigniew Galicki | 
Priest Kazimierz Jancarz. Photo: Zbigniew Galicki
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He was the clergyman of the working people from the Nowa Huta district, founder of the Pastoral Office of the Working 
People, and Cardinal Stefan Wyszyński Christian Labour University in Krakow-Mistrzejowice. He initiated weekly so-called 
Thursday Masses for the Homeland, as well as the following confraternities: working confraternity – providing financial 
aid for the repressed and dismissed workers; Samaritan confraternity – running a pharmacy with drugs received through 
donations; teaching confraternity – providing private lessons for children. Independent Television Mistrzejowice NTV was 
established at the parish in Krakow-Mistrzejowice. Following the pacification of the strike in the Lenin Steelworks, the priest 
established the Apostolic Vicariate of Solidarity with Those in Need providing ad hoc material aid for harmed people and 
people fired from work for participating in the strike (during the strike, the pastoral ministry was provided by priest Tadeusz 
Isakowicz-Zaleski). In August 1988, priest Jancarz co-organised the independent International Conference on Human Rights 
in his parish, which was attended by over 1,000 people. To the Thursday masses, he invited mostly priests with a proven 
track record of outstanding successes in defending the working people – the church was crowded with the faithful, including 
people from the Krakow opposition. Meetings with leading activists of the opposition were held regularly in the parish, books 
and underground publications were distributed, and highly popular artistic vernissages were organised there. The Office for 
Religions put pressure on the Church authorities to curb his activities. Efforts were made to discourage priest Jancarz with 
interrogations, sending anonymous letters and telephone threats.

Był duszpasterzem środowisk robotniczych i pracowniczych Nowej Huty, organizatorem Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Chrze-
ścijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach. Zainicjował cotygo-
dniowe tzw. Msze Czwartkowe w intencji Ojczyzny, a także konfraternie: robotniczą – świadczącą pomoc finansową repre-
sjonowanym i pozbawionym pracy robotnikom; samarytańską – zajmującą się prowadzeniem apteki leków otrzymywanych  
z darów; oraz nauczycielską – udzielającą dzieciom korepetycji. Przy parafii w Krakowie-Mistrzejowicach powstała Niezależna 
Telewizja Mistrzejowice NTV. Po pacyfikacji Huty im. Lenina ksiądz powołał Wikariat Solidarności z Potrzebującymi, udzielający 
doraźnej pomocy materialnej poszkodowanym oraz zwolnionym z pracy za udział w strajku (podczas strajku posługę niósł 
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski). W sierpniu 1988 r. ks. Jancarz w swojej parafii współorganizował niezależną Międzynarodową 
Konferencję Praw Człowieka, w której wzięło udział ponad 1 tys. osób. Na czwartkowe msze św. zapraszał głównie księży  
z wielkimi osiągnięciami w obronie ludzi pracy – kościół wtedy po brzegi wypełniali wierni, a wśród nich osoby z krakowskiej 
opozycji. W parafii systematycznie odbywały się spotkania z czołowymi opozycyjnymi działaczami, kolportowano książki  
i bibułę, odbywały się wernisaże artystyczne cieszące się ogromną popularnością. Urząd do Spraw Wyznań wywierał naciski 
na władze kościelne, aby ukrócić tę działalność. Starano się zniechęcić ks. Jancarza przesłuchaniami, wysyłaniem anonimów 
oraz telefonicznymi pogróżkami.

KS. KAZIMIERZ JANCARZ (1947–1993) – WIELKI SZU (NOWA HUTA, KRAKÓW-MISTRZEJOWICE)

PRIEST KAZIMIERZ JANCARZ (1947–1993) – WIELKI SZU (THE GREAT SZU)  
(NOWA HUTA, KRAKOW-MISTRZEJOWICE)



Ks. prałat Bernard Czernecki, wieloletni proboszcz parafii w Jastrzębiu-Zdroju oraz kapelan górniczej Solidarności, 
uczestnik opozycji demokratycznej w okresie PRL. Fot. Krzysztof Tadej / FOTONOVA | Priest prelate Bernard  
Czernecki, longstanding rector of the parish in Jastrzębie-Zdrój and the chaplain of mining Solidarity, member of 
the democratic opposition in the Polish People’s Republic. Photo: Krzysztof Tadej / FOTONOVA
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Ksiądz Czernecki zainicjował pielgrzymki górników do Piekar Śląskich. Bronił zwolnionych z pracy górników po czerw-
cowych strajkach w  kopalniach Jastrzębie i  Moszczenica (1978). Podczas sierpniowo-wrześniowych strajków w  1980 
i 1988 r. był duchowym opiekunem i duszpasterzem strajkujących górników jastrzębskich kopalń, rozdawał im różańce. 
Swoje probostwo udostępnił na pierwszą siedzibę Międzyzakładowej Komisji Robotniczej „Jastrzębie” (1980). Był kape-
lanem śląsko-dąbrowskiej Solidarności (1981–2005). Uczestniczył w zakładaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Jastrzę-
biu-Zdroju (1981). Zorganizował cykl wykładów edukacyjno-oświatowych z historii Polski, prawa, etyki i religii. W trakcie 
trwania mszy św. 13 grudnia 1981 r. ogłosił początek strajku w  jastrzębskich kopalniach, po czym wspierał duchowo 
strajkujących – odprawiał w kopalniach msze i spowiadał. Gdy dowiedział się, że doszło do pacyfikacji w kopalni Wujek 
(16 grudnia 1981 r.), wysłał księży do kopalń XXX-lecia PRL i  Borynia, przyczyniając się do pokojowego zakończenia 
strajków. Podczas stanu wojennego ukrywał na terenie parafii sztandary Solidarności, pomagał finansowo, opłacał kary 
pieniężne oraz obrońców strajkujących górników. W  pomieszczeniach kościelnych ukrywali się uczestnicy strajków 
(1981), mieściła się tajna drukarnia podziemnego pisma „Ość” (1984), odbywały się spotkania struktur opozycyjnych, 
takich jak Miejski Komitet Solidarności (1988), MKZ Solidarności Jastrzębie (1988–1989), działał punkt porad prawnych 
i pomocy materialnej dla represjonowanych strajkujących (1988), sztab wspomagający strajki (1988), drukowano ulot-
ki i  biuletyny strajkowe oraz odbył się Kongres Opozycji Antyustrojowej (1989). Ks. Czernecki współtworzył Komitet 
Pomocy Internowanym i Poszkodowanym, zorganizował aptekę (1982), która powstała z darów przysłanych z Francji. 
Zatrudniał w parafii działaczy związkowych zwolnionych z pracy. Zorganizował z diecezją przemyską wymianę trans-
portów żywności na dostawy węgla. W  czasie Mszy św. za Ojczyznę (1982–1989), na których gromadziły się tysiące 
ludzi, w  tym delegacje Solidarności z  całego Śląska, wygłaszał patriotyczne kazania. W  1996 r. został honorowym 
członkiem NSZZ „Solidarność”.

KS. PRAŁAT BERNARD CZERNECKI (1930), (JASTRZĘBIE-ZDRÓJ)
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Priest Czernecki initiated the miners’ pilgrimages to Piekary Śląskie. He defended the miners who had been fired from 
work in the Jastrzębie and Moszczenica mines in the wake of the June 1978 strikes. During the strikes held in August 
and September 1980 and 1988, he played the part of the spiritual guardian and clergyman of the striking miners from 
the mines in Jastrzębie-Zdrój, he was giving rosaries to them. He made his presbytery available for the first seat of the 
Inter-Enterprise Workers’ Committee “Jastrzębie” (1980). He was the chaplain of Solidarity from Silesia and Dąbrowa 
Basin (1981–2005). He co-founded the Club of Catholic Intelligentsia in Jastrzębie-Zdrój (1981). He arranged a cycle of 
educational lectures devoted to the history of Poland, law, ethics and religion. During a mass said on 13 December 
1981, he announced the initiation of the strike in the mines in Jastrzębie-Zdrój, and he followed it with providing the 
strikers with spiritual assistance – he would say masses in the mines and hear the strikers’ confessions. When he 
heard about the pacification of the Wujek mine (16 December 1981), he sent priests to the XXX-lecie PRL (“30 years of 
the Polish People’s Republic”) and Borynia mines, thus contributing to the peaceful settlement of the strikes. During 
the martial law, he would hide Solidarity standards in his parish, he provided financial aid, settled fines and paid for 
the counsels for the defence of the striking miners. The church rooms provided hiding places for the strikers (1981), 
and the location for a secret printing shop of the underground magazine “Ość” (“Fishbone”, 1984). Opposition organ-
isations, such as the Urban Solidarity Committee (1988), and the Inter-Enterprise Founding Committee of Jastrzębie 
Solidarity (1988–1989) would meet there. It was also a legal advice and material support point for the repressed strikers 
(1988) and staff supporting the strikes (1988). Strike leaflets and bulletins were printed there and the Congress of 
the Opposition Against the Regime was held there (1989). Priest Czernecki co-founded the Relief Committee for the 
Interned and Victimised, he established a pharmacy (1982) selling drugs received from France. He would employ in the 
parish union activists who had been dismissed from work. He arranged an exchange of food transports for supplies of 
coal with the Przemyśl diocese. He said Masses for the Homeland (1982–1989) bringing together thousands of people, 
including delegations of Solidarity from all over Silesia. He delivered patriotic sermons. In 1996, he became an honorary 
member of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

PRIEST PRELATE BERNARD CZERNECKI (B. 1930), (JASTRZĘBIE-ZDRÓJ)
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Ks. prałat Bernard Czernecki podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny. Fot. Dominik Gajda / REPORTER  |  Monsignor Bernard Czernecki during 
the Holy Mass for the intention of the Homeland. Photo: Dominik Gajda / REPORTER
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Jezuita o. Hubert Czuma SI. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Jesuit father Hubert Czuma. Photo: Mateusz Wyrwich
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Hubert Czuma joined a secret organisation as early as in secondary school (1946–1948). He was arrested in 1970 for 
being a member of the underground, secret pro-independence organisation “Ruch” (“Movement”). He was released 
due to a lack of evidence (1971) and thanks to the steps undertaken by primate Stefan Wyszyński. He defended the 
persecuted and imprisoned students. He co-founded the Movement for Defense of Human and Civic Rights and the 
Students’ Solidarity Committee in Szczecin (1977–1979). He was the initiator of the independent magazines “Domysły” 
(“Conjectures”) and “Korzenie” (“Roots”) (1978), he used to invite people to meetings with famous members of the 
opposition and to their lectures. Solidarity’s guardian, clergyman, chaplain and partner (1980–1989). He organised 
Masses for the Homeland, meetings of union activists, and religious and patriotic events in the Trinity church in Radom 
(1981). He pleaded for the persecuted. He provided financial support for the publishing activities and distribution of 
underground publications. He co-organised the Citizens’ Committee of the Radom Province (1989). After 1990, he 
served as a prison chaplain and clergyman of the working people (2001). In 1996, he became an honorary member of 
the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, and in 2003 – an honorary member of the Programme 
Committee of “Tygodnik Solidarność” (“Solidarity Weekly”).

Już w liceum był członkiem tajnej organizacji (1946–1948). W 1970 r. aresztowano go za przynależność do konspiracyj-
nej, tajnej organizacji niepodległościowej Ruch. Został zwolniony z  braku dowodów winy (1971) i  na skutek zabiegów 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Bronił prześladowanych i  więzionych studentów. Współzakładał Ruch Obrony Praw 
Człowieka i  Obywatela oraz Studencki Komitet Solidarności w  Szczecinie (1977–1979). Był pomysłodawcą i  inicjato-
rem wydania niezależnych pism „Domysły” i  „Korzenie” (1978), zapraszał na spotkania ze znanymi opozycjonistami 
oraz ich wykłady. Opiekun, duszpasterz, kapelan i  współpracownik Solidarności (1980–1989). Organizował Msze św. 
za Ojczyznę, spotkania dla działaczy związkowych, uroczystości religijno-patriotyczne w  kościele pw. Trójcy Świętej 
w  Radomiu (1981). Wstawiał się za prześladowanymi. Wspierał finansowo działalność wydawniczą i  kolportaż pod-
ziemnych wydawnictw. Brał udział w  organizowaniu Komitetu Obywatelskiego Ziemi Radomskiej (1989). Po 1990 r.  
był kapelanem więziennym i duszpasterzem ludzi pracy (2001). Został honorowym członkiem NSZZ „Solidarność” (1996) 
i Rady Programowej „Tygodnika Solidarność” (2003). 

JEZUITA O. HUBERT CZUMA SI (1930–2019), (RADOM)

JESUIT FATHER HUBERT CZUMA SJ (1930–2019), (RADOM)
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Ks. abp Ignacy Tokarczuk. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest archbishop Ignacy Tokarczuk. Photo: Mateusz Wyrwich 
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He was called the steadfast bishop. Due to his uncompromising attitude towards the authorities of the Polish People’s 
Republic, he was amongst the priests that the communist authorities were combatting most vigorously. He was known 
for, inter alia, building churches in his diocese in Przemyśl without a permit issued by the administrative authorities. 
He supported the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” in the 1980s. He would say masses for 
the Union and consecrate the Union’s standards. During the martial law, he supported the chaplains persecuted and 
repressed by the authorities. He publicly demanded the release of the internees and the initiation of a dialogue with 
the nation. He was the patron of cultural activities independent of the authorities. In 1995, he became an honorary 
member of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Zyskał miano biskupa niezłomnego. Jego bezkompromisowość wobec władz PRL spowodowała, że należał do grupy 
księży najbardziej zwalczanych przez komunistyczne władze. Znany był m.in. z  tego, że w  swojej diecezji przemy-
skiej budował kościoły bez zezwolenia władz administracyjnych. W  latach 80. XX w. wspomagał NSZZ „Solidarność”. 
Odprawiał uroczyste msze św. w  intencji Związku, a  także święcił sztandary związkowe. W  okresie stanu wojennego 
wspierał kapłanów szykanowanych i represjonowanych przez władze. Publicznie domagał się zwolnienia internowanych 
i rozpoczęcia dialogu z narodem. Patronował działalności kulturalnej niezależnej od władz. W 1995 r. został honorowym 
członkiem NSZZ „Solidarność”.

KS. ABP IGNACY TOKARCZUK (1918–2012), (DIECEZJA PRZEMYSKA)

PRIEST ARCHBISHOP IGNACY TOKARCZUK (1918–2012),(PRZEMYŚL DIOCESE)
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Dominikanin o. Honoriusz Kowalczyk OP. Fot. Witold Czarnecki / Fundacja o. Honoriusza Kowalczyka 
w Poznaniu  | Black Friar father Honoriusz Kowalczyk OP. Photo: Witold Czarnecki / Father Honoriusz 
Kowalczyk Foundation in Poznań
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Nadane na chrzcie imię Stanisław po ślubach zakonnych (1952) zmienił na imię Honoriusz. Zginął tragicznie w dotąd 
niewyjaśnionym wypadku samochodowym (1983). Jego pogrzeb zgromadził tysiące mieszkańców Poznania. Pano-
wało ogólne przekonanie, że o. Honoriusz został zamordowany przez SB. W Sierpniu ’80 wspierał on strajk stoczniow-
ców Wybrzeża. Złożył podpis (wraz z o. Aleksandrem Hauke-Ligowskim OP) pod listem intelektualistów poznańskich 
z  22 sierpnia 1980 r. do międzyzakładowych komitetów strajkowych w  Gdańsku i  Szczecinie oraz do wszystkich 
strajkujących robotników polskich. Wokół niego skupili się ludzie walczącego podziemia. Dominikanie współpraco-
wali ze środowiskami opozycyjnymi – czynili to z potrzeb duszpasterskich, nie politycznych. Udostępniali salki Dusz-
pasterstwa Akademickiego na spotkania i wykłady. Odprawiali msze św. w intencjach niewygodnych dla władzy, np. 
w rocznice Poznańskiego Czerwca, Katynia czy śmierci pobitego przez tzw. nieznanych sprawców Stanisława Pyjasa. 
Spotkania i  zjazdy organizacji opozycyjnych rozpoczynały się od nabożeństwa odprawianego przez zakonników.  
O. Honoriusz i  o. Tomasz Alexiewicz OP celebrowali msze św. na uczelniach, w  których strajkowali studenci (1981). 
W  stanie wojennym przy klasztorze Dominikanów powołano ośrodek pomocy dla represjonowanych i  ich rodzin. 
Udzielano im tam pomocy prawnej, moralnej i  materialnej – zakonnicy m.in. dystrybuowali dary, które napływały 
z Zachodu. W klasztorze znajdował się punkt informacyjny. Dominikanie zbierali dokumenty represji, a  także orga-
nizowali Msze św. za Ojczyznę. Po śmierci o. Honoriusza jego pracę prowadzili nadal, m.in. o. Tomasz Alexiewicz OP,  
który był kapelanem wielkopolskiego regionu Solidarności (1980–1992). O. Alexiewicz OP został internowany w Ośrod-
ku Odosobnienia w Gębarzewie (1981). Zwolniono go dopiero po interwencji władz kościelnych. Poznańscy zakonnicy 
pomagali młodzieży w walce o krzyże (1986–1987). W 1989 r. w murach klasztoru Dominikanów w Poznaniu odbyły 
się prawybory do Komitetu Obywatelskiego.

DOMINIKANIN O. HONORIUSZ KOWALCZYK OP (1935–1983) 
POZNAŃSKI POPIEŁUSZKO

63



At baptism, he was named Stanisław, but he changed his name after his religious vows (1952) to Honoriusz. He was 
killed tragically in a car crash in unexplained circumstances (1983). Thousands of Poznań inhabitants came to his 
funeral. It was generally believed that father Honoriusz had been killed by the Security Service. In August 1980, he 
supported the strike of the shipyard workers on the coast. (Together with father Aleksander Hauke-Ligowski OP) he 
signed the letter of Poznań intellectuals of 22 August 1980 to the inter-enterprise strike committees from Gdańsk and 
Szczecin as well as to all striking workers in Poland. He brought together people of the fighting underground. Black 
Friars used to co-operate with the opposition. They did so out of the priestly, and not political, needs. They would 
host meetings and lectures in the rooms of the Academic Ministry. They said masses with the intentions of the issues 
which were inconvenient for the authorities, e.g. on the anniversaries of the Poznań June, the Katyń Massacre and the 
death of Stanisław Pyjas, who had been beaten by so-called “unknown perpetrators”. The meetings and conventions 
of the opposition associations started with masses said by the friars. Father Honoriusz and father Tomasz Alexiewicz 
OP would say masses at universities whose students were striking (1981). During the martial law, an aid centre for 
the repressed and their families was established in the Black Friars’ monastery, where they were able to get legal, 
moral and material aid – the friars were distributing gifts received from the West, amongst other things. There was 
an information point in the monastery. The Black Friars would collect repression documents and arrange Masses for 
the Homeland. After the death of father Honoriusz, his work was continued by, inter alia, father Tomasz Alexiewicz OP, 
who was the chaplain of Greater Poland’s Solidarity (1980–1992). Father Alexiewicz OP was interned in the detention 
centre in Gębarzewo (1981). It wasn’t until the church authorities intervened that he was released. The friars from 
Poznań would help the youth in their fight for the crosses (1986–1987). Primary election to the Citizens’ Committee 
was held in the Black Friars’ monastery in 1989.

BLACK FRIAR FATHER HONORIUSZ KOWALCZYK OP (1935–1983)  
POZNAŃ’S POPIEŁUSZKO

64



O. Honoriusz Kowalczyk OP odprawia mszę św. przed budynkiem Akademii Rolniczej (Instytut Technologii Drewna) po zamachu na papieża 
Jana Pawła II 13 maja 1981 r. Fot. Iwona Jarczykowska / Fundacja o. Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu  |  Father Honoriusz Kowalczyk OP is 
celebrating a mass in front of the Agricultural Academy (Wood Technology Institute) after the attempted assassination of Pope John Paul II 
on 13 may 1981. Photo: Iwona Jarczykowska / Father Honoriusz Kowalczyk Foundation in Poznań
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Ks. prałat Witold Andrzejewski. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest prelate Witold Andrzejewski. Photo: Mateusz Wyrwich
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In the late 1970s, he was an academic clergyman and contacted the opposition, e.g. the Movement for Defence of Human 
and Civic Rights, he also distributed independent magazines. In the autumn of 1980, he was officially delegated to become 
the chaplain of Solidarity from the Gorzów Wielkopolski region. He wrote a letter, which was read out in churches, publicly 
criticising the introduction of the martial law, and he signed a protest letter to the authorities devoted to the pacification 
of Zakłady Mechaniczne “Gorzów” (Mechanical Plants “Gorzów”) in 1981. He used to help interned and imprisoned union-
ists. He would say Masses for the Homeland (1982–1989). He co-operated with the Regional Executive Committee of the 
Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” from Gorzów Wielkopolski and the underground plant structures. 
Being the rector, he would offer them rooms for meetings in the presbytery. He was a member of the Committee for the 
Defence of the Imprisoned for Beliefs and the Committee of the Celebrations of the 11 November. He joined the Society 
for the Care of the Prisoners and the Ministry of Working People. He looked after the activists from the Independent 
Students Association at the University of Physical Education in Gorzów Wielkopolski. He led the walking pilgrimages to 
the Jasna Góra Monastery from Gorzów Wielkopolski (1983–1992). The communists found his activities irritating – he was 
interrogated numerous times by the public prosecutor’s office, attempts were made to discredit him in various ways. In 
1995, he became an honorary member of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, and in 2009, he 
received the title Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Gdy pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego pod koniec lat 70. XX w., kontaktował się ze środowiskami opozy-
cyjnymi, np. Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, oraz kolportował wydawnictwa niezależne. Od jesieni 1980 r.  
był oficjalnie oddelegowany do pełnienia funkcji kapelana Solidarności Regionu Gorzowskiego. Publicznie krytykował, 
za pomocą listu odczytywanego w  kościołach, wprowadzenie stanu wojennego, a  jego podpis znalazł się też pod 
listem protestacyjnym do władz w sprawie pacyfikacji Zakładów Mechanicznych „Gorzów” (1981). Pomagał internowa-
nym i  uwięzionym związkowcom. Odprawiał Msze św. za Ojczyznę (1982–1989). Współpracował z  Regionalną Komisją 
Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Gorzów Wielkopolski i podziemnymi strukturami zakładowymi, którym jako proboszcz 
udzielał na plebanii miejsca na spotkania. Wszedł w  skład Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i  Komitetu 
Obchodów Święta 11 Listopada. Włączył się w  działalność Towarzystwa Opieki nad Więźniami i  Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy. Opiekował się działaczami Niezależnego Zrzeszenia Studentów gorzowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. 
Przewodniczył pieszej pielgrzymce na Jasną Górę z  Gorzowa Wielkopolskiego (1983–1992). Jego działalność irytowała 
komunistów – prokuratura wielokrotnie go przesłuchiwała, starano się go dyskredytować na wiele sposobów. W 1995 r.  
został honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”, a w 2009 r. otrzymał tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. PRAŁAT WITOLD ANDRZEJEWSKI (1940–2015), (GORZÓW WIELKOPOLSKI)

PRIEST PRELATE WITOLD ANDRZEJEWSKI (1940–2015), (GORZÓW WIELKOPOLSKI)
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Ks. Stanisław Małkowski. Fot. Mateusz Wyrwich | 
Priest Stanisław Małkowski. Photo: Mateusz Wyrwich

68



He participated in the students’ protests in March 1968. In 1975, he signed the Letter of 59 protesting against the changes 
introduced to the Constitution of the Polish People’s Republic. He went on a hunger strike in the Saint Cross church in 
1979 in the defence of the Charter 77 activists. He co-operated with the Workers’ Defence Committee (1976–1977), the 
Movement for Defense of Human and Civic Rights (1977–1980), the Peasant Self-Defence Committee of Grójec Province 
in Zbrosza Duża near Grójec (1978–1980) and the Conciliation Committee for Self-Determination of the Nation (1979–1981). 
He was arrested, interrogated and subjected to searches numerous times (1977–1989) and temporarily expelled from the 
University of Warsaw. He co-organised patriotic events (1977–1981). He co-operated with Wydawnictwo im. Konstytucji 
3 Maja (Constitution of 3 May 1791 Publishing Company). His texts were published in the following magazines: “Opinie” 
(“Opinions”), “Spotkania” (“Meetings”), “Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej” (“Infor-
mation Bulletin of the Peasant Self-Defense Committee of Grójec Province, 1978–1980), “Tygodnik Wojenny” (“War Weekly”, 
1982–1984), and “PWA” (1985–1989). He was the envoy of the peasants from Zbrosza Duża, and as such, he took part in 
the strike at the Gdańsk Shipyard (1980). He was arrested and interrogated by the authorities (1981). This chaplain of 
the underground Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” (1982–1989) would say masses for the workers. 
He was a friend of priest Popiełuszko, with whom he cooperated. He participated actively in numerous initiatives. He got 
involved in the publishing activities and signed political statements. He would consecrate Solidarity’s standards during 
masses and would say Masses for the Homeland. He was called the steadfast chaplain. In 2010, he was honoured with 
the title Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Uczestniczył w protestach studentów w Marcu ’68. W 1975 r. podpisał List 59, w którym protestował przeciwko zmianom 
w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Głodował w warszawskim kościele pw. Świętego Krzyża (1979) w obro-
nie działaczy Karty 77. Współpracował z  Komitetem Obrony Robotników (1976–1977), Ruchem Obrony Praw Człowieka 
i  Obywatela (1977–1980), Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej w  Zbroszy Dużej koła Grójca (1978–1980), 
Komitetem Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu Polskiego (1979–1981). Wielokrotnie był zatrzymywany, prze-
słuchiwany, poddawany rewizjom (1977–1989) i  czasowo relegowany z  Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizował 
uroczystości patriotyczne (1977–1981). Współpracował z  Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja. Publikował w  pismach: 
„Opinie”, „Spotkania”, „Biuletyn Informacyjny Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej” (1978–1980), „Tygodnik 
Wojenny” (1982–1984), „PWA” (1985–1989). Jako wysłannik chłopów ze Zbroszy Dużej uczestniczył w  strajku w  Stoczni 
Gdańskiej (1980). Był zatrzymywany i przesłuchiwany przez władze (1981). Ten kapelan podziemnego NSZZ „Solidarność” 
(1982–1989) odprawiał msze św. dla załóg pracowniczych. Był przyjacielem i współpracownikiem ks. Popiełuszki. Aktywnie 
uczestniczył w wielu inicjatywach. Włączał się w ruch wydawniczy, podpisywał oświadczenia o charakterze patriotycznym. 
Podczas mszy św. święcił sztandary Solidarności, koncelebrował też Msze św. w intencji Ojczyzny. Zyskał miano kapłana 
niezłomnego. W 2010 r. został uhonorowany tytułem: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. STANISŁAW MAŁKOWSKI (1944), (WARSZAWA)

PRIEST STANISŁAW MAŁKOWSKI (B. 1944), (WARSAW)



Ks. prałat Jan Sikorski. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest prelate Jan Sikorski. Photo: Mateusz Wyrwich
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Primate Józef Glemp appointed him the chaplain of the internees from the detention centre (detention ward) in War-
saw-Białołęka (1981). He would say Masses for the Homeland in St. Stanislaus Kostka church in the Warsaw district of 
Żoliborz (1984). Priest Sikorski brought together various people from the fields of culture and art. A library of under-
ground books was opened in his parish of St. Joseph Betrothed to the Most Holy Virgin Mary in Warsaw in the Koło 
residential district. Lectures devoted to the history of Poland were also held there. He became the honorary chaplain 
of Solidarity – Masovia Region. In 2010, he received the title Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade 
Union “Solidarity”.

Został oddelegowany przez prymasa Józefa Glempa do pełnienia funkcji duszpasterza internowanych w  Ośrodku 
Odosobnienia (Areszcie Śledczym) w  Warszawie-Białołęce (1981). W  kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim 
Żoliborzu (1984) odprawiał Msze św. za Ojczyznę. Ksiądz Sikorski skupił wokół siebie różnych ludzi kultury i sztuki. Na 
terenie jego plebanii w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na osiedlu Koło zorganizo-
wano bibliotekę książek bezdebitowych, odbywały się tam też wykłady z historii Polski. Został honorowym kapelanem 
Solidarności Regionu Mazowsze. W 2010 r. nadano mu tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. PRAŁAT JAN SIKORSKI (1935), (WARSZAWA)

PRIEST PRELATE JAN SIKORSKI (B. 1935), (WARSAW)
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Ks. prałat Stanisław Bogdanowicz. Fot. Mateusz Wyrwich | 
Priest prelate Stanisław Bogdanowicz. Photo: Mateusz Wyrwich
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Upon his initiative, anniversary masses were said in the late 1970s celebrating 3 May, 15 August and 11 November. 
With his consent, hunger strikes in defence of the opposition activists from Gdańsk, Gdynia and Sopot were held 
in the Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (1980). During the martial law (from 1981), he used to 
provide hiding places for the members of Solidarity from the coast or helped them hide. He strove for the release of 
the unionists sentenced for organising a strike in the Gdańsk port (1981). He would help the repressed, he visited the 
internees in the detention centre in Iława (1982). He would say Masses for the Homeland. He supported the under-
ground Solidarity. He was the chaplain of the “Dignity” Association.

Z  jego inicjatywy pod koniec lat 70. XX w. odprawiano rocznicowe msze św. z  okazji świąt 3 Maja, 15 Sierpnia  
i 11 Listopada. W bazylice Mariackiej w Gdańsku za jego zgodą odbywały się głodówki w obronie trójmiejskich działaczy 
opozycyjnych (1980). Podczas stanu wojennego (od 1981) ukrywał członków Solidarności z Wybrzeża lub pomagał im 
w ukrywaniu się. Zabiegał o uwolnienie związkowców skazanych za zorganizowanie strajku w gdańskim porcie (1981). 
Pomagał represjonowanym, odwiedzał internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Iławie (1982). Odprawiał Msze św. za 
Ojczyznę. Wspierał podziemną Solidarność. Był kapelanem Stowarzyszenia „Godność”.

KS. PRAŁAT STANISŁAW BOGDANOWICZ (1939–2017), (GDAŃSK)

PRIEST PRELATE STANISŁAW BOGDANOWICZ (1939–2017), (GDAŃSK)
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Ks. abp Sławoj Leszek Głódź, kapelan Solidarności w Białymstoku. Fot. Mateusz Wyrwich | 
Priest archbishop Sławoj Leszek Głódź, chaplain of Solidarity in Białystok. Photo: Mateusz Wyrwich 
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From an early age, he held anti-communist views. In secondary school, he established, together with his friends, an 
underground youth organisation: he would hang posters with a white eagle, and the hammer and sickle, and he would 
destroy decorations prepared for 1 May (1963). He was sentenced to one year’s imprisonment conditionally suspended 
for five years (1963) and he was expelled from school and blacklisted. He was the chaplain of Solidarity – Białystok 
Region (1981). He consecrated the standards of Solidarity: Białystok Region (1981), the Enterprise Committee of “Fasty” 
Białostockie Zakłady Przemysłu Bawełnianego (Białystok Plants of Cotton Industry “Fasty”) and Białostockie Zakłady 
Przemysłu Owocowo-Warzywnego (Białystok Plants of Fruit and Vegetable Industry) (1981). Thanks to his contacts in 
the Vatican City, the delegation of the Management of Białystok Region went to Rome to meet with John Paul II (1981). 
While abroad, he provided Radio Free Europe with information about repression against Solidarity’s activists (1981). 
He would say masses for the workers. He supported the establishment of Solidarity’s enterprise committees in many 
small towns of the Białystok province. He is remembered as a vigorous, spontaneous, direct priest full of ideas. He 
helped organise new circles of Solidarity of Individual Farmers. He received the title Meritorious for the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity” (2012). Thanks to his efforts, the Holy See announced the blessed priest 
Popiełuszko as the patron of Solidarity.

Od młodości miał antykomunistycznie poglądy. W  liceum wraz z  kolegami założył konspiracyjną organizację mło-
dzieżową – wieszał plakaty przedstawiające białego orła z  sierpem i  młotem oraz niszczył dekoracje pierwszoma-
jowe (1963). Skazano go na 1 rok więzienia w  zawieszeniu na 5 lat (1963) i  wydalono ze szkoły z  wilczym biletem. 
Był kapelanem Solidarności Regionu Białystok (1981). Poświęcił sztandary Solidarności: Regionu Białystok (1981), 
Komisji Zakładowej Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Fasty” i  Białostockich Zakładów Przemysłu 
Owocowo-Warzywnego (1981). Dzięki jego kontaktom w Watykanie delegacja Zarządu Regionu Białystok udała się do 
Rzymu na spotkanie z Janem Pawłem II (1981). Gdy przebywał za granicą, przekazał Radiu Wolna Europa informacje 
o represjach stosowanych wobec działaczy Solidarności (1981). Odprawiał msze św. dla załóg pracowniczych. Wspo-
magał organizowanie komisji zakładowych Solidarności w wielu zakątkach Białostocczyzny. Został zapamiętany jako 
żywiołowy, spontaniczny, bezpośredni i pełen pomysłów ksiądz. Pomagał w organizowaniu nowych kół Solidarności 
Rolników Indywidualnych. Otrzymał tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” (2012). Dzięki jego staraniom Stolica 
Apostolska ogłosiła bł. ks. Popiełuszkę patronem Związku.

KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ (1945), (BIAŁYSTOK)

PRIEST ARCHBISHOP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ (B. 1945), (BIAŁYSTOK) 
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Ks. Remigiusz Wysocki. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest Remigiusz Wysocki. Photo: Mateusz Wyrwich
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Chaplain of Solidarity at Huta Szkła Gospodarczego “Hortensja” (Domestic Glass Glassworks “Hydrangea”) and Zakłady 
Przemysłu Dziewiarskiego (Knitting Industry Plants) “Sigmatex” in Piotrków Trybunalski (1980). He co-organised the 
distribution of underground publications, funds and material aid for the repressed, meetings of the activists from 
Piotrków Trybunalski and Łódź, lectures, exhibitions, screenings of films, patriotic concerts, Masses for the Homeland, 
the Ministry of Working People and Weeks of Christian Culture. He was interrogated by the Security Service and the 
Office for Religions in Piotrków Trybunalski (1982–1986). He took part in the political campaign of the Solidarity Citizens’ 
Committee in Piotrków Trybunalski (1989). In 2008, he was honoured with the title Meritorious for the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Kapelan Solidarności w  Hucie Szkła Gospodarczego „Hortensja” i  Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Sigmatex” 
w  Piotrkowie Trybunalskim (1980). Współorganizował kolportaż wydawnictw podziemnych, fundusze i  pomoc mate-
rialną dla represjonowanych, spotkania piotrkowskich oraz łódzkich działaczy, prelekcje, wystawy, pokazy filmowe, 
koncerty patriotyczne, Msze św. za Ojczyznę, Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Był prze-
słuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa i Urząd do Spraw Wyznań w Piotrkowie Trybunalskim (1982–1986). Uczestni-
czył w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Piotrkowie Trybunalskim (1989). W 2008 r. został 
uhonorowany tytułem: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. REMIGIUSZ WYSOCKI (1936), (PIOTRKÓW TRYBUNALSKI)

PRIEST REMIGIUSZ WYSOCKI (B. 1936), (PIOTRKÓW TRYBUNALSKI)
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Jezuita o. Adam Wiktor w trakcie Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę w latach 80. XX w. Fot. Mieczysław Micha-
lak / zbiory Ośrodka KARTA  | Jesuit father Adam Wiktor during the Pilgrimage of the Working People to the Jasna 
Góra Monastery in the 1980s. Photo: Mieczysław Michalak / collections of the KARTA Centre
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He was the clergyman of the striking workers in August 1980. During the martial law, he arranged material aid for 
the internees and repressed, and their families, and visited people imprisoned in the detention centres. He was the 
superior and rector of the St. Clement Mary Hofbauer parish in Wrocław (1978–1987), and he made the garden and 
the parish’s rooms available for the storage and distribution of gifts received from the West. He supported charity 
work. He organised the parish Ministry of Working People and Sunday Masses for the Homeland, which became high 
masses in 1985. During the masses, patriotic anniversaries were celebrated and Solidarity’s activists, who had been 
released from prisons, were welcomed. The masses were attended by delegations with colour guards from all over 
Poland and people involved in culture and art, who would recite patriotic and religious poems after the masses. The 
homilies were delivered by guests – Solidarity’s chaplains. Independent culture was spread in the parish. In the cat-
echetical house, the priest established a library of independent publications and a distribution point for underground 
publications. Historical lectures, speeches delivered within the Weeks of Christian Culture, concerts of patriotic songs, 
film screenings and theatrical performances were held in the church. The Jesuit was harassed by the Department 
for Religions of the Wrocław Town Hall and threatened (the parish dogs were poisoned twice). In 1996, he became an 
honorary member of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

W  sierpniu 1980 r. niósł posługę duszpasterską strajkującym robotnikom. W  stanie wojennym organizował pomoc 
materialną dla internowanych i  represjonowanych oraz ich rodzin, odwiedzał przebywających w  ośrodkach odosob-
nienia. Ogród i  pomieszczenia parafii św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu, gdzie był superiorem oraz proboszczem 
(1978–1987), udostępnił do przechowywania i  dystrybuowania darów z  Zachodu, wspierał działalność charytatywną. 
Zorganizował parafialne Duszpasterstwo Ludzi Pracy oraz niedzielne Msze św. za Ojczyznę, które w  1985 r. uzyskały 
uroczystą oprawę. Podczas nabożeństw świętowano patriotyczne rocznice i witano powracających z więzień działaczy 
Solidarności. We mszach uczestniczyły delegacje z  pocztami sztandarowymi z  całej Polski oraz ludzie kultury i  sztu-
ki, którzy po nabożeństwach recytowali poezję patriotyczno-religijną. Homilie głosili zaproszeni goście, duszpasterze 
Solidarności. Parafia stała się miejscem działania dla kultury niezależnej. Ksiądz w  domu katechetycznym umieścił 
bibliotekę wydawnictw niezależnych i  punkt kolportażu wydawnictw podziemnych. W  kościele odbywały się prelek-
cje historyczne, odczyty w  ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, koncerty pieśni patriotycznych, seanse filmowe 
i  spektakle teatralne. Jezuita był nękany przez Wydział do Spraw Wyznań Urzędu Miasta we Wrocławiu i  zastraszany 
(dwukrotnie otruto parafialne psy). W 1996 r. został honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”.

JEZUITA O. ADAM WIKTOR SI (1947–1999), (WROCŁAW)

JESUIT FATHER ADAM WIKTOR SJ (1947–1999), (WROCŁAW) 
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He was the chaplain of the Home Army during World War Two. In 1974–1987, he served as the rector of the St. Stan-
islaus Kostka parish in the Warsaw district of Żoliborz, where he initiated Masses for the Homeland (1980), which 
were said by, inter alia, priest Jerzy Popiełuszko, who was murdered by the Security Service. Priest Bogucki was 
priest Popiełuszko’s friend and spiritual father. He was the chaplain of the workers from the “Warsaw” Steelworks. He 
organised exhibitions commemorating national uprisings, and co-created verbal-musical performances and patriotic 
concerts. He established the Priest Jerzy Popiełuszko Movement for Defence of Life (1984). He was harassed by the 
Security Service.

W okresie II wojny światowej był kapelanem Armii Krajowej. W  latach 1974–1987 swoje powołanie realizował jako pro-
boszcz parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie zainicjował Msze św. w intencji Ojczyzny (1980), 
które odprawiał m.in. zamordowany przez SB ks. Popiełuszko. Ks. Bogucki był jego przyjacielem i  ojcem duchowym. 
Niósł posługę duszpasterską robotnikom Huty „Warszawa”. Organizował też wystawy z  okazji powstań narodowych, 
współtworzył programy słowno-muzyczne i  koncerty patriotyczne. Założył Ruch Obrony Życia im. ks. Jerzego Popie-
łuszki (1984). Był nękany przez Służbę Bezpieczeństwa.

KS. PRAŁAT TEOFIL BOGUCKI (1908–1987), (WARSZAWA)

PRIEST PRELATE TEOFIL BOGUCKI (1908–1987), (WARSAW)
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Ks. Stanisław Orzechowski. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest Stanisław Orzechowski. Photo: Mateusz Wyrwich
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He organised lectures on the history of Poland and underground film screenings in the St. Lawrence parish (1979). He 
was the chaplain of the strikers in August 1980, he said a mass for them in the Urban Transport Company Depot No. 
7 in Wrocław. He became the clergyman of the railwaymen (1980–1997). He took part in the nationwide hunger strike 
of the railwaymen in the Polish State Railways’ Locomotive Workshop in Wrocław (1980) and he became the chaplain 
of the strikers. Moreover, he organised walking pilgrimages to the Jasna Góra Monastery (1981). During the martial 
law, he stored some equipment and printing materials of the Management of the Independent and Self-Governing 
Trade Union of Lower Silesia in the headquarters of the Academic Ministry “Wawrzyny”. He arranged food aid for the 
families of the internees, he initiated Thursday Masses for the Homeland said at 8:00 p.m., Weeks of the Christian 
Culture, numerous meetings with people of culture, science and opposition as well as the Wrocław Pilgrimage of the 
Working People to the Jasna Góra Monastery and the Ministry of Working People in Wrocław (1985). Regional and 
nationwide secret meetings of the representatives of the Solidarity of railwaymen (1982–1989) were held in the rooms 
of the parish of St. Lawrence, and the Solidarity activist Władysław Frasyniuk found a hiding place there. In 1996, he 
became an honorary member of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, and in 2005, on the 25th 
anniversary of the establishment of Lower Silesian Solidarity, he received the “Always Solidary” medal.

W  parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu organizował wykłady z  historii Polski i  projekcje filmów z  drugiego obiegu 
(1979). W sierpniu 1980 r. duszpasterzował strajkującym, odprawił dla nich mszę św. w Zajezdni MPK nr VII we Wrocła-
wiu. Został duszpasterzem kolejarzy (1980–1997). Uczestniczył w ogólnopolskiej głodówce kolejarzy w Lokomotywowni 
PKP Wrocław (1980) i  został kapelanem protestujących. Organizował też piesze pielgrzymki na Jasną Górę (1981). 
W stanie wojennym przechowywał w siedzibie Duszpasterstwa Akademickiego Wawrzyny część sprzętu i materiałów 
poligraficznych Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Organizował pomoc żywnościową dla rodzin inter-
nowanych, zapoczątkował czwartkowe Msze św. za Ojczyznę o  godz. 20, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, liczne 
spotkania z ludźmi kultury, nauki i opozycji oraz Wrocławską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę i Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy we Wrocławiu (1985). W  pomieszczeniach parafii św. Wawrzyńca we Wrocławiu odbywały się regionalne 
i ogólnokrajowe tajne spotkania przedstawicieli Solidarności kolejarzy (1982–1989), a działaczowi Solidarności Włady-
sławowi Frasyniukowi udzielono schronienia. W  1996 r. ks. Orzechowski został honorowym członkiem NSZZ „Solidar-
ność”, a w 2005 r. z okazji 25-lecia powstania dolnośląskiej Solidarności odznaczono go medalem „Zawsze Solidarni”.

KS. STANISŁAW ORZECHOWSKI (1939) – ORZECH (WROCŁAW)

PRIEST STANISŁAW ORZECHOWSKI (B. 1939) – ORZECH (NUT) (WROCŁAW)
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Bp Tadeusz Gocłowski w sierpniu 1988 r. w Gdańsku. Fot. Marek Walicki / zbiory Ośrodka KARTA, kolekcja Marka 
Walickiego  | Bishop Tadeusz Gocłowski in August 1988 in Gdańsk. Photo: Marek Walicki / collections of the KARTA 
Centre, Marek Walicki’s collection 
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In the early 1980s, he was defending the rights of the workers, and the unionists from the Independent and Self-Gov-
erning Trade Union “Solidarity”. In 1983, he was appointed the auxiliary bishop of the Gdańsk diocese, and then became 
the diocesan bishop in December 1984. He participated in the closed meeting between John Paul II and Lech Wałęsa 
in Chochołowska Valley (1983) and in the negotiations between the authorities and the opposition held in Magdalenka 
(1988–1989). In 1988, he performed the duties of a mediator during the students’ strikes and he said masses at the 
end of the strikes held at the Gdańsk Shipyard. He then replaced cardinal priest Henryk Gulbinowicz as the National 
Working Peoples’ Chaplain and coordinated the Committee for the Ministry of Working People from 1992. He initiated 
the conciliatory meetings between the politicians at the episcopal premises in Gdańsk-Oliwa. In 2007, he was honoured 
with the title: Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Na początku lat 80. XX w. bronił praw robotników i  związkowców z  NSZZ „Solidarność”. W  1983 r. został mianowany 
biskupem pomocniczym diecezji gdańskiej, a  w  grudniu 1984 r. biskupem diecezjalnym. Uczestniczył w  zamkniętym 
spotkaniu papieża Jana Pawła II z  Lechem Wałęsą w  Dolinie Chochołowskiej (1983) oraz brał udział w  rozmowach 
władz i  opozycji w  Magdalence (1988–1989). W  1988 r. pełnił funkcję mediatora w  czasie strajków studenckich, a  na 
zakończenie strajków w Stoczni Gdańskiej przewodniczył mszom św. Od 1992 r. jako krajowy duszpasterz ludzi pracy 
(po ks. kard. Henryku Gulbinowiczu) koordynował prace Komisji ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Inicjował pojednawcze 
spotkania polityków w  siedzibie biskupiej w  Gdańsku-Oliwie. W  2007 r. został uhonorowany tytułem: Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność”.

KS. ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI (1931–2016), (GDAŃSK)

PRIEST ARCHBISHOP TADEUSZ GOCŁOWSKI (1931–2016), (GDAŃSK) 
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Ks. Adolf Chojnacki odprawia mszę św. przed oświęcimskim Żwirowiskiem w 1998 r. Fot. Roman Koszowski / PAP  | 
Priest Adolf Chojnacki saying a mass in front of a gravel heap in Oświęcim, 1998. Photo: Roman Koszowski / PAP
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He used to regularly say Masses for the Homeland when he was administering the Birth of the Most Holy Virgin Mary 
parish in Krakow-Bieżanów (1981–1986). He hosted the participants of the rotational hunger strike (which was inspired 
by, inter alia, Anna Walentynowicz) against the intensification of the repressions against the leading activists of Sol-
idarity (19 February – 31 August 1985). He cooperated with Solidarity of Individual Farmers since the very beginnings 
of its activities. He got engaged in organising independent printing industry and the distribution of illegal underground 
publications. He concelebrated the Masses for the Homeland in the St. Maximilian parish in Krakow-Mistrzejowice. 
Moreover, he attended the International Human Rights Conference (1988). He was politically disobedient. In the wake 
of pressure exerted by the communist authorities, he was deprived of the right to teach religion, and was then moved 
from one parish to another. There were a few attempts on his life, but he luckily escaped death. In 2000, he was 
honoured with the medal “Meritorious for the Lesser Poland Solidarity”.

Gdy administrował parafią pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w  Krakowie-Bieżanowie (1981–1986), regularnie 
odprawiał Msze św. za Ojczyznę. Przyjął w  swojej parafii uczestników rotacyjnej głodówki protestacyjnej (przepro-
wadzonej m.in. z  inspiracji Anny Walentynowicz) przeciwko nasileniu represji wobec czołowych działaczy Solidarności 
(19.02–31.08.1985). Z  Solidarnością Rolników Indywidualnych związał się od początku jej powstania. Zaangażował się 
w organizowanie niezależnej poligrafii i kolportaż nielegalnych wydawnictw podziemnych. Koncelebrował Msze św. za 
Ojczyznę w parafii św. Maksymiliana w Krakowie-Mistrzejowicach, wziął też tam udział w Międzynarodowej Konferen-
cji Praw Człowieka (1988). Był politycznie niepokorny. Po naciskach komunistycznych władz pozbawiono go prawa 
nauczania religii i przenoszono z parafii na parafię. Kilka razy przygotowano na niego zamach, ale szczęśliwie uniknął 
śmierci. W  2000 r. został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”.

KS. KANONIK ADOLF CHOJNACKI (1932–2001), (KRAKÓW-BIEŻANÓW)

CANON PRIEST ADOLF CHOJNACKI (1932–2001), (KRAKOW-BIEŻANÓW) 
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Jezuita o. Czesław Białek podczas obchodów 25 rocznicy Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu, 
28.06.1981 r. Fot. Grzegorz Rogiński / PAP  |  Jesuit father Czesław Białek (sitting) during the com-
memorations of the 25th anniversary of the Poznań protests of 1956 in Poznań, 28 June 1981. Pho-
to: Grzegorz Rogiński / PAP
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He was a member of the Home Army, when Poland was under occupation (1944). After the war, he was an active mem-
ber of the underground organisation Free Youth (1951–1952) in Warsaw. The communist courts sentenced him thrice to 
a total of 8.5 years in prison for his solidarity with the persecuted and for his sermons. He was a folk missionary and a 
retreat preacher. He stayed in the religious houses in Poznań, Toruń and Kalisz. When he was released from prison, his 
health was ruined and he was using a wheelchair. He established the Students’ Assistance Committee for the Political 
Prisoners in Poznań (1956–1959). He supported the activities of the Movement for Defence of Human and Civic Rights 
(1977) and Solidarity (1980). He helped the repressed and visited the internees during the martial law. He founded 
the bank of free medicines at the Jesuits’ church of the Most Sacred Heart of Jesus and Our Lady of Consolation in 
Poznań. He was a member of the Organising Committee of the Commemoration of the Poznań Protests of 1956.

Podczas okupacji należał do Armii Krajowej (1944). Po wojnie działał w  Warszawie w  organizacji podziemnej Wolna 
Młodzież (1951–1952). Trzykrotnie został skazany przez komunistyczne sądy na karę więzienia za solidarność z  prze-
śladowanymi i  głoszone kazania, otrzymał łącznie karę 8,5 roku pozbawienia wolności. Był misjonarzem ludowym, 
rekolekcjonistą. Przebywał w  domach zakonnych w  Poznaniu, Toruniu i  Kaliszu. Z  więzienia wyszedł na wolność ze 
zrujnowanym zdrowiem, poruszał się na wózku inwalidzkim. Założył Studencki Komitet Pomocy Więźniom Politycznym 
w Poznaniu (1956–1959). Wspierał działalność Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (1977) oraz Solidarność (1980). 
W czasie stanu wojennego pomagał represjonowanym, odwiedzał internowanych. Stworzył bank bezpłatnych lekarstw 
przy kościele Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i  Matki Bożej Pocieszenia w  Poznaniu. Był członkiem 
Komitetu Organizacyjnego Obchodów Poznańskiego Czerwca.

JEZUITA O. CZESŁAW BIAŁEK SI (1920–1984), (POZNAŃ)

JESUIT FATHER CZESŁAW BIAŁEK SJ (1920–1984), (POZNAŃ)
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Ks. prałat Józef Maj. Fot. Mateusz Wyrwich | 
Priest prelate Józef Maj. Photo: Mateusz Wyrwich
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In his youth, he got involved in the activities of illegal youth organisations of patriotic and Christian character. For 
many years, he performed the duties of an academic chaplain in the Pastoral Centre “Arka” (“Ark”) in the parish of 
the Conversion of St. Paul the Apostle in the Warsaw district of Grochów, as well as in St. Anne’s Church in Warsaw. He 
was also the chaplain of the Independent Students Association in the St. Catherine parish in Służew, Warsaw (1985). 
During the martial law, he acted as the secretary of the Primatial Assistance Committee for the Imprisoned and their 
Families. In the 1980s, he was the founding member of the Social and Church Committee for the Commemoration of 
the Remembrance of the Victims of the Authorities’ Terror. In 2010, he was honoured with the title Meritorious for the 
Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

W młodości zaangażował się w działalność nielegalnych organizacji młodzieżowych o profilu patriotycznym i chrześci-
jańskim. Przez wiele lat pełnił obowiązki duszpasterza akademickiego w Ośrodku Duszpasterskim „Arka” przy parafii 
pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła na warszawskim Grochowie i  w  kościele św. Anny w  Warszawie oraz obowiązki 
kapelana Niezależnego Zrzeszenia Studentów w parafii św. Katarzyny na Służewie (1985). W stanie wojennym działał 
jako sekretarz w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. W latach 80. XX w. 
był członkiem założycielem Społeczno-Kościelnego Komitetu Uczczenia Pamięci Ofiar Terroru Władzy. W 2010 r. został 
uhonorowany tytułem: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. PRAŁAT JÓZEF MAJ (1942), (WARSZAWA)

PRIEST PRELATE JÓZEF MAJ (B. 1942), (WARSAW)
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Ks. prałat Stefan Niedzielak. Fot. archiwum rodziny Ziembińskich / FOTONOVA | 
Priest prelate Stefan Niedzielak. Photo: archives of the Ziembiński family / FOTONOVA
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Chaplain of the National Military Organization, the Home Army (1944) and the Freedom and Independence organisation 
(1946). He co-operated with the Government Delegation for Poland, which was established under the Nazi occupation. 
He signed the appeal of the opposition organisation, and the Conciliation Committee for Self-Determination of the 
Nation (1979). A shrine for the Fallen and Murdered in the East (1984) and the Katyń Family – Polish Family associa-
tion (1988) were established at the St. Charles Borromeo church in the Warsaw district of Powązki. He would deliver 
patriotic sermons on the anniversaries of national events. He would say annual Katyń Masses. He was harassed 
with anonymous letters and threatening phone calls, he was beaten and there were attempts made to abduct him. 
He was murdered in 1989 in his flat in the presbytery. The perpetrators remain unknown and the investigation was 
discontinued in 1990.

Kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej (1944) oraz Zrzeszenia Wolność i  Niezawisłość (1946). 
Współpracował z  utworzoną w  czasie okupacji Delegaturą Rządu na Kraj. Podpisał apel opozycyjnej organizacji –  
Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu (1979). Przy kościele św. Karola Boromeusza na war-
szawskich Powązkach z  jego inicjatywy powstało sanktuarium Poległym i  Pomordowanym na Wschodzie (1984) oraz 
stowarzyszenie Rodzina Katyńska – Rodzina Polska (1988). Głosił patriotyczne kazania z  okazji rocznic świąt naro-
dowych. Corocznie oprawiał Msze Katyńskie. Był nękany listami i  telefonami z  pogróżkami, został pobity i  próbowa-
no go porwać. W  1989 r. został zamordowany w  swoim mieszkaniu na plebanii, sprawców nie wykryto, a  w  1990 r.  
śledztwo umorzono.

KS. PRAŁAT STEFAN NIEDZIELAK (1914–1989), (WARSZAWA)

PRIEST PRELATE STEFAN NIEDZIELAK (1914–1989), (WARSAW) 
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Ks. Roman Indrzejczyk. Fot. Mateusz Wyrwich | 
Priest Roman Indrzejczyk. Photo: Mateusz Wyrwich
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During the martial law, he co-operated with Solidarity in Pruszków. He initiated Masses for the Homeland in the St. 
Edward parish in Pruszków. They would end with an artistic performance – a patriotic concert or poetry reading. He 
assisted the prisoners and their families. He distributed underground and migrant publications. He was the rector of 
the Christ Child parish in the Warsaw district of Żoliborz, were he arranged the Parish Religious and Social Study (1986), 
and he made the presbytery’s rooms available for the meetings of the Polish Helsinki Committee, the meetings of the 
Solidarity National Committee (1986) and of the Citizens’ Committee working for the Chairman of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity”, Lech Wałęsa. In 2005–2010, he was the chaplain of the President of Poland, 
Lech Kaczyński. He was killed in the plane crash near Smoleńsk on 10 April 2010.

W czasie stanu wojennego był związany z Solidarnością w Pruszkowie. Inicjował Msze św. w intencji Ojczyzny w parafii 
św. Edwarda w Pruszkowie, kończyły się one częścią artystyczną – koncertem patriotycznym lub recytowaniem poezji. 
Pomagał aresztowanym i  ich rodzinom. Kolportował wydawnictwa podziemne i  emigracyjne. Gdy był proboszczem 
w parafii pw. Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu, zorganizował Parafialne Studium Religijno-Społeczne (1986), 
a pomieszczenia plebanii udostępniał na: zebrania polskiego Komitetu Helsińskiego, spotkania Komisji Krajowej Solidar-
ności (1986) i Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. W latach 2005–2010 
był kapelanem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

KS. ROMAN INDRZEJCZYK (1931–2010), (PRUSZKÓW, WARSZAWA)

PRIEST ROMAN INDRZEJCZYK (1931–2010), (PRUSZKÓW, WARSAW)  
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Ks. Władysław Palmowski. Fot. Stanisław Rozpędzik / PAP  | 
Priest Władysław Palmowski. Photo: Stanisław Rozpędzik / PAP

96



Chaplain of Solidarity in Lesser Poland. Chaplain of the internees, as well as the Union’s underground structures from 
1982. After 13 December 1981, he organised assistance for the strikers and their families, and later he worked for the 
Relief Committee for the Internees and Relief Committee for the Arrested in Nowa Huta. He celebrated Holy Masses 
in the intention of his Homeland at the Church of Our Lady Queen of Poland in Krakow-Bieńczyce (Ark of the Lord). 
He co-created the Saving Solidarity Committee and the Employees Assistance Social Fund in Nowa Huta. He took 
part in protests and then in the political campaign of the Solidarity Citizens’ Committee. He co-founded the Citizens’ 
Committee in Łęczyca municipality in 1989. In 2008, he was honoured with the title Meritorious for the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Kapelan Solidarności w Regionie Małopolska, od 1982 r. kapelan internowanych, a także podziemnych struktur Związku. 
Po 13 grudnia 1981 r. organizował pomoc strajkującym i  ich rodzinom, a  później w  Komitecie Pomocy Internowanym 
i  Komitecie Pomocy Aresztowanym w  Nowej Hucie. Celebrował Msze św. w  intencji Ojczyzny w  kościele Matki Bożej 
Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (Arka Pana). Współtworzył Komitet Ocalenia Solidarności w Nowej Hucie i Spo-
łeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej na terenie Nowej Huty. Brał udział w  manifestacjach, a  następnie w  kampanii 
wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. W  1989 r. współtworzył Komitet Obywatelski w  gminie Łęczyca. 
W 2008 r. został uhonorowany tytułem: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. WŁADYSŁAW PALMOWSKI (1953), (KRAKÓW)

PRIEST WŁADYSŁAW PALMOWSKI (B. 1953), (KRAKOW) 
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Dominikanin o. Ludwik Wiśniewski OP. Fot. Mateusz Wyrwich | 
Black Friar father Ludwik Wiśniewski OP. Photo: Mateusz Wyrwich
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Academic clergyman in Gdańsk, Lublin and Wrocław. In 1976, he signed an open letter to the First Secretary of the 
Polish United Workers’ Party, Edward Gierek. His texts were published in the independent underground magazine 
“Spotkania” (“Meetings”, 1977). He co-founded and was a member of the Movement for Defence of Human and Civic 
Rights (1977). He supported the Committee for Social Self-Defense of the Workers’ Defence Committee (1977–1979), the 
Young Poland Movement and the Temporary Peasant Self-Defense Committee of Lublin Province (1978–1979). He was 
an observer of the political processes (1975–1980) and arranged aid for the repressed during the martial law. He would 
bring together thousands of people during the meetings promoting the establishment of independent social structures, 
so-called Social Weeks, held in Wrocław (1985–1988). He picketed in Wrocław for the release of Władysław Frasyniuk 
(1986). In 2006, he received the title: Meritorious for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Był duszpasterzem akademickim w  Gdańsku, Lublinie i  Wrocławiu. W  1976 r. podpisał list otwarty do I  sekretarza 
KC PZPR Edwarda Gierka. Publikował w  niezależnym, podziemnym piśmie „Spotkania” (1977). Był współzałożycielem 
i  uczestnikiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i  Obywatela (1977). Wspierał Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” 
(1977–1979), Ruch Młodej Polski i Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej (1978–1979). Był obser-
watorem procesów politycznych (1975–1980), a w czasie stanu wojennego organizował pomoc dla represjonowanych. 
Podczas spotkań propagujących budowanie niezależnych struktur społecznych, tzw. Tygodni Społecznych organizo-
wanych we Wrocławiu (1985–1988), gromadził tysiące ludzi. Pikietował we Wrocławiu na rzecz uwolnienia Władysława 
Frasyniuka (1986). W 2006 r. nadano mu tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

DOMINIKANIN O. LUDWIK WIŚNIEWSKI OP (1936), (WROCŁAW)

BLACK FRIAR FATHER LUDWIK WIŚNIEWSKI OP (B. 1936), (WROCŁAW)
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Ks. Julian Żołnierkiewicz. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest Julian Żołnierkiewicz. Photo: Mateusz Wyrwich
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Chaplain of Solidarity (1980–1989). For many years, he was the rector of the Most Holy Heart of Jesus parish in Olsztyn. 
He organised the Club of Catholic Intelligentsia (1979), the Ministry of the Working People (1985), aid for the internees 
and prisoners as well as the Weeks of Christian Culture. He consecrated crosses, union standards, he said masses for 
the crews of the plants. He distributed underground publications. He was summoned to the public prosecutor’s office, 
he was interrogated and punished by the authorities (1981–1982). In 1989, he was appointed the person responsible 
for contacting the Citizens’ Committee “Solidarity”. In 2006, President Lech Kaczyński awarded him the Knight’s Cross 
of the Order of Polonia Restituta. In 2008, he received the title: Meritorious for the Independent and Self-Governing 
Trade Union “Solidarity”.

Kapelan Solidarności (1980–1989). Wieloletni proboszcz w  parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Olsztynie. Zor-
ganizował Klub Inteligencji Katolickiej (1979), Duszpasterstwo Ludzi Pracy (1985), pomoc dla internowanych i  więź-
niów oraz Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Święcił krzyże, sztandary związkowe, odprawiał msze św. w  intencji 
załóg zakładów pracy. Kolportował wydawnictwa podziemne. Wzywano go do prokuratury, był przesłuchiwany i kara-
ny przez władze (1981–1982). W  1989 r. został oddelegowany do kontaktów z  Komitetem Obywatelskim „Solidar-
ność”. Prezydent Lech Kaczyński uhonorował go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). W  2008 r.  
nadano mu tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. JULIAN ŻOŁNIERKIEWICZ (1931–2013) – KSIĄDZ JUL (OLSZTYN)

PRIEST JULIAN ŻOŁNIERKIEWICZ (1931–2013) – PRIEST JUL (OLSZTYN)
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Ks. kanonik Czesław Sadłowski. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Canon priest Czesław Sadłowski. Photo: Mateusz Wyrwich
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He started cooperating with the democratic opposition in the mid-1970s. He publicly stigmatised the repression meth-
ods imposed on the participants of the June 1976 protests in Radom and Ursus. He initiated the petition to the Sejm of 
the Polish People’s Republic in defence of the members of the Workers’ Defence Committee and imprisoned workers 
from Radom (1977). He co-organised the Peasant Self-Defense Committee of Grójec Province (1978) and initiated and 
hosted the Folk University in the John the Baptist parish in Zbrosza Duża. He arranged a library collecting independent 
publications. He became the printer of a religious book for the Roman Catholic Church in Czechoslovakia and the USSR. 
He was terrorised and interrogated by the authorities. In 2009, he received the title: Meritorious for the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Od połowy lat 70. XX w. współpracował z  opozycją demokratyczną. Publicznie piętnował metody represji stosowane 
wobec uczestników wydarzeń Czerwca ’76 w Radomiu i Ursusie. Był inicjatorem petycji do Sejmu PRL w obronie aresz-
towanych członków Komitetu Obrony Robotników i  przetrzymywanych w  więzieniach robotników z  Radomia (1977). 
Przy parafii św. Jana Chrzciciela w  Zbroszy Dużej współorganizował Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej 
(1978), zainicjował i gościł Uniwersytet Ludowy (1979). Zorganizował bibliotekę niezależnych wydawnictw. Został dru-
karzem książki religijnej przeznaczonej dla Kościoła rzymskokatolickiego w  Czechosłowacji i  ZSRS. Był przez władze 
zastraszany i przesłuchiwany. W 2009 r. nadano mu tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. KANONIK CZESŁAW SADŁOWSKI (1938), (ZBROSZA DUŻA)

CANON PRIEST CZESŁAW SADŁOWSKI (B. 1938), (ZBROSZA DUŻA) 
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Ks. prałat Eugeniusz Jankiewicz. Fot. Mateusz Wyrwich  | 
Priest prelate Eugeniusz Jankiewicz. Photo: Mateusz Wyrwich
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He co-organised protests on the anniversaries of Poland regaining independence on 11 November in Głogów (1979–
1982). He said a mass in the “Rudna” mine in Polkowice during the August solidarity strike (1980). He was the chaplain 
of the teachers’ and workers’ Solidarity in Głogów (1980–1981) as well as of the Solidarity of Individual Farmers. At 
the beginning of the martial law, he said a mass for a few thousands of striking people in the Sieroszowice I and 
II mines (1981). He gave general absolution and remained in the mine until its pacification. He collected information 
about the repressed and arranged aid for their families. He would say monthly Masses for the Homeland. He led the 
pilgrimages of farmers from his parish in Klenica to the Jasna Góra Monastery (1984). Leaflets were being printed 
in his presbytery, which also became a distribution point. He initiated the famous Days of Catholic Social Teaching 
in the Most Holy Virgin Mary, Queen of Poland parish in Gorzów Wielkopolski. The event was held under the motto: 
“No Solidarity without independence”. The inhabitants of Gorzów Wielkopolski would gather in front of this church 
during patriotic protests under the valuable sign of the White Cross. He arranged discussions with the participants of 
the Round Table sessions (1989). He established the Citizens’ Committee “Solidarity”. He enjoyed great authority and 
support, he was considered a charismatic chaplain. In 2009, he received the title: Meritorious for the Independent 
and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Współorganizował w  Głogowie manifestacje w  rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada (1979–
1982). Podczas sierpniowego strajku solidarnościowego (1980) celebrował mszę św. w kopalni Rudna w Polkowicach. 
Był kapelanem Solidarności nauczycielskiej i robotniczej w Głogowie (1980–1981) oraz Solidarności Rolników Indywidu-
alnych. Na początku stanu wojennego odprawił mszę dla kilku tysięcy strajkujących w  kopalniach Sieroszowice I  i  II 
(1981). Udzielił absolucji generalnej (rozgrzeszenia) i pozostał w kopalni do jej pacyfikacji. Zbierał informacje o repre-
sjonowanych i  organizował pomoc dla rodzin. Odprawiał comiesięczne Msze św. w  intencji Ojczyzny. Przewodniczył 
pielgrzymkom rolników ze swojej parafii w Klenicy na Jasną Górę (1984). Udostępniał plebanię na druk ulotek i punkt 
kolportażu. W parafii NMP Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim zainicjował bardzo popularne Dni Katolickiej Nauki 
Społecznej pod hasłem: „Nie ma Solidarności bez niepodległości”. Przy tym kościele gorzowianie gromadzili się w cza-
sie patriotycznych manifestacji pod cennym dla nich symbolem – Białym Krzyżem. Aranżował spotkania dyskusyjne 
z uczestnikami obrad Okrągłego Stołu (1989). Tworzył Komitet Obywatelski „Solidarność”. Cieszył się dużym autoryte-
tem i poparciem, uchodził za charyzmatycznego kapłana. W 2009 r. nadano mu tytuł: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. PRAŁAT EUGENIUSZ JANKIEWICZ (1947), (GŁOGÓW)

PRIEST PRELATE EUGENIUSZ JANKIEWICZ (B. 1947), (GŁOGÓW) 
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Ks. prałat Henryk Bolczyk. Fot. Dominik Gajda / PAP  | 
Priest prelate Henryk Bolczyk. Photo: Dominik Gajda / PAP
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Chaplain of striking miners from the “Wujek” hard coal mine (1980). He advised on the preparation and making of Soli-
darity’s standard (1981). He organised the Ministry of Working People (1980). He co-organised Weeks of Christian Culture 
and Masses for the Homeland in the Church of St. Michael in Katowice and later in the Exaltation of the Holy Cross 
Church in Katowice-Brynów. He conducted a retreat for the miners (1981). He celebrated the mass and the Rosary before 
the massacre in the “Wujek” mine (16 December 1981). He was immortalised in Kazimierz Kutz’s 1994 film “Śmierć jak 
kromka chleba” (“Death Like a Slice of Bread”). He prayed for the killed at the foot of the cross where the miners had 
been pacified. He supported, both spiritually, as well as financially, the families of the murdered and injured. He was 
interrogated, detained, terrorised and insulted in the Voivodeship HQ of the Citizens’ Militia in Katowice (1982). He initi-
ated the construction of the “Wujek’s” Victims’ church of the Exaltation of the Holy Cross in Katowice-Brynów. He was 
a member of the Committee for the Erection of the Cross-Monument of the “Wujek” Mine (1991). He got engaged in the 
evangelisation within the Light-Life Movement, he was the initiator and co-founder of the Light-Life Foundation (1989). He 
was honoured with the Solidarity Medal of the “Wujek” Hard Coal Mine (2006). In 2012, he received the title: Meritorious 
for the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Kapelan strajkujących górników w  Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” (1980). Doradzał przy przygotowaniu i  wyko-
naniu sztandaru Solidarności (1981). Organizował Duszpasterstwo Ludzi Pracy (1980). W kościele św. Michała w Kato-
wicach, późnej w  kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Katowicach-Brynowie współorganizował Tygodnie 
Kultury Chrześcijańskiej i Msze św. w intencji Ojczyzny. Prowadził rekolekcje dla górników (1981). Celebrował mszę św. 
i Różaniec przed masakrą w kopalni Wujek (16 grudnia 1981). Został uwieczniony w filmie Kazimierza Kutza „Śmierć jak 
kromka chleba” (1994). Pod krzyżem w miejscu pacyfikacji górników modlił się w intencji zabitych. Wspierał duchowo 
i finansowo rodziny zamordowanych i  rannych. Był przesłuchiwany, zatrzymywany, zastraszany i obrażany w Komen-
dzie Wojewódzkiej MO w Katowicach (1982). Zainicjował budowę kościoła Ofiar Wujka pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w  Katowicach-Brynowie. Wszedł w  skład Komitetu Budowy Krzyża-Pomnika Kopalni Wujek (1991). Zaangażował 
się w ewangelizowanie w ramach Ruchu Światło-Życie, był pomysłodawcą i współtwórcą Fundacji Światło-Życie (1989). 
Został odznaczony Medalem Solidarności KWK „Wujek” (2006). W 2012 r. uhonorowano go tytułem: Zasłużony dla NSZZ 
„Solidarność”.

KS. PRAŁAT HENRYK BOLCZYK (1938) – KAPELAN GÓRNIKÓW KOPALNI WUJEK (KATOWICE)

PRIEST PRELATE HENRYK BOLCZYK (B. 1938) – CHAPLAIN OF THE MINERS FROM THE  
“WUJEK” MINE (KATOWICE) 
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Ks. Sylwester Zych. Fot. autor nieznany / IPN  | 
Priest Sylwester Zych. Photo: author unknown / Institute of National Remembrance
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Chaplain of the Confederation of Independent Poland (1986–1989). In the late 1970s, he initiated the hanging of crosses 
in schools and kindergartens in Tłuszcz, Wołomin district. He was sentenced to four years in prison (1982–1986) for 
supporting an underground group, the Insurgent Home Army (1982). He was harassed with anonymous letters and 
threatening phone calls. He was beaten a few times (e.g. in Warsaw in 1989) by so-called “unknown perpetrators”. He 
went missing and his body was discovered on 11 July 1989 at the Motor Transport Company station in Krynica Morska. 
Up to this day, it has not been explained why his body was found there.

Kapelan Konfederacji Polski Niepodległej (1986–1989). Pod koniec lat 70. XX w. w Tłuszczu, w powiecie wołomińskim, 
zainicjował akcję wieszania krzyży w  szkołach i  przedszkolach. Wspierał konspiracyjną grupę – Powstańczą Armię 
Krajową (1982), za co został skazany na 4 lata więzienia (1982–1986). Był nękany anonimowymi listami i  telefonami 
z pogróżkami. Kilkakrotnie został pobity przez tzw. nieznanych sprawców, m.in. w 1989 r. w Warszawie. Po zaginięciu 
księdza jego ciało odkryto 11 lipca 1989 r. na dworcu PKS w Krynicy Morskiej. Do dziś nie wyjaśniono, dlaczego znale-
ziono je w  tym miejscu.

KS. SYLWESTER ZYCH (1950–1989), (WARSZAWA)

PRIEST SYLWESTER ZYCH (1950–1989), (WARSAW)
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Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Fot. Michał Szlaga / REPORTER  | 
Priest Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Photo: Michał Szlaga / REPORTER
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He distributed independent publications at the Pontifical Academy of Theology in Krakow (1978–1981) and was an active 
member of the opposition (since 1979). He co-operated with the Students’ Solidarity Committee and the Christian Commu-
nity of Working People. He published and edited texts in the independent magazines: “Spotkania” (“Meetings”), “Hutnik” 
(“The Steelworker”) and “Krzyż Nowohucki” (“Nowa Huta Cross”) (1978–1989). He practiced pastoral praxis in the St. 
Nicholas parish in Chrzanów (1981–1983) and then served in the Ministry of Working People (1982) in the St. Maximil-
ian Kolbe parish in Krakow-Mistrzejowice (1984–1989), where priest Kazimierz Jancarz worked actively. He co-organised 
weekly, nationwide Masses for the Homeland, Weeks of Christian Culture and lectures at the Cardinal Stefan Wyszyński 
Christian Working University. He helped the internees and prisoners during the martial law. He was attacked twice by 
so-called “unknown perpetrators”, he was beaten brutally and tortured (1985). He was the chaplain of the strike in the 
Lenin Steelworks in April and May (1988). He became an honorary member of Solidarity in the said steelworks (1989). 
He remains an active social worker and publicist, he works as a clergyman amongst the disabled in Radwanowice and 
he performs pastoral work for the Armenian Catholic Church in Poland. In 2008, he received the title: Meritorious for the 
Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”.

Kolportował wydawnictwa niezależne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1978–1981) i działał w opozycji 
(od 1979). Współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności i Chrześcijańską Wspólnotą Ludzi Pracy. Pisał i reda-
gował w niezależnych pismach: „Spotkania”, „Hutnik” i „Krzyż Nowohucki” (1978–1989). Odbył praktykę duszpasterską 
w  parafii św. Mikołaja w  Chrzanowie (1981–1983), a  następnie pełnił posługę w  Duszpasterstwie Ludzi Pracy (1982) 
przy parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach (1984–1989), gdzie aktywnie działał ks. Kazimierz 
Jancarz. Zajmował się współorganizowaniem cotygodniowych, ogólnopolskich Mszy św. za Ojczyznę, Tygodni Kultury 
Chrześcijańskiej i wykładami na Chrześcijańskim Uniwersytecie Robotniczym im. kard. Stefana Wyszyńskiego. W czasie 
stanu wojennego pomagał internowanym i więzionym. Został dwukrotnie napadnięty przez tzw. nieznanych sprawców, 
brutalnie pobity i  torturowany (1985). Był kapelanem strajku w  okresie kwietniowo-majowym w  Hucie im. Lenina 
(1988). W  tej hucie został honorowym członkiem Solidarności (1989). Do dziś jest aktywny społecznie i  publicystycz-
nie, zaangażowany w  posługę wśród osób niepełnosprawnych w  Radwanowicach i  pracę duszpasterską w  Kościele 
ormiańsko-katolickim w Polsce. W 2008 r. uhonorowano go tytułem: Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.

KS. TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI (1956), (KRAKÓW-MISTRZEJOWICE)

PRIEST TADEUSZ ISAKOWICZ-ZALESKI (B. 1956), (KRAKOW-MISTRZEJOWICE)
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Ks. Stanisław Suchowolec. Fot. Laski Diffusion / East News  | 
Priest Stanisław Suchowolec. Photo: Laski Diffusion / East News
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Po przyjęciu święceń kapłańskich (1983) został wikariuszem w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Sucho-
woli, rodzinnej wsi ks. Jerzego Popiełuszki. Odprawiał tam comiesięczne Msze św. w  intencji Ojczyzny (1984), na 
które przyjeżdżały delegacje z  Warszawy, Krakowa, Wrocławia i  Śląska. Organizował i  prowadził msze w  rocznice 
ważnych wydarzeń społecznych i  patriotycznych. Wystrój kościoła nawiązywał do symboliki niepodległościowo-
-patriotycznej i  solidarnościowej. W  swoich wystąpieniach wyraźnie akcentował kwestie społeczne. W  sprawie 
jego działalności interweniowały u  przełożonych księdza władze państwowe. Na terenie parafii i  w  jej okolicach 
był postrzegany jako kontynuator idei ks. Popiełuszki. Za jego przyczyną doszło do konsolidacji środowisk opo-
zycyjno-solidarnościowych w  Białymstoku. Wyjeżdżał na Msze św. za Ojczyznę odprawiane przez ks. Popiełuszkę 
w  kościele św. Stanisława Kostki w  Warszawie. Utrzymywał kontakty z  hutnikami Huty „Warszawa”. Był kapela-
nem białostockich struktur Konfederacji Polski Niepodległej, białostockiego oddziału Komisji Interwencji i  Prawo-
rządności Solidarności. Założył w  Białymstoku Duszpasterstwo Robotników. Był wiceprzewodniczącym Instytutu 
Chrześcijańsko-Patriotycznego im. ks. Jerzego Popiełuszki w  Warszawie i  zainicjował budowę symbolicznego grobu  
ks. Popiełuszki. Związany był z  podziemnym Zarządem Regionu NSZZ „Solidarność” Białystok. Służba Bezpieczeń-
stwa zaliczyła go do grupy księży zdecydowanie antykomunistycznych. Był nękany anonimami, pogróżkami, groź-
bami telefonicznymi, w  1984 i  1985 r. został pobity w  Suchowoli, uszkadzano jego samochód, w  1988 r. próbowa-
no spowodować wypadek. Miał poczucie grożącego mu niebezpieczeństwa. Zmarł 30 stycznia 1989 r. na skutek 
umyślnego podpalenia plebanii.

KS. STANISŁAW SUCHOWOLEC (1958–1989), (BIAŁYSTOK)

After his ordination (1983), he became the vicar in the Saint Peter and Paul the Apostles church in Suchowola, priest 
Jerzy Popiełuszko’s home village. There, he would say monthly Masses for the Homeland (1984), to which delega-
tions from Warsaw, Krakow, Wrocław and Silesia would come. He organised and said masses on the anniversaries of 
important social and patriotic events. The church’s interiors referred to pro-independence, patriotic and solidarity 
symbolism. He stressed social issues in his speeches very clearly. The national authorities intervened to his superiors 
in reference to his activities. He was perceived as the continuator of the ideas of priest Popiełuszko in his parish 
and the neighbouring areas. His activities brought about the consolidation of the opposition and solidarity circles in 
Białystok. He would attend the Masses for the Homeland said by priest Popiełuszko in the St. Stanislaus Kostka church 
in Warsaw. He stayed in touch with the workers of the “Warsaw” Steelworks. He was the chaplain of the Confederation 
of Independent Poland in Białystok, the Białystok branch of the Solidarity’s Intervention and Lawfulness Commission. 
He established the Workers’ Ministry in Białystok. He was the vice-chairman of the Priest Jerzy Popiełuszko’s Christian 
Patriotic Institute in Warsaw and initiated the erection of priest Popiełuszko’s symbolic grave. He co-operated with 
the underground Management of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” – Białystok region. The 
Security Service classified him as one of the firmly anti-communists priests. He was harassed with anonymous letters, 
threats (including telephone ones), he was beaten in 1984 and 1985 in Suchowola, his car was damaged several times, 
and attempts were made to cause an accident in 1988. He had the feeling of danger threatening him. He died on 30 
January 1989, when the presbytery was intentionally set on fire.

PRIEST STANISŁAW SUCHOWOLEC (1958–1989), (BIAŁYSTOK) 





The first Masses for the Homeland were initiated in 
October 1980 by the rector of the St. Stanislaus Kost-
ka parish in the Warsaw district of Żoliborz by priest 
Teofil Bogucki. They were said throughout Poland – 
from the coast to the Tatra Mountains. They became 
particularly popular during the martial law (1981–1983). 
The masses said in St. Bridget’s Church in Gdańsk by 
priest Henryk Jankowski, in the parish of Blessed Max-
imilian Kolbe in Mistrzejowice in Krakow’s Nowa Huta 
by priest Kazimierz Jancarz, in Krakow’s Bieżanów by 
priest Adolf Chojnacki, and in Stalowa Wola by priest 
Edward Frankowski became particularly significant. 
Masses celebrated by priest Jerzy Popiełuszko in the 
parish of St. Stanislaus Kostka in Warsaw became 
particularly popular. He said his first mass on 17 Jan-
uary 1982. The masses were said regularly on the last 
Sunday of every month at 7:00 p.m.. The masses had 
a similar course everywhere. Similarly to other regions 
of Poland, the masses were attended by actors and 
musicians, who would present a poetic-musical perfor-
mance of a patriotic character at the end of the mass. 
The masses brought together the members of the out-
lawed Solidarity from the entire Poland. Jan Rem (Jerzy 
Urban – the government’s spokesman) wrote in the “Tu 
i Teraz” (“Here and Now”) weekly about the “séanc-
es of hatred”, “session of political rabies” and about 
“black masses”. The masses’ participants were being 

Pierwsze Msze św. w intencji Ojczyzny zapoczątkował 
w październiku 1980 r. proboszcz parafii św. Stanisława 
Kostki w Warszawie-Żoliborzu ks. Teofil Bogucki. Spra-
wowano je od Wybrzeża aż po Tatry. Ich upowszech-
nienie w całym kraju przypadło na okres stanu wojen-
nego (1981–1983). Szczególnego znaczenia nabrały 
nabożeństwa odprawiane w  kościele św. Brygidy 
w  Gdańsku przez ks. Henryka Jankowskiego, w  para-
fii bł. Maksymiliana Kolbego w nowohuckich Mistrzejo-
wicach przez ks. Kazimierza Jancarza, w  krakowskim 
Bieżanowie przez ks. Adolfa Chojnackiego czy w Stalo-
wej Woli przez ks. Edwarda Frankowskiego... Najwięk-
szy rozgłos uzyskały te, które celebrował ks. Jerzy 
Popiełuszko w parafii św. Stanisława Kostki w Warsza-
wie. Pierwsza msza została przez niego odprawiona  
17 stycznia 1982 r. Msze odbywały się regularnie, 
w  ostatnią niedzielę każdego miesiąca o  godz. 19.00. 
Przebieg mszy był w  całym kraju podobny. Tak jak 
w  innych częściach Polski w  nabożeństwach uczest-
niczyli aktorzy i  muzycy, którzy w  końcowej części 
mszy przedstawiali programy poetycko-muzyczne 
o  charakterze patriotycznym. Na mszach gromadzili 
się członkowie zdelegalizowanej Solidarności z  całe-
go kraju. Jan Rem (Jerzy Urban – rzecznik rządu) na 
łamach tygodnika „Tu i Teraz” pisał o „seansach niena-
wiści”, „sesji politycznej wścieklizny” czy o „czarnych 
mszach”. Uczestnicy nabożeństw byli zastraszani. 

Patriotyczne gesty podczas jednej z Mszy św. w intencji Ojczyzny 
w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, w latach 80. XX w. 
Fot. Tomasz Wesołowski 

Patriotic gestures during a Mass for the Homeland in the St. Stan-
islaus Kostka church in Warsaw in the 1980s. Photo: Tomasz We-
sołowski
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Ks. Jerzy Popiełuszko podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, Warszawa, 
31.10.1982 r. Fot. Wojciech Kryński / PAP   |  Priest Jerzy Popiełuszko during the Mass for the Homeland in the St. Stani-
slaus Kostka church in the Warsaw district of Żoliborz, 31 October 1982. Photo: Wojciech Kryński / PAP 

116



harassed. The Thursday masses held in Mistrzejowice in 
the so-called lower church ended with the Jasna Góra 
Appeal. Patriotic songs, such as Boże coś Polskę were 
being sung at the end. People would raise their first two 
fingers in a V shape. The church in Krakow-Bieżanów 
and many other churches were decorated with patriotic 
symbols, such as eagles wearing crowns, national flags 
and Solidarity’s emblems. The decorations prepared for 
holidays and anniversaries referred to the current politi-
cal situation in Poland. The masses united the intimidat-
ed people – the churches became the havens of truth, 
freedom and independent thought.

Czwartkowe msze w  mistrzejowickim tak zwanym 
dolnym kościele zamykał Apel Jasnogórski. Na zakoń-
czenie zawsze śpiewano pieśni patriotyczne, m.in. 
Boże coś Polskę. Ludzie wznosili do góry dwa palce na 
kształt litery V. Kościół w Krakowie-Bieżanowie i wiele 
innych kościołów dekorowano symbolami patriotycz-
nymi, takimi jak orły w  koronie czy flagi narodowe, 
i emblematami Solidarności. Dekoracje kościelne przy-
gotowane na święta i  okolicznościowe uroczystości 
odwoływały się do aktualnej sytuacji politycznej. Msze 
jednoczyły zastraszanych ludzi – kościoły stawały się 
oazami prawdy, wolności i niezależnej myśli.

„Kościół staje dzisiaj po stronie robotniczej »So-
lidarności«, po stronie ludzi pracy, którzy niejed-
nokrotnie są stawiani w jednym szeregu z pospo-
litymi przestępcami”.

“Today, the Church sides with the working ‘Sol-
idarity’, with the working people, who are fre-
quently put on the same footing as regular crim-
inals”.

ks. Jerzy Popiełuszko Priest Jerzy Popiełuszko

„»Solidarność« dlatego tak szybko zadziwiła 
świat, że nie walczyła przemocą, ale na kola-
nach, z  różańcem w  ręku, przy polowych ołta-
rzach upominała się o  godność ludzkiej pracy, 
o godność i szacunek dla człowieka”.

“‘Solidarity’ has surprised the world so quickly, 
because they did not fight using strength, but 
on their knees, with a rosary in hand, they de-
manded the dignity of human work, dignity and 
respect for the human being at field altars”. 
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Kapelani Solidarności podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny w latach 80. XX w. w Krakowie-Mistrzejowicach. Fot. Zbi-
gniew Galicki  |  Chaplains of Solidarity during a Mass for the Homeland in the 1980s in Krakow-Mistrzejowice. Photo: 
Zbigniew Galicki
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Msza św., podczas której poświęcono sztandar NSZZ „Solidarność” Huty „Warszawa”. Fot. Tomasz Wesołowski  |  Mass during which the 
standard of the Independent and Self-Governing Trade Union “Solidarity” from the “Warsaw” Steelworks was consecrated. Photo: Tomasz 
Wesołowski

119



Ks. Kazimierz Jancarz koncelebruje Mszę św. za Ojczyznę w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrze-
jowicach w 1984 r. Fot. Piotr Dylik / zbiory Ośrodka KARTA  |  Priest Kazimierz Jancarz concelebrating a Mass for the 
Homeland in the St. Maximilian Kolbe church in Krakow-Mistrzejowice in 1984. Photo: Piotr Dylik / collections of the 
KARTA Centre
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Msza św. za Ojczyznę przed kościołem św. Stanisława Kostki w Warszawie w 1989 r. Fot. Wojciech Druszcz / zbiory Ośrodka KARTA  |  Mass 
for the Homeland in front of the St. Stanislaus Kostka church in Warsaw in 1989. Photo: Wojciech Druszcz / collections of the KARTA Centre
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Zaangażowanie  
Kościoła w Solidarność 

The Church’s  
involvement in Solidarity



In 1980–1981, crosses were put up in the factories, 
plants and schools. Local chaplains and bishops advised 
the unionists on organisational, legal and conceptual 
issues. After the martial law was introduced, aid com-
mittees were established at episcopal curias and in 
some parishes collecting money and food. The Church 
was one of the major institutions sharing aid received 
from the West. Bishops from all dioceses, as well as 
the secretary of the Episcopal Conference of Poland, 
bishop Bronisław Dąbrowski, intervened constantly, 
and frequently successfully, in the matter of releasing 
internees and political prisoners. The Church, with its 
infrastructure (temples, shrines, monasteries, parish 
halls) became a haven for any independent activity in 
the fields of culture, art, education, science (Cultural 
Circles Ministry, Academic Ministry, Ministry of Teachers 
and Tutors), charity aid (Primatial Assistance Commit-
tee for the Imprisoned and their Families, Bishop Cze-
sław Domin’s Charitable Committee), activities of the 
unions (the Ministry of Working People) and economic 
activities (Agricultural Foundation). Exhibitions, speech-
es, theatrical performances, concerts, poetry readings, 
and lectures on history (Christian Culture Study, Social 
Weeks) were held in the rooms and churches.

W  latach 1980–1981 krzyż zagościł w  fabrycznych 
salach i  zakładach pracy oraz w  szkołach. Miejscowi 
kapłani i  biskupi doradzali związkowcom w  sprawach 
organizacyjnych, prawnych i koncepcyjnych. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego przy kuriach biskupich 
i  niektórych parafiach powstawały komitety pomocy, 
które gromadziły pieniądze i żywność. Kościół był jed-
ną z głównych instytucji, która zajmowała się rozdzie-
laniem pomocy płynącej z Zachodu. Biskupi wszystkich 
diecezji, jak i  sekretarz Konferencji Episkopatu Polski 
bp Bronisław Dąbrowski, nieustannie podejmowali 
interwencje w sprawie zwalniania osób internowanych 
i więźniów politycznych, często skutecznie. W tamtym 
czasie Kościół ze swą infrastrukturą (świątyniami, 
sanktuariami, klasztorami, domami parafialnymi) stał 
się ostoją dla wszelkiej działalności niezależnej w sfe-
rze kultury, sztuki, oświaty, nauki (Duszpasterstwo 
Środowisk Twórczych, Duszpasterstwo Akademickie, 
Duszpasterstwo Nauczycieli i  Wychowawców), pomo-
cy charytatywnej (Prymasowski Komitet Pomocy Oso-
bom Pozbawionym Wolności i  ich Rodzinom, Komisja 
Charytatywna bp. Czesława Domina), działalności 
związkowej (Duszpasterstwa Ludzi Pracy) i  gospo-
darczej (Fundacja Rolnicza). W  salkach i  kościołach 
organizowano wystawy, prelekcje, sztuki teatralne, 
koncerty, recytacje poezji, wykłady historyczne (Stu-
dium Kultury Chrześcijańskiej, Tygodnie Społeczne).

Drukowanie ulotek na powielaczu w podziemnej drukarni w War-
szawie, styczeń 1982 r. Fot. autor nieznany / zbiory Ośrodka KAR-
TA, z archiwum Małgorzaty Niezabitowskiej i Tomasza Tomaszew-
skiego

Printing leaflets using a duplicator in an underground print shop in 
Warsaw, January 1982. Photo: author unknown / collections of the 
KARTA Centre, from the archives of Małgorzata Niezabitowska and 
Tomasz Tomaszewski
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Nieznany mężczyzna stoi przy maszynie drukarskiej w niezależnej drukarni w nieznanym miejscu, lata 1980–1981. Fot. 
autor nieznany / zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Krzysztof Frydrych  |  An unknown man stands at the printing 
press in an independent print shop in an unknown place, 1980–1981. Photo: author unknown / collections of the KARTA 
Centre, delivered by Krzysztof Frydrych
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Ks. Henryk Jankowski przed kościo-
łem św. Brygidy w Gdańsku pod-
czas wyładunku transportu darów 
z Holandii dla ludności w Polsce, ok. 
24.12.1981 r. Fot. Leszek Pękalski / 
zbiory Ośrodka KARTA

Priest Henryk Jankowski in front of 
St. Bridget’s church in Gdańsk, while 
gifts from the Netherlands for the 
Polish people are unloaded, around 
24 December 1981. Photo: Leszek 
Pękalski / collections of the KARTA 
Centre

125



126



Drukowanie ulotek w podziemnej drukarni w Warszawie, w styczniu 1982 r. 
Fot. autor nieznany / zbiory Ośrodka KARTA, z archiwum Małgorzaty Nieza-
bitowskiej i Tomasza Tomaszewskiego

Printing leaflets in an underground print shop in Warsaw, January 1982. 
Photo: author unknown / collections of the KARTA Centre, from the ar-
chives of Małgorzata Niezabitowska and Tomasz Tomaszewski
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Pielgrzymki Ludzi Pracy

Pilgrimage of the Working People



The Pilgrimages of the Working People were initiated 
in September 1983 by priest Jerzy Popiełuszko and are 
still organised. They were held once a year on the third 
Saturday and Sunday of September. The agenda of the 
first pilgrimage was prepared by priest Popiełuszko. It 
started with a high mass, which was followed by a read-
ing of the Worker’s Prayer of Thanksgiving and Rosa-
ry. Priest Popiełuszko led the Stations of the Cross. It 
was attended by: Lech Wałęsa, Stanisław Gil (chief of 
Solidarity in Olkusz), steelworkers, shipyard workers, 
miners, workers from Poznań, Gliwice and Świebodzin, 
representatives of the Ministry of Working People of 
Dębica Province, priest Henryk Jankowski from Gdańsk, 
priest Kazimierz Jancarz from Mistrzejowice, and oth-
ers. It is difficult to determine the exact number of the 
participants of the first pilgrimage. The pilgrims came 
with Solidarity’s flags, banners and emblems. The sec-
ond pilgrimage was held in 1984. It was attended by 
workers from Gdańsk, Warsaw, Krakow, Wrocław, Byd-
goszcz, Piotrków Trybunalski, Świebodzin, Nowa Huta, 
Świdnik, Gdynia, Szczecin, Masovia, Łódź Province, Gli-
wice, and other places, Lech Wałęsa, Anna Walentyno-
wicz, Andrzej Gwiazda, Kazimierz Świtoń, Andrzej Słow-
ik, Andrzej Rozpłochowski and many other members of 
the Independent and Self-Governing Trade Union “Soli-
darity”, who had been released from prisons, as well as 
young people. The pilgrims were welcomed by a banner: 
“Częstochowa Solidarity welcomes the workers”. There 

Pielgrzymki Ludzi Pracy zostały zapoczątkowane we 
wrześniu 1983 r. przez ks. Jerzego Popiełuszkę i  są 
organizowane do dziś. Odbywały się raz w roku w trze-
cią sobotę i niedzielę września. Program pierwszej piel-
grzymki ułożył ks. Popiełuszko. Na początku została 
odprawiona uroczysta msza św., późnej odczytano 
Modlitwę dziękczynną robotnika i  odmówiono Róża-
niec. Ks. Popiełuszko poprowadził Drogę Krzyżową. 
Udział w  niej wzięli m.in.: Lech Wałęsa, Stanisław Gil 
(szef Solidarności w  Olkuszu), hutnicy, stoczniowcy, 
górnicy, robotnicy z  Poznania, Gliwic i  Świebodzina, 
przedstawiciele Duszpasterstwa Ludzi Pracy Ziemi 
Dębickiej, ks. Henryk Jankowski z  Gdańska, ks. Kazi-
mierz Jancarz z  Mistrzejowic. Trudno jednoznacznie 
ustalić, jaka była liczebność pierwszej pielgrzymki. 
Pielgrzymi przybyli z flagami, transparentami i emble-
matami Solidarności. Druga pielgrzymka odbyła się 
w  1984 r. Przybyli pracownicy m.in.: z  Gdańska, War-
szawy, Krakowa, Wrocławia, Bydgoszczy, Piotrkowa, 
Świebodzina, Nowej Huty, Świdnika, Gdyni, Szczecina, 
z  Mazowsza, z  Regionu Ziemia Łódzka, z  Gliwic, Lech 
Wałęsa, Anna Walentynowicz, Andrzej Gwiazda, Kazi-
mierz Świtoń, Andrzej Słowik, Andrzej Rozpłochowski 
i  wielu innych zwolnionych z  więzień członków NSZZ 
„Solidarność” oraz młodzież. Pątników witał transpa-
rent: „Solidarność Częstochowska wita robotników”. 
Klasztor był obwieszony dziesiątkami transparentów, 
przez co przypominał twierdzę. 

Gdyńscy pątnicy zabrali ze sobą m.in. portrety duchownych.  
Fot. Zygmunt Pałasz / IDS

Gdynia pilgrims took with them, among others, the portraits of 
priests. Photo: Zygmunt Pałasz / Institute of Solidarity Heritage
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Pielgrzymi w drodze na Jasną Górę w latach 80. XX w. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS  |  
Pilgrims in the Jasna Góra Monastery in the 1980s. Photo: Zygmunt Pałasz / Institute 
of Solidarity Heritage
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were tens of banners hanging in the monastery, making 
it look like a stronghold. 

Before the mass, actors from Warsaw recited poems 
by Czesław Miłosz, Krzysztof Kamil Baczyński and Kaz-
imiera Iłłakowiczówna. The mass was said by priest 
Henryk Jankowski assisted by 40 priests. The shipyard 
workers’ choir from the Lenin Shipyard in Gdańsk, wear-
ing shipyard uniforms and helmets, added splendour to 
the celebrations. The third pilgrimage lasted two days 
(14–15 September 1985) and was attended by bishops. 
The celebrations were led by bishop Tadeusz Gocłowski. 
The programme and course of this pilgrimage became a 
framework programme for all subsequent pilgrimages. 
It went as follows: Saturday mass, Jasna Góra Appeal, 
the Stations of the Cross on the embankments, mass 
in the basilica, all-night vigil in the Miraculous Painting 
chapel, on Sunday: mass on top of the Jasna Góra hill, 
lecture and high mass. The fourth pilgrimage (20–21 
September 1986), held under the official patronage of 
the national working people’s chaplain, cardinal Henryk 
Gulbinowicz, was attended by 80,000–120,000 pilgrims. 
Amongst them, there were members of the Indepen-
dent and Self-Governing Trade Union “Solidarity”, Fight-
ing Solidarity and Confederation of Independent Poland. 
The fifth pilgrimage (19–20 September 1987) brought 
together between tens of thousands and 200,000 pil-
grims. It is worth mentioning that activists from various 
regions would establish contacts during the pilgrimages 
and underground publications were being shared. The 
authorities did all they could to make it impossible 
for the pilgrims to reach their destination – they hin-
dered the organisation of the means of transport, they 

Przed mszą św. warszawscy aktorzy recytowali wier-
sze Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego i  Kazimiery Iłłakowiczówny. Mszy św. prze-
wodniczył ks. Henryk Jankowski w asyście 40 księży. 
Celebrę uświetnił chór stoczniowców ze Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina ubrany w  uniformy stoczniowe 
i kaski. Uroczystości trzeciej pielgrzymki trwały dwa 
dni (14–15.09.1985) i  uczestniczyli w  nich biskupi. 
Celebrze przewodniczył bp Tadeusz Gocłowski. Pro-
gram i  przebieg tej pielgrzymki stał się programem 
ramowym każdej kolejnej. Był on następujący: sobot-
nia msza święta, Apel Jasnogórski, Droga Krzyżowa 
na wałach, msza św. w bazylice, całonocne czuwanie 
w  kaplicy Cudownego Obrazu, w  niedzielę msza św. 
na szczycie, wykład i  uroczysta suma. Na czwartej 
pielgrzymce (20–21.09.1986), która odbyła się pod 
oficjalnym patronatem krajowego duszpasterza ludzi 
pracy kard. Henryka Gulbinowicza, przybyło od 80 do 
120 tys. pątników. Byli na niej członkowie NSZZ „Soli-
darność”, Solidarności Walczącej i  Konfederacji Pol-
ski Niepodległej. Piąta pielgrzymka (19–20.09.1987) 
zgromadziła od kilkudziesięciu do 200 tys. pielgrzy-
mów. Warto również wspomnieć, że w  trakcie piel-
grzymek kontakty ze sobą nawiązywali działacze 
z  różnych regionów oraz wymieniano się podziem-
nymi wydawnictwami. Władze na wszelkie możliwe 
sposoby utrudniały dotarcie do celu pielgrzymki –  
stwarzały problemy w  organizowaniu transportu, 
nękały kontrolami i  przeszukiwaniami samochodów 
i  autokarów, dokonywały zatrzymań osób, przepro-
wadzały rewizje, karały grzywnami za posiadanie 
transparentu, flagi, gazetki, a  także zastraszały, 
biły, przetrzymywały w  aresztach i  więzieniach.  
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Gdyńscy pątnicy z portretami prymasa Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popie-
łuszki zmierzają na Jasną Górę. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS |  Pilgrims from Gdynia 
on their way to the Jasna Góra Monastery in the 1980s carrying portraits of primate 
Stefan Wyszyński and priest Jerzy Popiełuszko. Photo: Zygmunt Pałasz / Institute of 
Solidarity Heritage
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harassed people with controls and searches of the cars 
and coaches, they arrested and searched people, fines 
were imposed for having a banner, flag or a newspaper. 
The authorities would also threaten, beat and detain 
people under arrests and in prisons. They would also 
organise alternative events hoping to disturb the reli-
gious celebrations, such as a cycling race in the streets 
of Częstochowa, which made it difficult for the pilgrims 
to get to the Jasna Góra Monastery.

Organizowały także imprezy alternatywne w nadziei, 
że zakłócą one religijne uroczystości, jak np. wyścig 
kolarski ulicami Częstochowy, który utrudniał pątni-
kom dotarcie na Jasną Górę. 

Wędrówka przez las dawała odrobinę wytchnienia. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS  |  Wandering through the forest gave little rest. Photo: Zyg-
munt Pałasz / Institute of Solidarity Heritage
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Mury jasnogórskiego sanktuarium wypełnione wiernymi przypominały  
oblężoną twierdzę. Fot. Zygmunt Pałasz / IDS 

The walls of the Jasna Góra sanctuary filed with the faithful resembled a 
besieged fortress. Photo: Zygmunt Pałasz / Institute of Solidarity Heritage
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Męczennicy Solidarności

Martyrs of Solidarity



Between the 1940s and the 1980s, the party authori-
ties received lists of priests that the authorities found 
inconvenient. Particularly the abduction and brutal 
murder of priest Jerzy Popiełuszko by Security Service 
officials in the 1980s received a lot of attention. Priests 
Stefan Niedzielak, Stanisław Suchowolec and Sylwester 
Zych were murdered in mysterious and still unexplained 
circumstances. The perpetrators remain unknown and 
the investigations were dismissed. Priest Stefan Nied-
zielak was killed on 20 January 1989 in his flat in the 
presbytery in Warsaw. Priest Stanisław Suchowolec died 
during the night of 29 to 30 January 1989 in the parish 
in Białystok. Carbon monoxide poisoning was stated as 
the cause of his death. Meanwhile, priest Sylwester 
Zych was attacked and beaten by unknown perpetra-
tors in Warsaw in May 1989. His body was discovered 
at the Motor Transport Company station in another city 
– Krynica Morska.

Na biurka władz partyjnych od lat 40. do lat 80. XX w. 
trafiały listy niewygodnych dla władz księży. Szczegól-
nie w  latach 80. XX w. głośne stało się uprowadzenie 
i  brutalne zamordowanie przez funkcjonariuszy SB  
ks. Jerzego Popiełuszki. W  tajemniczych i  do dziś 
niewyjaśnionych okolicznościach dokonano zabójstw 
księży Stefana Niedzielaka, Stanisława Suchowolca 
oraz Sylwestra Zycha – sprawców nigdy nie wykryto, 
a  śledztwa umorzono. Ks. Stefan Niedzielak zginął 
20 stycznia 1989 r. w  mieszkaniu na plebanii w  War-
szawie. Śmierć ks. Stanisława Suchowolca nastąpiła 
w  nocy z  29 na 30 stycznia 1989 r. na terenie parafii 
w Białymstoku. Jako przyczynę zgonu podano zatrucie 
tlenkiem węgla. Natomiast ks. Sylwester Zych został 
w maju 1989 r. napadnięty i pobity w Warszawie przez 
nieznanych sprawców. Jego ciało znaleziono na dwor-
cu PKS w  innym mieście – w Krynicy Morskiej.

Poszukiwanie zwłok ks. Jerzego Popiełuszki, uprowadzonego  
19 października i zamordowanego przez funkcjonariuszy Samo-
dzielnej Grupy Departamentu IV MSW, Włocławek, 31.10.1984 r.  
Fot. Damazy Kwiatkowski / PAP 

Search for the body of priest Jerzy Popiełuszko, who had been 
abducted on 19 October and murdered by officers of the Indepen-
dent Group of the 4th Department of the Ministry of the Interior, 
Włocławek, 31 October 1984. Photo: Damazy Kwiatkowski / PAP
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Uprowadzony i zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko w trumnie, Warszawa, 3.11.1984 r. Fot. autor nieznany / PAP  |  Ab-
ducted and murdered priest Jerzy Popiełuszko in his coffin, Warsaw, 3 November 1984. Photo: author unknown / PAP
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Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zgromadził tysiące ludzi i przekształcił się w wielką mani-
festację, Warszawa, 3.11.1984 r. Fot. Wojciech Kryński / PAP  |  The funeral of priest Jerzy Popiełuszko in the St. Stanislaus Kostka church 
in the Warsaw district of Żoliborz brought together thousands of people and turned into a huge protest, Warsaw, 3 November 1984. Photo: 
Wojciech Kryński / PAP
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Ks. Stanisław Suchowolec. Fot. Laski Diffusion / East News  |   
Priest Stanisław Suchowolec. Photo: Laski Diffusion / East News

140



Ks. Stefan Niedzielak przed sanktuarium Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach, War-
szawa 1989 r. Fot. Leszek Wdowiński / PAP

Priest Stefan Niedzielak in front of the shrine to the Fallen and Mur-
dered in the East in the St. Charles Borromeo church in the Warsaw 
district of Powązki, Warsaw, 1989. Photo: Leszek Wdowiński / PAP

Ks. Sylwester Zych. Fot. autor nieznany / IPN

Priest Sylwester Zych. Photo: author unknown / Institute of National 
Remembrance
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I wielu, wielu innych...

And many, many others…



The priests of Solidarity presented in the exhibition 
constitute only a sort of a representation. They came 
from various regions of Poland, were of different ages, 
performed different church functions, and varied in 
terms of the types of the clergy. There were many more 
Chaplains of Solidarity, and it is impossible to name 
them all. Amongst them there were, inter alia, Jesu-
its: father Bronisław Sroka SJ (b. 1936), father Stefan 
Miecznikowski SJ (1921–2004), father Stefan Dzierżek 
SJ (1913–2005), former Jesuit Przemysław Nagórski  
(b. 1954); Black Friars: father Jan Andrzej Kłoczowski OP 
(b. 1937), father Jacek Salij OP (b. 1942), father Sławom-
ir Słoma OP (b. 1946), father Aleksander Hauke-Ligows-
ki OP (b. 1936); as well as priest Władysław Drewniak 
(1948–2019), priest Mieczysław Brzozowski (1933–1991), 
priest Eugeniusz Dryniak (b. 1955), father Jan Siemińs-
ki CSsR (1933–2004), priest Józef Tischner (1931–2000), 
priest Stanisław Sikorski (b. 1951), priest Józef Sanak 
(1917–2008), priest Alojzy Sitek (1929–2019), priest 
Stanisław Waszczyński (b. 1937), priest Jan Borzysz-
kowski (1930–2014), priest Jan Giriatowicz (b. 1938), 
priest Włodzimierz Jankowski (1952–2011), priest 
Władysław Jóźków (1933–2019), priest Marian Kopko 
(b. 1951), priest Stanisław Marczak (b. 1937), priest 
Adam Sudoł (1920–2012), father Ryszard Śleboda O.F.M.
Cap. (1938–2003), priest Julian Źrałko (1934–2020), and 
priest Stanisław Styrna SDB (b. 1933)…

Przedstawieni na wystawie księża Solidarności 
stanowią jedynie pewną reprezentację. Pochodzili 
oni z  różnych regionów Polski, różnili się wiekiem, 
pełnionymi funkcjami kościelnymi, rodzajem przy-
należności do stanu duchownego. Kapelanów Soli-
darności było znacznie więcej, nie sposób wymienić 
ich wszystkich. Wśród nich byli jeszcze m.in. jezuici:  
o. Bronisław Sroka SI (1936), o. Stefan Miecznikowski 
SI (1921–2004), o. Stefan Dzierżek SI (1913–2005), czy 
były jezuita Przemysław Nagórski (1954); dominika-
nie: o. Jan Andrzej Kłoczowski OP (1937), o. Jacek Salij 
OP (1942), o. Sławomir Słoma OP (1946), o. Aleksan-
der Hauke-Ligowski OP (1936); a  także: ks. Włady-
sław Drewniak (1948–2019), ks. Mieczysław Brzo-
zowski (1933–1991), ks. Eugeniusz Dryniak (1955),  
o. Jan Siemiński CSsR (1933–2004), ks. Józef Tischner 
(1931–2000), ks. Stanisław Sikorski (1951), ks. Józef 
Sanak (1917–2008), ks. Alojzy Sitek (1929–2019),  
ks. Stanisław Waszczyński (1937), ks. Jan Borzysz-
kowski (1930–2014), ks. Jan Giriatowicz (1938),  
ks. Włodzimierz Jankowski (1952–2011), ks. Włady-
sław Jóźków (1933–2019), ks. Marian Kopko (1951), 
ks. Stanisław Marczak (1937), ks. Adam Sudoł (1920–
2012), o. Ryszard Śleboda OFMCap (1938–2003),  
ks. Julian Źrałko (1934–2020), ks. Stanisław Styrna 
SDB (1933)...

Msza św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki na war-
szawskim Żoliborzu, Warszawa, 29.05.1983 r. Fot. Grzegorz Rogiń-
ski / PAP

Mass for the Homeland in the St. Stanislaus Kostka church in the 
Warsaw district of Żoliborz, 29 May 1983. Photo: Grzegorz Rogiński /  
PAP
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Uroczystość nadania tytułu Honorowego Członka NSZZ „Solidarność” kapelanom Solidarności w 1995 r. Fot. Wojciech 
Milewski  |  Ceremony of honouring Solidarity’s chaplains with the title of Honourable Member of the Independent and 
Self-Governing Trade Union “Solidarity” in 1995. Photo: Wojciech Milewski
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Dyplom nadania ks. Hilaremu Jasta-
kowi tytułu Honorowego Członka 
NSZZ „Solidarność” w 1995 r. Fot. Ar-
chiwum Historyczne Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

Diploma honouring priest Hilary Jas-
tak with the title of Honourable Mem-
ber of the Independent and Self-Gov-
erning Trade Union “Solidarity” in 
1995. Photo: Historical Archive of the 
National Committee of the Indepen-
dent and Self-Governing Trade Union 
“Solidarity”.
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