
1. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 VI 1979 [w:] Jan Paweł II,

Pielgrzymki do Ojczyzny — 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, homilie. Oprac. Janusz

Poniewierski, Kraków 2005, s. 23–24.

Ekspozycja Muzeum Powstania Warszawskiego

zosta∏a zwieƒczona (przytoczonà powy˝ej) wy-

powiedzià Jana Paw∏a II, wyg∏oszonà na placu

Zwyci´stwa 2 czerwca 1979 roku. Decyzja o ta-

kim jej zakoƒczeniu zapada∏a w 2003 roku.

Twórcy ekspozycji w Muzeum uznali wówczas,

˝e ujmuje ona Powstanie na tle historii Polski.

Pokazuje narodowà rang´ insurekcji, którà przez

lata starano si´ prezentowaç jako wydarzenie 

lokalne, warszawskie. S∏owa te pad∏y w trakcie

najbardziej chyba znanej homilii papieskiej

w Polsce. By∏y jednak stosunkowo rzadko przy-

wo∏ywane, gdy˝ w historii i pami´ci potomnych

zapisa∏y si´ przede wszystkim poprzedzajàce je

zdania: „Niech zstàpi Duch Twój…”.

Temat Powstania Warszawskiego cz´sto pojawia∏

si´ w wypowiedziach Jana Paw∏a II: znajdujemy
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„Nie sposób zrozumieç tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowa∏a si´

na nierównà walk´ z najeêdêcà, na walk´, w której zosta∏a opuszczona przez sprzymierzone

pot´gi, na walk´, w której leg∏a pod w∏asnymi gruzami, jeÊli si´ nie pami´ta, ˝e pod tymi samymi

gruzami leg∏ równie˝ Chrystus Zbawiciel ze swoim krzy˝em sprzed koÊcio∏a na Krakowskim

PrzedmieÊciu. Nie sposób zrozumieç dziejów Polski od Stanis∏awa na Ska∏ce do Maksymiliana

Kolbe w OÊwi´cimiu, jeÊli si´ nie przy∏o˝y do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego

kryterium, któremu na imi´ Jezus Chrystus”1.

Jan Pawe∏ II



go w kilkudziesi´ciu homiliach, modlitwach,

listach i wystàpieniach. Papieska wizja Powsta-

nia ukszta∏towa∏a si´ w kontekÊcie historycz-

nej wizji Powstania kard. Stefana Wyszyƒskie-

go. To on prze˝y∏ Powstanie na Mazowszu, to

jemu po wojnie przysz∏o kierowaç KoÊcio∏em

warszawskim w czasach odbudowy Warszawy,

komunizmu. To z jego inicjatywy przywracano

po wojnie kszta∏t warszawskim Êwiàtyniom,

zniszczonym wskutek dzia∏aƒ wojennych. Po-

wróçmy do czasu II wojny Êwiatowej. Póêniej-

szy Prymas Polski – w 1939 roku by∏ ju˝

od pi´tnastu lat ksi´dzem. W paêdzierni-

ku 1939 roku uniknà∏ aresztowania przez gesta-

po. Ukrywa∏ si´, opiekowa∏

si´ niewidomymi dzieçmi.

Od czerwca 1942 by∏ kape-

lanem Zak∏adu Niewido-

mych w Laskach pod War-

szawà. Utrzymywa∏ kontakt

z Podziemiem, uczestni-

czy∏ w tajnych wyk∏adach.

Podczas Powstania by∏ ka-

pelanem Okr´gu Wojsko-

wego ˚oliborz-Kampinos

i szpitala powstaƒczego

w Laskach.

Karol Wojty∏a w 1939 roku

przerwa∏ studia i pracowa∏

w fabryce chemicznej „Solvay” w Krakowie.

Trzy lata póêniej (w 1942 r.) po Êmierci ojca roz-

poczà∏ tajne studia teologiczne i filozoficzne

na Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie.

Podjà∏ je w tajnym seminarium duchownym;

zosta∏ wyÊwi´cony na ksi´dza 1 listopada

1946 roku. W latach komunizmu Stefan Wy-

szyƒski i Karol Wojty∏a, jako pasterze polskie-

go KoÊcio∏a, wspó∏pracowali blisko pomimo

przeciwnoÊci i prób sk∏ócenia ich przez s∏u˝by

specjalne. WÊród spraw, które ich po∏àczy∏y,

by∏a tak˝e wspólna wizja najnowszej historii

narodu i paƒstwa polskiego. Po wojnie to Ste-

fan Wyszyƒski – ju˝ jako Prymas Polski – po-

zostawa∏, wbrew komunistycznym w∏adzom,

wiernym kustoszem pami´ci o Powstaniu. In-

terpretowa∏ je w kontekÊcie wielkich wyda-

rzeƒ biblijnych: cierpienia miasta porównywa∏

do cierpieƒ Hioba. W trwaniu przy zniszczo-

nym mieÊcie i odbudowie stolicy widzia∏ dro-

g´ do odbudowy Narodu. Przypomnijmy jednà

z licznych wypowiedzi kard. Stefana Wyszyƒ-

skiego na ten temat: „W obliczu ca∏ego Êwiata

nie wolno narodowi, który

ma ambicj´ istnieç i ˝yç,

odejÊç od popio∏ów!…

Wracajmy na popio∏y jak

Hiob… B´dziemy na nich

siedzieli. Mo˝e nasze bli-

zny zagojà si´, mo˝e odro-

dzi si´ nasze ˝ycie i wszyst-

ko stanie si´ nowe i czyste

jak cia∏o dzieci´ce”2. 

Pierwsza podró˝ apostol-

ska Jana Paw∏a II do Polski

przypad∏a w 1979 roku. To

w∏aÊnie podczas tej wizyty

w Polsce Papie˝ najcz´Êciej

mówi∏ o Powstaniu. By∏a to te˝ jedyna piel-

grzymka do Ojczyzny przed Êmiercià s´dziwe-

go Prymasa Tysiàclecia i przypada∏a ona w 35.

rocznic´ wybuchu Powstania. W∏adze nie zgo-

dzi∏y si´, by oficjalne rozmowy z Papie˝em od-

by∏y si´ na Zamku Królewskim w Warszawie3.

Spór o miejsce spotkania – jak˝e wymowny

i rzucajàcy Êwiat∏o na papieskà wizj´ historii

Polski i jej stolicy, a w tym tak˝e Powstania

Męczeńskie Sanktuarium Narodu. Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II
Pawe∏ Kowal, Jan O∏dakowski

2. Stefan Wyszyński, Z pomocą całej Polski. Do Prymasowskiego Komitetu Odbudowy Kościołów Stolicy [w:] 

Dni wolności. W 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, red. P. Kowal, P. Ukielski, Warszawa, b.d., s. 15–16.

3. P. Raina, Wizyty apostolskie Jana Pawła II w Polsce. Rozmowy przygotowawcze Watykan–PRL–Episkopat, Warszawa

1997, s. 80, 94; Andrzej Friszke, Marcin Zaremba, Wokół pierwszej pielgrzymki [w:] Wizyta Jana Pawła II w Polsce 1979,

Warszawa 2005, s. 47.

Strona/137

Nale˝y raczej w milczeniu 
sk∏oniç g∏ow´ przed rozmiarem
poÊwi´cenia, przed wielkoÊcià

ceny, jakà tamto pokolenie
sprzed pi´çdziesi´ciu lat 

zap∏aci∏o za niepodleg∏oÊç 
Ojczyzny. W p∏aceniu tej ceny 

byli, byç mo˝e, rozrzutni, 
ale ta rozrzutnoÊç by∏a zarazem

wspania∏omyÊlnoÊcià.



4. Por.: Andrzej Friszke, Marcin Zaremba, op. cit.
5. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone w Belwederze [w:] Jan Paweł II,

Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 15–16.

6. Jan Paweł II, Przemówienie do księży i wiernych archidiecezji warszawskiej zgromadzonych w katedrze, Warszawa,

2 czerwca 1979 [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 13.

Warszawskiego – czytelny by∏ zaledwie dla

grupy negocjatorów ustalajàcych szczegó∏y wi-

zyty i ujawniony zosta∏ dopiero niedawno. Piszà

o tym szerzej Andrzej Friszke i Marcin Zarem-

ba4. Odbudowujàcy si´ Zamek by∏ symbolem

polskiej tradycji niepodleg∏oÊciowej, a prace

rekonstrukcyjne jeszcze w niedawnej epoce

W∏adys∏awa Gomu∏ki blokowano jako nawià-

zujàce do monarchicznej tradycji polskiej paƒ-

stwowoÊci. Spo∏eczeƒstwo postrzega∏o zaÊ od-

budow´ Zamku jako symbol wychodzenia

Polski i stolicy ze zniszczeƒ wojennych. Jak

podajà Friszke i Zaremba, w∏adze usi∏owa∏y

wp∏ynàç na najwa˝niejsze tezy wystàpieƒ Ojca

Âwi´tego podczas pierwszej pielgrzymki do

Polski. Zale˝a∏o im na podkreÊlaniu dorobku

PRL i prezentowaniu wizji historii zgodnej

z linià politycznà ekipy Gierka. Powstanie

Warszawskie by∏o na pewno z punktu widze-

nia partii nieodpowiednim tematem, podob-

nie jak niew∏aÊciwym miejscem na spotkanie

z Ojcem Âwi´tym by∏ Zamek Królewski. 

Spotkanie z w∏adzami ostatecznie odby∏o si´

w Belwederze i rozpocz´∏o z pó∏godzinnym

opóênieniem. Brali w nim udzia∏ ze strony

paƒstwowej m.in. przewodniczàcy Rady Paƒ-

stwa Henryk Jab∏oƒski i pierwszy sekretarz

KC PZPR Edward Gierek. Papie˝owi towarzy-

szy∏ kard. Stefan Wyszyƒski. Ju˝ w tym prze-

mówieniu Jan Pawe∏ II przypomnia∏ o Powsta-

niu: „Przemierzajàc ulice tak drogiej sercu

ka˝dego Polaka Warszawy, nie mog∏em oprzeç

si´ wzruszeniu na myÊl o wielkim, ale i bole-

snym historycznym szlaku, jaki miasto to

przeby∏o w s∏u˝bie i razem z dziejami naszego

narodu. Szczególne ogniwa tego szlaku stano-

wià: Pa∏ac Belwederski, ale przede wszystkim

odbudowujàcy si´ Zamek Królewski. Posiada

on wyjàtkowà, zaiste, wymow´. Przemawiajà

przezeƒ stulecia dziejów Ojczyzny, odkàd sto-

lica paƒstwa przeniesiona zosta∏a z Krakowa

do Warszawy. Stulecia szczególnie trudne

i szczególnie odpowiedzialne. Pragn´ daç wy-

raz radoÊci z tego – co wi´cej, pragn´ podzi´-

kowaç za to, ˝e ten Zamek, który – jak ca∏a

prawie Warszawa – znalaz∏ si´ w gruzach

w czasie Powstania, odbudowuje si´ szybko jako

symbol paƒstwowoÊci i suwerennoÊci Ojczy-

zny”5. Do tematu Powstania tego dnia powró-

ci∏ jeszcze dwukrotnie. Podczas spotkania

z duchowieƒstwem i wiernymi archidiecezji

warszawskiej w Archikatedrze Êw. Jana powie-

dzia∏ m.in.: „Katedra warszawska pod wezwa-

niem Êw. Jana Chrzciciela zosta∏a prawie do-

szcz´tnie zniszczona w czasie Powstania. Ta,

w której obecnie si´ znajdujemy, jest ca∏kowi-

cie nowà budowlà. I jest te˝ znakiem nowego

˝ycia polskiego i katolickiego, które w niej

znajduje swoje centrum. Jest znakiem tego

Chrystusa, który kiedyÊ powiedzia∏: «Zburz-

cie t´ Êwiàtyni´, a Ja w trzech dniach wznios´

jà na nowo» (J 2,19)”6. 

Warto równie˝ przypomnieç fragment kazania

kard. Stefana Wyszyƒskiego z 1960 roku:

„Niedawne to chwile, gdy przez Archikatedr´

bieg∏ front walki. Naciera∏a nienawiÊç na-

jeêdêcy, broni∏a Êwi´tych o∏tarzy mi∏oÊç i wiara

powstaƒców warszawskich. Tu na posadzce,

którà omywamy dziÊ wodà poÊwi´conà, p∏yn´∏y

potoki krwi najlepszych synów Stolicy. Tu u∏o-

˝ono z ich cia∏ istny stos ofiarny, który mia∏

zaÊwiadczyç wobec ca∏ej ludzkoÊci, ˝e Polacy

ginà pro aris et focis w samym «sercu Stolicy»,

w Archikatedrze Êw. Jana. Czy˝ to wylanie
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krwi ofiarnej nie jest najwyraêniejszym wyra-

zem przedziwnej jednoÊci spraw ludzkich

i Bo˝ych w Ojczyênie naszej? Gdy posn´li

snem Êmierci najlepsi synowie Narodu na ser-

cu Oblubienicy miasta, najeêdêcza nienawiÊç

usypa∏a im kopiec grobowy z kolumn, sklepieƒ

i Êcian Katedry, wysadzonej w powietrze

przez niemieckie Vernichtungskommando

w nadziei, ˝e ju˝ nie porwà si´ do broni. Ale

trotyl, który zniszczy∏ 90% murów Êwiàtyni,

nie zdo∏a∏ zabiç ducha synów Narodu. Kopiec

grobowy sta∏ si´ kolebkà zmartwychwstania.

Mi∏oÊç ofiarna dêwign´∏a mury, a wiara budzi

nadziej´ na nowe, lepsze ˝ycie. Ci, którzy tu

padli, pouczyli nas, jak trzeba ˝yç i umieraç

w obronie najwi´kszych Êwi´toÊci Narodu. Pa-

dajàc w obronie Katedry, pouczyli nas, ˝e nie

wystarczy ˝yç z wiarà: trzeba umieç daç ˝ycie

za wiar´; nie wystarczy sk∏adaç Bogu ofiar´

z Cia∏a i Krwi Jego Syna: trzeba oddaç w∏asne

cia∏o i krew Ojcu Êmierci i ˝ycia”7.

Powstanie powróci∏o w homilii Ojca Âwi´tego

na placu Zwyci´stwa. Pierwsza wizyta Papie˝a

Polaka w Warszawie mia∏a mocno zakorzenio-

ny kontekst Powstania Warszawskiego. Papie˝

kilkakrotnie powraca∏ do tego tematu. Widzia∏

w nim zapewne dogodny element budowania

obrazu historii Polski i Polaków, i wskazywania

na chrzeÊcijaƒskie, oczyszczajàce znaczenie

cierpienia. Wypowiedzi jego wskazywa∏y na na-

rodowy, ogólnopolski charakter Powstania.

Swoimi wystàpieniami, jak˝e kontrastujàcymi

chocia˝by ze s∏owami Gierka w Belwederze, Pa-

pie˝ upomina∏ si´ te˝ o samà pami´ç Powstania.

Uderzajàcy jest powrót w∏aÊnie w 1979 do fi-

gury katedry warszawskiej nie tylko jako bu-

dowli, ale jako Êwiàtyni Narodu, wr´cz uoso-

bienia jego ducha. Oczywisty wydaje si´ fakt,

˝e by∏ to tak˝e wyraz szacunku i uznania dla

Prymasa Tysiàclecia, osobiÊcie zwiàzanego ze

sprawà Powstania, wra˝liwego na histori´ Pol-

ski i Warszawy. Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e

przyjazd Jana Paw∏a do Warszawy w 1979 ro-

ku w znacznej mierze poÊwi´cony zosta∏ pa-

mi´ci Powstania8.

Bardzo podobnie jak w 1979 roku ujà∏ spraw´

Powstania Jan Pawe∏ II w Warszawie 9 czerwca

1991 w homilii podczas mszy Êw. beatyfikacyj-

nej o. Rafa∏a Chyliƒskiego: „JeÊli pami´tamy

o tej wielkiej daninie krwi, jakà Warszawa tyle

razy sk∏ada∏a na o∏tarzu mi∏oÊci Ojczyzny, jawi

si´ nam nasza stolica – zw∏aszcza w chwilach

podnios∏ych – jako M´czeƒskie Sanktuarium

Narodu. M´czeƒskie Sanktuarium Narodu – tak

nazwa∏ Warszaw´ Prymas Tysiàclecia. Zauwa˝-

my w tym okreÊleniu ca∏y ci´˝ar gatunkowy

ewangelicznego Êwiadectwa. M´czennik –

martyr – Êwiadek. Âwiadek mi∏oÊci, która jest

wi´ksza od nienawiÊci. Bo przecie˝ w naszym

ju˝ stuleciu, podczas Powstania Warszawskie-

go, a potem po jego zakoƒczeniu, stolica sta∏a

si´ widownià Êmiertelnego zwarcia pomi´dzy

heroizmem a bestialstwem – tak zatytu∏owa∏

swà powojennà ksià˝k´ wielki filozof, profesor

Uniwersytetu Jagielloƒskiego ks. Konstanty

Michalski, wi´zieƒ Sachsenhausen. To, co

wtedy dzia∏o si´ w Warszawie, by∏o jakby

ostatnim spi´trzeniem nienawiÊci, która przez

Męczeńskie Sanktuarium Narodu. Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II
Pawe∏ Kowal, Jan O∏dakowski

7. S. Wyszyński, Przemówienie na dzień konsekracji katedry św. Jana Chrzciciela, cyt. za:

http://www.zhr.pl/powstanie/historia.php?id_wpisu=456 (z dnia 13.12.2005); źródło: S. Wyszyński, Listy pasterskie

Prymasa Polski 1946-1974, Éditions du dialogue, Société d'editions internationales, Paris 1975.

8. Przypomnieć warto, że intencje Jana Pawła II zostały jeszcze w 1979 roku dokładnie odczytane przez demokratyczną

opozycję w Polsce. 35. rocznica Powstania Warszawskiego była obchodzona przez opozycję na większą niż wcześniej

skalę. Zachęta papieska została dobrze zrozumiana. W przeddzień rocznicy Powstania Warszawskiego w Archikatedrze

odbyło się uroczyste nabożeństwo. Następnie, pomimo przeciwdziałania SB, pod przewodnictwem Wojciecha

Ziembińskiego ruszył pochód do Grobu Nieznanego Żołnierza — trasą, którą w czasie wizyty w Warszawie przebył Jan

Paweł II (Jacek Zygmunt Sawicki, Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć Powstania Warszawskiego 1944–1989,

Warszawa 2005, s. 164–166).
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9. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej ojca Rafała Chylińskiego, Warszawa, 9 czerwca 1991 

[w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 752.

10. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na Stadionie Dziesięciolecia, Warszawa, 17 czerwca 1983

[w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 238–239.

kilka pokoleƒ stara∏a si´ zniszczyç, dos∏ownie

zniszczyç nasz naród. I oto ta Warszawa –

Warszawa elekcji królów polskich, sta∏a si´

w naszym ju˝ stuleciu miejscem innych jesz-

cze wyborów i rozstrzygni´ç: mi´dzy ˝yciem

a Êmiercià, mi´dzy mi∏oÊcià a nienawiÊcià.

Przedziwny ciàg wydarzeƒ. Zapis dawny i za-

pis wspó∏czesny – jeden i drugi wa˝ny dla

dziejów narodu”9.

Orędzie pokoju

Jan Pawe∏ II podczas kolejnych wizyt w Ojczyê-

nie nie omija∏ Warszawy. A kiedy odwiedza∏ jà,

powraca∏ do spraw Powstania Warszawskiego.

Podczas drugiej pielgrzymki do Polski 17 czerw-

ca 1983 roku na Stadionie Dziesi´ciolecia mó-

wi∏: „Nie mog´ dziÊ nie powróciç do tego sa-

mego tematu, gdy jestem w Warszawie –

stolicy Polski, która w 1944 roku zosta∏a

przez najeêdêców obrócona w ruin´. Stàd

wi´c ponawiam moje or´dzie pokoju, które

od strony Stolicy Apostolskiej stale p∏ynie

do wszystkich narodów i paƒstw, zw∏aszcza

do tych, które za spraw´ pokoju w Êwiecie

wspó∏czesnym ponoszà najwi´kszà odpowie-

dzialnoÊç. Równie˝ z tego miasta – stolicy na-

rodu i paƒstwa, które z nak∏adem najwi´k-

szych ofiar walczy∏o za dobrà spraw´ w czasie

ostatniej wojny Êwiatowej – pragn´ przypo-

mnieç wszystkim, ˝e prawo Polski do suweren-

nego bytu, a tak˝e do prawid∏owego rozwoju

w zakresie kulturalnym i spo∏eczno-ekono-

micznym, apeluje do sumienia wielu ludzi

i wielu spo∏eczeƒstw na Êwiecie. Polska wy-

pe∏ni∏a do ostatka – owszem: z nawiàzkà! –

zobowiàzania sprzymierzeƒcze, jakie wzi´∏a

na siebie w straszliwym doÊwiadczeniu lat

1939–1945. Los Polski w 1983 roku nie mo-

˝e byç oboj´tny narodom Êwiata – zw∏aszcza

Europy i Ameryki. […] W 1944 roku stolica

Polski zosta∏a zamieniona w wielkà ruin´. W cià-

gu lat powojennych ta sama Warszawa zosta∏a

odbudowana tak, jak widzimy jà dzisiaj – zw∏asz-

cza tu, z tego miejsca – dawna i nowoczesna 

zarazem. Czy to nie jest jeszcze jedno zwyci´-

stwo moralne narodu? A tyle innych miast

i oÊrodków, odbudowanych na ziemiach pol-

skich – zw∏aszcza na ziemiach pó∏nocnych

i zachodnich, gdzie dane mi b´dzie udaç si´

w ramach tegorocznej pielgrzymki: mianowi-

cie do Wroc∏awia i na Gór´ Âwi´tej Anny”10. 

Papieska wypowiedê o Powstaniu sprzed 22

lat by∏a bardzo ÊciÊle zwiàzana z sytuacjà poli-

tycznà, jaka wówczas panowa∏a na Êwiecie

i w Polsce. Pierwsza po∏owa lat 80. to nie tyl-

ko czas rozp´dzonego wyÊcigu zbrojeƒ, apo-

geum zimnej wojny. To czas, gdy Polska, oj-

czyzna Papie˝a, znalaz∏a si´ – nawet jak na

czasy komunizmu – w po∏o˝eniu szczególnie

niekorzystnym: w osamotnieniu, izolacji poli-

tycznej, najg∏´biej dotkni´ta skutkami stanu

wojennego i zduszenia SolidarnoÊci przez re-

˝ym gen. Wojciecha Jaruzelskiego. By∏ to tak-

˝e okres wzmo˝onej aktywnoÊci Stolicy Apo-

stolskiej na polu walki o zachowanie pokoju.

W∏aÊnie w formu∏owaniu tego or´dzia sta∏ si´

wa˝ny dla Papie˝a los Polski i Warszawy po

Powstaniu.

8 czerwca 1987 podczas trzeciej wizyty w Pol-

sce mówi∏ do sióstr klauzurowych w katedrze:

„Wy te˝ chcecie, za wzorem Chrystusa, «umi-

∏owaç do koƒca». Ludzie, wasi bracia i siostry,

wiedzà o tym. Jak˝e cz´sto przychodzà do was

prosiç o modlitw´, przychodzà tak˝e po s∏owa

otuchy, po Êwiat∏o, które p∏ynie z waszego

milczenia w Bogu. Trudno tak˝e nie wspo-

mnieç tu i o tym, ˝e kiedy zjawi∏a si´ potrze-

ba – jak choçby w latach okupacji, zw∏aszcza

Powstania Warszawskiego – siostry klasztorów
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klauzurowych okaza∏y si´ gotowe do s∏u˝by

braciom: rannym, bez dachu nad g∏owà, Êciga-

nym, oraz do ofiary, która – jak si´ wydaje –

zosta∏a przez Boga przyj´ta. Mam na myÊli

w szczególnoÊci dzieje warszawskiego klaszto-

ru sióstr Sakramentek na Nowym MieÊcie

i wielu innych. W ten sposób «umi∏owa∏y do

koƒca»”11. 2 czerwca 1991 roku w Koszalinie

w czasie spotkania z Wojskiem Polskim:

„Ostatnia, II wojna Êwiatowa jest dalszym cià-

giem tej ˝o∏nierskiej epopei, poczynajàc od

wrzeÊnia 1939 roku, poprzez Narwik, Fran-

cj´, Angli´, a z drugiej strony – z obszarów

Rosji oraz z g∏´bi Azji przez Bliski Wschód a˝

po Monte Cassino, i poprzez ci´˝ki bój o Wa∏

Pomorski – a˝ po udzia∏ w ostatecznym poko-

naniu hitleryzmu. RównoczeÊnie w kraju oku-

powanym z dwóch stron – wraz z ca∏à strukturà

Podziemnego Paƒstwa – Armia Krajowa.

Szczytem tego bohaterskiego, a równoczeÊnie

tragicznego wysi∏ku sta∏o si´ Powstanie War-

szawskie w 1944 roku”12. Papie˝ ujmowa∏ wi´c

Powstanie jako najwa˝niejsze wydarzenie

w historii polskich zmagaƒ o wolnoÊç w czasie

II wojny Êwiatowej. Przypomina∏ je w wystà-

pieniu do ˝o∏nierzy, co dodatkowo podnosi dy-

daktyczne znaczenie wypowiedzi.

Jan Pawe∏ II powraca∏ do sprawy Powstania

przy okazji kolejnych rocznic jego wybuchu.

Warto przytoczyç kilka przyk∏adów. 4 sierpnia

1982 podczas modlitwy Jan Pawe∏ II wspomi-

na∏ ofiar´ Powstania w kontekÊcie zagro˝eƒ

stanu wojennego: „Królowo Polski! Wspomi-

nam dziÊ wraz z rodakami Powstanie Warszaw-

skie. Przynosz´ przed Twoje Oczy t´ walk´,

ofiar´ i Êmierç – i b∏agam: Ocal mój Naród

przed podobnym wyniszczeniem! Ocal m∏ode

pokolenie! A równoczeÊnie: Daj nam zacho-

waç t´ samà mi∏oÊç ojczyzny, t´ samà goto-

woÊç s∏u˝enia sprawie jej niepodleg∏oÊci i po-

koju, jaka objawi∏a si´ w tamtym pokoleniu”13.

Tak˝e z okazji 40. rocznicy Powstania, 1 sierp-

nia 1984 Jan Pawe∏ II wspomnia∏ Powstanie

w przejmujàcej modlitwie do Matki Boskiej

Jasnogórskiej, przypominajàc swoje wystàpie-

nie z placu Zwyci´stwa sprzed pi´ciu lat14.

31 lipca 1986 w Castel Gandolfo Jan Pawe∏ II

odprawi∏ msz´ Êw. dla pielgrzymów z Polski.

Podczas przemówienia po celebrze Papie˝

sporo miejsca poÊwi´ci∏ rocznicy Powstania.

Powiedzia∏ wtedy mi´dzy innymi: „Najwi´ksza

cena zosta∏a za to zap∏acona, a˝eby ten porzà-

dek prawdy i sprawiedliwoÊci panowa∏ na

Êwiecie, jaki si´ mia∏ wy∏oniç ze straszliwej II

wojny Êwiatowej. Najwi´kszà cen´ zap∏aci∏

nasz naród, a symbolem tego szczególnym jest

Powstanie Warszawskie”15. Tak˝e w 1989 ro-

ku, z okazji 45. rocznicy Powstania, Jan Pawe∏

II skierowa∏ 3 sierpnia w Castel Gandolfo s∏o-

wo do polskich pielgrzymów. Jak to bywa∏o

we wczeÊniejszych latach, powiàza∏ spraw´

Powstania z aktualnymi wydarzeniami w Pol-

sce. Tym razem dawa∏ wyraz swoim nadziejom

zwiàzanym z przemianami politycznymi w kra-

ju, wià˝àc je z ofiarà powstaƒców. PodkreÊla∏:

„Nie mo˝emy zrezygnowaç z niepodleg∏oÊci,

nie mo˝emy zrezygnowaç z suwerennoÊci na-

rodowej, z bycia sobà. Wiele za to zap∏acono.

Ogromnie wiele. Ta zap∏ata nie mo˝e przejÊç

w niepami´ç”16. 

Męczeńskie Sanktuarium Narodu. Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II
Pawe∏ Kowal, Jan O∏dakowski

11. Jan Paweł II, Przemówienie do zakonnic klauzurowych zgromadzonych w katedrze, Warszawa, 8 czerwca 1987 

[w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 373–374.

12. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w czasie spotkania z Wojskiem Polskim, Koszalin, 2 czerwca 1991 

[w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, op. cit., s. 572.

13. „L’Osservatore Romano”, lipiec-sierpień 1982, nr 7-8, s. 26.

14. „L’Osservatore Romano”, sierpień 1984, nr 8, s. 25.

15. „L’Osservatore Romano”, 1986, nr 8 s. 21.

16. W 45. rocznicę Powstania, „L’Osservatore Romano”1989, nr 8, s. 6.
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17. List Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II do Konferencji Episkopatu Polski na 50-lecie wybuchu II wojny
światowej, „L’Osservatore Romano” 1989, nr 8, s. 5–6.

18. Jan Paweł II, Polska broniła chrześcijańskiej przyszłości Europy. List Jana Pawła II w 50. rocznicę bitwy o Monte
Cassino, 18 maja 1994, cyt. za: http://ekai.pl/biblioteka/?MID=3838 (z dnia 13.12.2005). 

19. Watykan, 2 sierpnia 2000. Audiencja generalna Jana Pawła II. 

20. Watykan, 1 sierpnia 2001. Katecheza Jana Pawła II podczas audiencji generalnej. 

21. „L’Osservatore Romano”, 2.08.2004; inne źródło: Jan Paweł II oddał hołd bohaterom Powstania Warszawskiego,

Radio Watykańskie, 01/08/2004, 16.37.49,

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?Id=13152 (z dnia 13.12.2005).

Powstanie pojawia∏o si´ w wypowiedziach Pa-

pie˝a jako szczególny element polskiego do-

Êwiadczenia podczas II wojny Êwiatowej. Wspo-

mnia∏ je w tym kontekÊcie Jan Pawe∏ II w liÊcie

do Konferencji Episkopatu Polski na 50-lecie

wybuchu II wojny Êwiatowej17. W maju 1994

roku w liÊcie na rocznic´ bitwy o Monte Cas-

sino pisa∏: „Nie mo˝emy zapomnieç, ˝e w tym

samym roku 1944, w kilka miesi´cy póêniej,

wybucha tak˝e Powstanie Warszawskie, które

mia∏o byç jakimÊ odpowiednikiem walki pod

Monte Cassino. Polacy w Ojczyênie uwa˝ali,

˝e powinni podjàç jeszcze i ten bój, a˝eby za-

znaczyç, ˝e Polska od pierwszego do ostatnie-

go dnia walczy o spraw´ nie tylko swojej wol-

noÊci, ale tak˝e i o spraw´ przysz∏oÊci Europy

i Êwiata. Liczyli przy tym na to, ˝e zbli˝ajàca

si´ do Warszawy Armia Radziecka, a z nià tak-

˝e formacje polskie powsta∏e na terenie Zwiàz-

ku Radzieckiego, dopomogà im przewa˝yç sza-

l´ losów Powstania w stron´ zwyci´stwa. Tak

si´ jednak nie sta∏o. Wiemy, ˝e Polska zap∏aci-

∏a za Powstanie Warszawskie najwy˝szà cen´,

jakà by∏a nie tylko Êmierç tylu tysi´cy Polaków

i Polek z pokolenia moich rówieÊników, ale

tak˝e prawie zupe∏ne zniszczenie Stolicy”18. 

Sprawa Powstania pojawi∏a si´ w wypowie-

dziach Jana Paw∏a II m.in. 2 sierpnia 2000 ro-

ku19, 1 sierpnia 2001 roku20 i 1 sierpnia 2004

roku. Prawdopodobnie by∏ to ostatni raz, kiedy

Papie˝ publicznie mówi∏ o Powstaniu Warszaw-

skim. Wspomina∏ wówczas: „Powstanie War-

szawskie prze˝ywa∏em w Krakowie z ogrom-

nym napi´ciem i modlitwà. DziÊ, w 60.

rocznic´ tego patriotycznego zrywu ku wol-

noÊci, chyl´ czo∏o wraz ze wszystkimi Polaka-

mi, aby oddaç ho∏d bohaterom Stolicy, którzy

podj´li walk´ z okupantem o wolnoÊç i suwe-

rennoÊç Ojczyzny”21. Papie˝ przypomina∏ Po-

wstanie w kontekÊcie dydaktycznym (mówiàc

do ministrantów i do ˝o∏nierzy), a tak˝e pod-

kreÊla∏ jego znaczenie dla historii Polski.

Pomnik moralnego zwycięstwa

W 1994 roku przypad∏o pi´çdziesi´ciolecie

wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczy-

stoÊci okràg∏ej rocznicy po raz pierwszy prze-

biega∏y w wolnej Polsce. Poprzedzi∏y je d∏ugie

przygotowania, a same obchody mia∏y bogatà

opraw´. Do Polski przyby∏o wielu goÊci z za-

granicy. Jednak pomimo wysi∏ku organizato-

rów rocznica nie przerodzi∏a si´ w publicznà

manifestacj´ patriotyzmu. Jej spo∏eczno-poli-

tyczny kontekst nieco to t∏umaczy. Polacy byli

rozczarowani odzyskanà wolnoÊcià – w 1993

roku wybory parlamentarne wygrali postkomu-

niÊci. Patriotyzm, naród, historia by∏y to s∏owa,

które wydawa∏y si´ byç mniej wa˝ne i zdewa-

luowane. W przeddzieƒ rocznicy w prasie to-

czy∏a si´ dyskusja na temat antysemityzmu po-

wstaƒców, rozpocz´ta artyku∏em Micha∏a

Cichego. By∏a to swego rodzaju próba dekon-

strukcji polskiej pami´ci historycznej.

List papieski (zamieszczony poni˝ej tekstu),

wys∏any do prezydenta Lecha Wa∏´sy z okazji

rocznicy, przypomina wszystkie niemal wa˝ne

aspekty Powstania, jakby zebra∏ najwa˝niejsze

motywy wypowiedzi Ojca Âwi´tego na temat
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sierpniowej insurekcji. Papie˝ nie przeszed∏

mimo nastrojów, jakie panowa∏y w kraju, od-

nawiajàcych si´ dyskusji nad sensem Powsta-

nia, jego ocenà. Po przypomnieniu roli wyda-

rzeƒ 1944 roku dla Polski i Europy pozwoli∏

sobie podjàç myÊl wàtpiàcych i z nià polemizo-

waç: „W p∏aceniu tej ceny byli, byç mo˝e [po-

wstaƒcy], rozrzutni, ale ta rozrzutnoÊç by∏a za-

razem wspania∏omyÊlnoÊcià. Kry∏a si´ w niej

jakaÊ odpowiedê na to wezwanie, które przy-

niós∏ Chr ystus, przede wszystkim swoim

w∏asnym przyk∏adem, oddajàc ˝ycie za braci:

«Nikt nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, gdy

ktoÊ ˝ycie swoje oddaje za przyjació∏ swoich»

(J 15,13)22”.

Z okazji 60. rocznicy Powstania Jan Pawe∏ II

skierowa∏ list do prezydenta Warszawy Lecha

Kaczyƒskiego. Zosta∏ on odczytany podczas

mszy Êw. odprawionej 31 sierpnia 2004 roku,

poprzedzajàcej poÊwi´cenie Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego, w którym znajduje si´

m.in. kaplica pod wezwaniem b∏. Józefa Stan-

ka. Obchody 60. rocznicy Powstania, na które

zaproszono wszystkich ˝yjàcych powstaƒców

z ca∏ego Êwiata, trwa∏y kilka dni i zgromadzi∏y

wi´kszoÊç uczestników insurekcji. Warszaw´

odwiedzili w dniach rocznicy przedstawiciele

wielu paƒstw. Jednak ta rocznica przejdzie do

historii przede wszystkim jako publiczne wy-

darzenie, w które w∏àczy∏y si´ aktywnie dzie-

siàtki tysi´cy warszawiaków. Tak˝e ton papie-

skiego listu (tekst w ca∏oÊci zamieszczony

poni˝ej artyku∏u) odpowiada∏ radosnym, pa-

triotycznym nastrojom Polaków. Jan Pawe∏ II

pisa∏: „Kiedy powracam pami´cià do tamtych wy-

darzeƒ i do ludzi, którzy w nich uczestniczyli,

odnosz´ wra˝enie, ˝e Warszawa, Miasto Nie-

z∏omne, odbudowana ze zgliszcz i gruzów,

nieust´pujàca dziÊ wspania∏oÊcià innym euro-

pejskim stolicom, jest najwymowniejszym po-

mnikiem ich moralnego zwyci´stwa. Niech

pozostanie nim na zawsze”23.

Podsumowanie

Ocena Powstania w powojennej polskiej myÊli

politycznej i publicystyce by∏a niejednolita.

Spór pomi´dzy próbujàcymi zacieraç pami´ç

o Powstaniu komunistami a spo∏eczeƒstwem

pami´tajàcym poniesione wówczas ofiary nie

by∏ jedyny. Powstanie wywo∏ywa∏o gwa∏towne

polemiki tak˝e na emigracji. Jedni interpreto-

wali je w duchu romantycznym, inni atakowa-

li w∏aÊnie z tego powodu. By∏ te˝ szereg po-

staw poÊrednich, o których obszernie pisze

Dariusz Gawin w ksià˝ce Spór o Powstanie.

Powstanie Warszawskie w powojennej publicy-

styce polskiej 1945-198124. Stefan Wyszyƒski,

jak si´ zdaje, reprezentowa∏ romantycznà wi-

zj´ Powstania. Jednak tylko do pewnego stop-

nia: jeÊli chodzi o emocj´ s∏ów, j´zyk i Êwiat

porównaƒ. Nie pozostawia∏ jednak s∏uchaczy

bez praktycznego mora∏u – cz´sto niemal pozy-

tywistycznego. Przypominanie Powstania z jego

cierpieniami, po˝arami, Êmiercià i krwià zamor-

dowanych ∏àczy∏ z praktycznymi wezwaniami

do odbudowy. Mówi∏: „Przestaƒmy p∏akaç, la-

mentowaç, porównywaç! Skoƒczmy z filozo-

fowaniem, z «m∏óceniem s∏omy». Do czynu,

do pracy, do wysi∏ku i trudu”25. Jan Pawe∏ II

bardzo cz´sto w tym w∏aÊnie duchu odnosi∏

si´ do dziedzictwa Powstania i cierpieƒ Pola-

ków podczas II wojny Êwiatowej. 

Męczeńskie Sanktuarium Narodu. Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II
Pawe∏ Kowal, Jan O∏dakowski

22. List Jana Pawła II w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 1994, cyt. za: 

http://ekai.pl/serwis/?MID=3839 (z dnia 13.12.2005).

23. Jan Paweł II, List do prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego (Castel Gandolfo, 27 lipca 2004 r.), cyt. za:

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Articolo.asp?Id=13115 (z dnia 13.12.2005).

24. Dariusz Gawin, Wstęp w: tegoż, Spór o Powstanie. Powstanie Warszawskie w powojennej publicystyce polskiej
1945-1981, Warszawa 2004, s. 9–45.

25. Stefan Wyszyński, Z pomocą całej Polski…, op. cit., s. 15.
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26. Por.: ks. Henryk Kietliński SAC, Męczennicy 1939-1945. Błogosławiony ks. Józef Stanek, Włocławek 2001.

Wizji historii Polski i Europy Jana Paw∏a II za-

pewne poÊwi´cone zostanie jeszcze wiele tek-

stów. Martyrologia Polaków XX wieku odgry-

wa∏a w nauczaniu papieskim znaczàcà rol´,

Powstanie Warszawskie zaÊ by∏o wa˝nym ele-

mentem tej wizji historii Polski. Ojciec Âwi´-

ty powraca∏ do tego tematu wielokrotnie,

w trakcie kolejnych wizyt w kraju, szczególnie

podczas pielgrzymek w 1979, 1983 i 1991 roku.

Wizyty w Warszawie ∏àczy∏y si´ ze wspomnie-

niem Powstania, jego bohaterów, ofiar i skut-

ków. Z okazji 50. i 60. rocznicy tego niepodle-

g∏oÊciowego zrywu Jan Pawe∏ II wystosowa∏

specjalne listy, w których ujà∏ swojà wizj´ Po-

wstania Warszawskiego na szerszym tle dzie-

jów II wojny Êwiatowej i wspó∏czesnej historii

Polski. Rozwa˝ania o II wojnie Êwiatowej, pol-

skich losach, kolejne rocznice sierpnia 1944

∏àczy∏y si´ z wypowiedziami Jana Paw∏a II na

tematy zwiàzane z Powstaniem. Kilka uj´ç te-

go tematu przez Papie˝a Polaka mo˝na uznaç

za charakterystyczne.

Powstanie by∏o elementem nie tylko historii

paƒstwa, ale te˝ eschatologicznych, ponadcza-

sowych losów narodu zwiàzanego z KoÊcio∏em.

W 1999 roku podczas mszy Êw. w Warszawie

Jan Pawe∏ II beatyfikowa∏ 108 Polaków – m´-

czenników za wiar´ z okresu II wojny Êwiato-

wej. Choç stracili ˝ycie za wiar´ (z punktu wi-

dzenia KoÊcio∏a tylko wówczas mo˝liwe jest

wyniesienie na o∏tarze), byli zwiàzani z pol-

skim ruchem oporu, dzia∏ali w AK. By∏o wÊród

nich dwóch kapelanów powstaƒczych:

ks. Czartoryski i ks. Józef Stanek26. Ten spo-

sób patrzenia na Powstanie Warszawskie po-

zostaje ÊciÊle zwiàzany z wizjà Powstania pre-

zentowanà przez Stefana Wyszyƒskiego. To

wizja Powstania jako szczególnego doÊwiad-

czenia stolicy Polski, miasta, które odrodzi∏o

si´ z popio∏ów. Takie uj´cie Powstania ujmuje

je jako element doÊwiadczenia narodu pol-

skiego podczas II wojny Êwiatowej.

Najbardziej wymownà figurà tego sposobu

myÊlenia sà warszawskie koÊcio∏y, a szczegól-

nie Archikatedra. Zosta∏a ona zniszczona,

w jej okolicy na Starówce toczy∏y si´ szcze-

gólnie ci´˝kie walki w drugiej po∏owie sierp-

nia 1944. Budynki warszawskich koÊcio∏ów

odgrywa∏y podczas Powstania szczególnà ro-

l´ (oprócz militarno-obronnej): stawa∏y si´

miejscem schronienia dla powstaƒców, na-

st´pnie szpitalem oraz miejscem konania

i Êmierci. Niemcy post´powali z obiektami

sakralnymi podobnie jak z pozosta∏ymi bu-

dynkami miasta: profanowali je (zachowa∏a

si´ dokumentacja fotograficzna) i niszczyli

doszcz´tnie. Odbudowa katedr y i innych

warszawskich koÊcio∏ów, jaka dokona∏a si´

w latach powojennych, by∏a w dzia∏alnoÊci

Prymasa Polski nie tylko zwyk∏ym zaanga˝o-

waniem w odbudow´ miasta czy po prostu

przywracaniem wiernym miejsc kultu. Pro-

gram rekonstrukcji warszawskich Êwiàtyƒ

stanowi∏ znaczàcy element programu przy-

wracania Polakom ich historii i to˝samoÊci,

podj´tego przez Stefana Wyszyƒskiego. Ka-

rol Wojty∏a jako arcybiskup krakowski by∏

Êwiadomy znaczenia tej sprawy.

Jan Pawe∏ II widzia∏ w dziejach Powstania ele-

ment polskich stosunków z sàsiadami, nieza-

mkni´tà kart´ stosunków z aliantami. Ten

mi´dzynarodowy aspekt Powstania pojawi∏ si´

w wypowiedziach Papie˝a na poczàtku lat

osiemdziesiàtych, a szczególnie tak˝e wów-

czas, kiedy w kraju mog∏a ju˝ toczyç si´ swo-

bodna dyskusja na temat miejsca i rangi Polski

w Europie. Wyraêny manifest w tym duchu

stanowi∏ list Jana Paw∏a II z okazji 50. roczni-

cy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W 1983 roku Powstanie Warszawskie i los War-

szawy by∏y dla Papie˝a sposobnoÊcià do sformu-

∏owania szerszego apelu o pokój i pojednanie

mi´dzy narodami i paƒstwami. W ten sposób
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Powstanie w ustach Jana Paw∏a II nabiera∏o bar-

dzo uniwersalnego charakteru. 

Dla Papie˝a Polaka znaczenie mia∏a dydaktyczno-

-wychowawcza rola Powstania. Papie˝ przypomi-

na∏ m´stwo powstaƒców, ich heroizm i zdolnoÊç

do poÊwi´cenia. Powstaƒców stawia∏ za przyk∏ad

nie tylko ˝o∏nierzom, ale i ministrantom. Apelo-

wa∏ do Polaków, by odpowiadali na apele polskie-

go episkopatu o modlitw´ za Ojczyzn´ w∏aÊnie

w sierpniu: miesiàcu Powstania Warszawskiego

i rocznicy powstania NSZZ SolidarnoÊç w 1980

roku. Wiàzaç si´ z tym mia∏o równie˝ zachowa-

nie trzeêwoÊci w sierpniu – jako forma duchowe-

go zmagania z jednà z najwi´kszych narodowych

wad. Jan Pawe∏ II wyniós∏ dwóch spoÊród po-

wstaƒców na o∏tarze. Wskaza∏ tym samym na

szczególny, bardzo uniwersalny aspekt Powsta-

nia: uczestnictwo w nim oraz niesienie pomocy

powstaƒcom w ocenie Papie˝a sta∏o si´ jednà

z dróg prowadzàcych do Êwi´toÊci.

Dzi´kujemy za pomoc w przygotowaniu ni-

niejszego szkicu pani Marcie Czajce i panu

Adamowi Juhanowiczowi.

Pawe∏ Kowal 

historyk, pose∏ na Sejm RP V kadencji, sekretarz

stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

w rzàdzie Jaros∏awa Kaczyƒskiego.

Jan O∏dakowski 

dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, 

pose∏ na sejm RP V kadencji,

przewodniczàcy sejmowej Komisji Kultury 

i Ârodków Przekazu.
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Załączniki

List Jana Paw∏a II w 50. rocznic´ Powstania

Warszawskiego (1 sierpnia 1994)

1. 

Obchodzimy w tym roku 50. rocznic´ Powstania

Warszawskiego. By∏o ono wydarzeniem wielkim

zarówno w swym heroizmie, jak i tragizmie; wy-

darzeniem pozostajàcym w jakimÊ logicznym cià-

gu z dziejami naszej Ojczyzny, przynajmniej na

przestrzeni dwóch ostatnich stuleci. By∏ to okres,

kiedy nad Polskà przetacza∏y si´ cz´sto zawieru-

chy wojenne i dziejowe kl´ski, ale równoczeÊnie

czas bohaterskich zrywów Narodu, który nigdy

nie pogodzi∏ si´ z utratà swej niepodleg∏oÊci: od

Powstania KoÊciuszkowskiego, którego 200. rocz-

nic´ obchodziliÊmy niedawno, poprzez Powsta-

nie Listopadowe, póêniej Styczniowe, poprzez

patriotyczny czyn zbrojny w czasie pierwszej

wojny Êwiatowej, a˝ po rok 1939.

2.

Powstanie Warszawskie by∏o poniekàd zwieƒ-

czeniem powstania trwajàcego przez ca∏y

okres drugiej wojny Êwiatowej. Brali w nim

udzia∏ Polacy na ró˝nych frontach. Powstanie

Warszawskie by∏o jak gdyby kulminacyjnym

aktem tej pi´cioletniej walki, tego Powstania

ca∏ego Narodu, który w ten sposób wobec

Êwiata wyrazi∏ swój protest przeciwko pozba-

wieniu go niepodleg∏oÊci i dawa∏ dowody, ˝e

gotów jest do najwi´kszych poÊwi´ceƒ dla jej

odzyskania i utrwalenia. Mo˝na powiedzieç,

˝e Powstanie Warszawskie by∏o najbardziej ra-

dykalnym i najbardziej krwawym ze wszyst-

kich powstaƒ polskich. Pociàgn´∏o ono za sobà

nies∏ychany ogrom ofiar: nie tylko zburzona

Stolica, ale tak˝e dziesiàtki tysi´cy ofiar ludz-

kich, zw∏aszcza wÊród m∏odego pokolenia Po-

laków. Niektórzy zadajà sobie pytanie, czy by-

∏o to potrzebne, czy by∏o to potrzebne a˝ na

takà skal´? Nie mo˝na na to pytanie odpowia-

daç tylko w kategoriach czysto politycznych

lub militarnych. Nale˝y raczej w milczeniu

sk∏oniç g∏ow´ przed rozmiarem poÊwi´cenia,

przed wielkoÊcià ceny, jakà tamto pokolenie

sprzed pi´çdziesi´ciu lat zap∏aci∏o za niepod-

leg∏oÊç Ojczyzny. W p∏aceniu tej ceny byli, byç



mo˝e, rozrzutni, ale ta rozrzutnoÊç by∏a zarazem

wspania∏omyÊlnoÊcià. Kry∏a si´ w niej jakaÊ

odpowiedê na to wezwanie, które przyniós∏

Chrystus, przede wszystkim swoim w∏asnym

przyk∏adem, oddajàc ˝ycie za braci: „Nikt nie

ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, gdy ktoÊ ˝ycie

swoje oddaje za przyjació∏ swoich” (J 15,13).

3.

Obchodzàc uroczyÊcie 50. rocznic´ Powsta-

nia Warszawskiego, nale˝y podkreÊliç, i˝ mia-

∏o ono tak˝e kluczowe znaczenie dla Europy

drugiej po∏owy XX stulecia. Jako szczytowy

akt walki, którà prowadzili Polacy o swoje

niepodleg∏e paƒstwo, sta∏o si´ ono w pewnej

mierze poczàtkiem procesu kszta∏towania si´

niepodleg∏ych paƒstw na terenie Europy Ârod-

kowowschodniej. Proces ten móg∏ si´ w pe∏ni

zrealizowaç dopiero po roku 1989, wraz

z upadkiem komunistycznego totalitaryzmu,

prowadzàc do powstania w tej cz´Êci Europy

nie tylko prawdziwie suwerennej Polski, ale

tak˝e Litwy, ¸otwy i Estonii, Bia∏orusi i Ukra-

iny, a na po∏udniu: Czech, S∏owacji i W´gier.

JeÊli Europa ma si´ staç „ojczyznà ojczyzn”,

jest rzeczà koniecznà, a˝eby prawo narodów,

które w tym procesie dosz∏o do g∏osu, spotka-

∏o si´ z poszanowaniem ca∏ej wspólnoty euro-

pejskiej. Bez zagwarantowania równego pra-

wa wszystkich paƒstw narodowych, które

wy∏aniajà si´ na terenie Europy, nie mo˝e byç

mowy o pokojowym wspó∏˝yciu na naszym

kontynencie.

4. 

Wspominajàc dzisiaj ze czcià Bohaterów Po-

wstania Warszawskiego, nie mo˝na pominàç

jeszcze jednego aspektu. W tych dniach trudno

nie przywo∏aç na pami´ç równie˝ wszystkich

kap∏anów, którzy uczestniczyli w Powstaniu jako

kapelani oraz sióstr zakonnych – sanitariuszek,

a tak˝e Mszy Êwi´tych odprawianych poÊród

padajàcych bomb i pocisków artyleryjskich. Ca∏y

ten heroizm walczàcej Warszawy mia∏ bardzo

wyraêne znami´ chrzeÊcijaƒskie. Na miej-

scach, gdzie grzebano poleg∏ych powstaƒców,

do dzisiaj stojà krzy˝e i palà si´ Êwiece jako

znak wiary w Êwi´tych obcowanie i ˝ywot

wieczny. Nale˝y ufaç, ˝e 50. rocznica Powsta-

nia Warszawskiego potwierdzi t´ wiar´ i w ten

sposób utrwali w idàcych pokoleniach nadzie-

j´: nie tylko nadziej´ ˝ycia wiecznego, ale tak-

˝e nadziej´ zachowania i rozwoju tego wspól-

nego dobra, któremu na imi´ jest niepodleg∏a

Rzeczpospolita.

Kl´kam dzisiaj w duchu na mogi∏ach poleg∏ych

Powstaƒców Warszawy i modl´ si´, aby Chry-

stus, W∏adca dziejów ludzi i narodów, wyna-

grodzi∏ ich ofiar´ ˝yciem wiecznym; modl´

si´, aby ich ofiara, na wzór ziarna rzuconego

w ziemi´ (por.: J 12,24), przynios∏a obfity

plon w ˝yciu wspó∏czesnego pokolenia Pola-

ków. Ich bohaterski czyn zobowiàzuje!

Obejmuj´ modlitwà tak˝e tych Powstaƒców

Warszawy, którzy prze˝yli i dzisiaj biorà udzia∏

w uroczystoÊciach rocznicowych jako ˝ywi

Êwiadkowie tamtych dni.

Modl´ si´ wreszcie za ca∏à Ojczyzn´, za

wszystkich moich Rodaków, a w szczególnoÊci

za mieszkaƒców Stolicy, aby w codziennym

trudzie budowania Polski sprawiedliwej i do-

statniej umieli dochowaç wiernoÊci temu wiel-

kiemu dziedzictwu bohaterstwa i poÊwi´cenia.

Wszystkim Uczestnikom uroczystoÊci 50.

rocznicy Powstania Warszawskiego z serca

b∏ogos∏awi´: w imi´ Ojca i Syna, i Ducha

Âwi´tego”.

êród∏o: http://ekai.pl/serwis/?MID=3839 

(z dnia 13.12.2005).
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Jan Pawe∏ II, List do prezydenta Warszawy

Lecha Kaczyƒskiego

(Castel Gandolfo, 27 lipca 2004 r.)

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo dzi´kuj´ za zaproszenie mnie do wzi´-

cia udzia∏u w obchodach 60. rocznicy wybu-

chu Powstania Warszawskiego. Ca∏ym sercem

jednocz´ si´ z mieszkaƒcami Stolicy i ze

wszystkimi Rodakami uroczyÊcie wspominajà-

cymi dramatyczne dni, które stanowi∏y nieja-

ko apogeum oporu, jaki podczas okupacji ca∏y

naród stawia∏ hitlerowskiemu najeêdêcy. Jako

syn tego narodu pragn´ z∏o˝yç ho∏d poleg∏ym

i ˝yjàcym bohaterom sierpniowego zrywu.

Chyl´ g∏ow´ przed powstaƒcami, którzy

w nierównej walce nie szcz´dzili krwi i w∏a-

snego ˝ycia dla Ojczyzny. Choç w ostatecz-

nym rozrachunku na skutek braku odpowied-

nich Êrodków i z powodu zewn´trznych

uwarunkowaƒ ponieÊli militarnà kl´sk´, ich

czyn na zawsze pozostanie w narodowej pa-

mi´ci jako najwy˝szy wyraz patriotyzmu. Jak

wiele musia∏o byç mi∏oÊci do Ojczyzny w ser-

cach tych, którzy nie zwa˝ajàc na m∏ody, cz´-

sto jeszcze dzieci´cy wiek, na ca∏e ˝ycie, któ-

re otwiera∏o si´ przed nimi, szli na barykady

w imi´ osobistej i wspólnej wolnoÊci. Z podzi-

wem i czcià wspominam ˝o∏nierzy Armii Kra-

jowej i innych formacji militarnych, którym

przewodzi∏ pu∏kownik, potem genera∏ Antoni

ChruÊciel „Monter”. Wspierali ich cywilni

mieszkaƒcy Warszawy, których dziesiàtki ty-

si´cy poleg∏o na placu boju. Jak nie wspo-

mnieç bohaterskich kap∏anów, którzy jako ka-

pelani Powstania nieÊli ostatnià pos∏ug´

walczàcym, cz´sto za cen´ w∏asnego ˝ycia.

W szczególny sposób pragn´ oddaç ho∏d boha-

terskim lekarkom i piel´gniarkom, które jako

sanitariuszki troszczy∏y si´ o walczàcych. Wie-

le z nich zosta∏o zamordowanych wraz z ranny-

mi, którym Êwiadomie towarzyszy∏y do koƒca.

Ufam, ˝e pami´ç tych heroicznych kobiet

i dziewczàt pozostanie zawsze ˝ywa jako wezwa-

nie do bezinteresownej s∏u˝by potrzebujàcym.

Kiedy powracam pami´cià do tamtych wyda-

rzeƒ i do ludzi, którzy w nich uczestniczyli,

odnosz´ wra˝enie, ˝e Warszawa, Miasto Nie-

z∏omne, odbudowana ze zgliszcz i gruzów,

nieust´pujàca dziÊ wspania∏oÊcià innym euro-

pejskim stolicom, jest najwymowniejszym po-

mnikiem ich moralnego zwyci´stwa. Niech

pozostanie nim na zawsze.

Âl´ najserdeczniejsze pozdrowienie tym, któ-

rzy prze˝yli tamte dni, a dziÊ stanowià grono

s´dziwych Êwiadków wydarzeƒ brzemiennych

wielkoÊcià ludzkiego ducha, który zdolny jest

wynosiç dobro wspólne ponad najwy˝sze war-

toÊci przynale˝àce poszczególnym osobom.

Ciesz´ si´, ˝e po szeÊçdziesi´ciu latach, mimo

dawnych prób wymazania z narodowej pami´-

ci tamtych wydarzeƒ, mogà cieszyç si´ owoca-

mi swego ˝o∏nierskiego trudu.

Umi∏owanej Warszawie i ca∏ej Polsce przesy∏am

moje b∏ogos∏awieƒstwo. Prosz´ Boga, aby swo-

jà ∏askà uszlachetnia∏ serca wszystkich Polaków,

tak aby wspomnienie bohaterskich dzie∏ przod-

ków nie by∏o tylko powracaniem do zamierz-

ch∏ej historii, ale by pobudza∏o do takiego umi-

∏owania Ojczyzny, które równie˝ w czasie

pokoju przejawiaç si´ b´dzie przedk∏adaniem

dobra wspólnego ponad sprawy osobiste.

Pozdrawiam Pana Prezydenta Warszawy oraz

wszystkich Uczestników rocznicowych uro-

czystoÊci. Przesy∏am wyrazy mojej duchowej

jednoÊci i z serca b∏ogos∏awi´.

Z Castel Gandolfo, 27 lipca 2004 r.

êród∏o: 

http://www.oecumene.radiovaticana.org/pol/Arti-

colo.asp?Id=13115 (z dnia 13.12.2005).
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