
 

 

 

 

ŚWIADECTWA O KS. ANTONIM SŁOMKOWSKIM 
 

1. Stanisława Firek – Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej 

Ks. Antoni Słomkowski – jako człowiek, teolog i duszpasterz 

Jestem członkini� Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej zało�onego 
przez Ojca Słomkowskiego. Miałam okazj�, a mo�e nawet dar poznania tego kapłana 
latem 1958 r. na rekolekcjach wakacyjnych nad morzem, w Stegnie Gda�skiej. Z ks. 
Słomkowskim miałam potem kontakty przez wiele lat. Wspominaj�c Go, chciałabym 
na pewne rzeczy zwróci� szczególn� uwag�. 

Otó� był On przede wszystkim kapłanem gł�bokiej wiary, któr� prze�ywał bardzo 
autentycznie. W rozmowach z nami cz�sto podkre�lał, �e cho� wiara jest darem Boga, 
to jednak człowiek powinien z tym darem współpracowa�. Sam ks. Słomkowski w 
swoim �yciu starał si� to równie� realizowa�. Był po prostu wzorem, jak wiara, któr� 
wyznajemy, ma wygl�da� w �yciu codziennym. Co mogło wpłyn�� na ukształtowanie 
si� u Niego tak gł�bokiej wiary? Próbuj�c odpowiedzie� na to pytanie si�gn� do wspo-
mnie� z rozmów z Ojcem. Niew�tpliwie tak� gł�bok� wiar� ukształtowała u Niego 
atmosfera gł�bokiej religijno�ci w domu rodzinnym. Jak Ojciec sam opowiadał cecho-
wała j�: codzienna wspólna modlitwa, uczestnictwo w niedzielnej Mszy 

�
w. oraz 

uczestnictwo w pielgrzymkach parafialnych do miejsc odpustowych. 

Ogromny wpływ na dalsze �ycie 19–letniego młodzie�ca miała tak�e – jak wspo-
minał – postawa Jego matki, mi�dzy innymi podczas Jego choroby w trakcie słu�by 
wojskowej. W domu rodzinnym bardzo piel�gnowano miło�� do Ojczyzny, tote� Anto-
ni Słomkowski zaci�gn�ł si� do wojska i brał udział w ofensywie ukrai�skiej. W czasie 
walk – jak opowiadał – �ołnierze niejednokrotnie nie dostawali czystej wody do picia, 
dlatego pili brudn�, z kału�. Wielu wi�c chorowało na tyfus i krwaw� biegunk�. Nie 
omin�ło to równie� Jego samego. Kiedy był ju� bardzo chory i gor�czkował, wrzucono 
Go na platform� wagonu towarowego wraz z innymi chorymi, aby zawie�� ich gdzie� 
na koniec frontu, do szpitala. Poniewa� le�ał na płycie metalowej, nabawił si� dodat-
kowo zapalenia korzonków nerwowych, a tak�e choroby nerek. Choroby te n�kały Go 
potem przez całe �ycie. Jego stan był wtedy bardzo ci��ki. Kiedy matka dowiedziała 
si� o tym, pojechała do szpitala, �eby si� jeszcze z Nim zobaczy�. Znalazła Go w�ród 
trupów i konaj�cych. Lekarze uwa�ali bowiem, �e nie nadawał si� ju� do leczenia. Był 
podobno zimny i nie kontaktował. Matka przytuliła Go jednak do serca i wtedy wyczu-
ła w Nim jakie� tchnienie �ycia. Ks. Słomkowski powtarzał nam to, co kiedy� usłyszał 
od niej. Matka uprosiła wtedy lekarzy wojskowych, �eby pozwolili Go zabra� na pry-
watn� kwater� i tam piel�gnowała Go przez dłu�szy czas. Mi�dzy innymi dawała Mu 
pi� – jak sam wspominał – tak� lecznicz� wod� „naftusi�”, która była na miejscu do-
st�pna, bo tam były jakie� �ródła. Dzi�ki temu wszystkiemu stan Jego zdrowia tak si� 



            WSPOMNIENIA O KS. A. SŁOMKOWSKIM 390 

poprawił, �e matka mogła zabra� Go do domu, gdzie ju� całkowicie powrócił do zdro-
wia i mógł kontynuowa� nauk�. 

Matka ks. Słomkowskiego – podobnie jak On sam – była po tym gł�boko przekona-
na, �e jej syn został cudownie uzdrowiony. Podstaw� tego przekonania była jej ufna 
modlitwa. W szpitalu, w trakcie piel�gnacji syna nie wypuszczała bowiem z r�ki ró�a�-
ca. Ten fakt wpisał si� potem mocno w psychik� ks. Słomkowskiego tak, �e stanowił dla 
Niego inspiracj� do modlitwy wdzi�czno�ci i gorliwej pracy. Cz�sto mawiał, �e nie ma 
sytuacji, w której �arliwa modlitwa i wiara w Bo�� Opatrzno�� nie byłaby skuteczna. 

Ksi�dz Słomkowski odznaczał si� nie tylko bardzo gł�bok� wiar�, ale był tak�e 
wielkim miło�nikiem prawdy. Wiedział, gdzie jest prawda i był gotów broni� tej prawdy 
w ka�dej sytuacji: w poci�gu, na ulicy, w sali wykładowej, w celi wi�ziennej, czy nawet 
na przesłuchaniu wobec oficera �ledczego, ale tak�e w kontaktach z osobami z którymi 
spotykał si� w �yciu codziennym. Pami�tam np. jak przy zakupie ziemi w Kaniach, 
gdzie miał powsta� o�rodek rekolekcyjny i dom macierzysty Instytutu, kto� podsun�ł 
Mu my�l, by nie podawa� pełnej kwoty pieni�dzy wypłaconych za nabyt� działk�, po 
prostu dla obni�enia podatku. Cho� materialnie było bardzo ci��ko, Ojciec powiedział 
wtedy: „Absolutnie nie, to byłoby kłamstwo, a na o�rodku, który ma tu powsta� nie mo-�e by� nawet cienia kłamstwa”. Tak te� bywało w wielu innych sytuacjach. 

Pami�tam, �e kiedy formował nas jako� duchowo, �eby nas posła� w �wiat, mówił 
mi�dzy innymi, �e powinny�my by� �wiadkami prawdy, Bo�ej prawdy. Bardzo to we 
mnie utkwiło. Nie znosił kłamstwa, nie znosił jakich� takich – jak to si� mówi dzisiaj – 
przekr�tów i za prawd� był gotów nawet odda� �ycie. 

Kiedy Ojciec Słomkowski wyszedł po niecałych trzech latach z wi�zienia – bo przy-
szła amnestia – zach�cano Go, �eby si� zrehabilitował. Powiedział nam o tym wtedy 
tak: „Nie, nie b�d� si� rehabilitował, poniewa� jeszcze nie mog� powiedzie� o wszyst-
kich pełnej prawdy, bo mógłbym im zaszkodzi�, a ja kłamał nie b�d�. A Bóg mnie naj-
lepiej zrehabilituje”. Dlatego Go znów potem z KUL wyrzucili i było tak, jak było. 

Ojciec Słomkowski bardzo te� ufał Bo�ej Opatrzno�ci. To była Jego nast�pna cecha, 
o której chciałabym wspomnie�. Okazywał zwłaszcza t� ufno�� piastuj�c funkcj� rekto-
ra KUL. Miał bowiem gł�bok� �wiadomo��, �e bez błogosławie�stwa Bo�ego nic nie 
znacz� nawet najwi�ksze wysiłki człowieka. Ta ufno�� przejawiała si� tak�e przy two-
rzeniu o�rodka rekolekcyjnego w Kaniach w tak trudnych czasach. Jego cz�sto powta-
rzan� dewiz� były słowa: ”Bóg jest wszechmocny, a wi�c mo�e da�, jest niesko�czenie 
m�dry, wi�c wie sk�d wzi��, jest dobry, wi�c chce da� – tylko trzeba Go prosi�”. Ale to 
nie były u Niego jedynie słowa. Mówiły�my o ks. Słomkowskim, �e był opatrzno�cio-
wym rektorem KUL i podatnym narz�dziem w r�ku Opatrzno�ci Bo�ej.  

Umiał te� godzi� si� z najtrudniejszymi sytuacjami �yciowymi, a takie sytuacje 
chyba nawet jeszcze bardziej wzmacniały Jego wiar�. Je�eli wierzył w słuszno�� ja-
kiej� idei – to był gotów ponie�� dla niej ka�d� ofiar�: trud, wi�zienie, �mier�. Tak� 
warto�ci� był dla Ojca mi�dzy innymi wła�nie KUL, dalej: troska o zbawienie dusz – 
st�d budowa o�rodka rekolekcyjnego i pragnienie, by podobnymi o�rodkami opasa� 
Warszaw�, a potem rozsia� je po całej Polsce. Tak� warto�ci� było te� zało�enie Stu-
dium �ycia Wewn�trznego, cała praca dydaktyczna, naukowa i duszpasterska. 
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Ks. Słomkowski był jednak przede wszystkim człowiekiem wielkiej modlitwy. 
Umiłowanie tej warto�ci – jak sam o tym mawiał – wyniósł z domu rodzinnego. Za-
chowywał w pami�ci obraz swego schorowanego ojca z ró�a�cem w dłoni. Był prze-
konany, �e modlitwie ró�a�cowej matki zawdzi�czał cudowne uzdrowienie, o czym 
mówiłam ju� wcze�niej. Cz�sto wspomniał, �e kiedy był rektorem KUL – to mimo 
licznych obowi�zków nieraz w ci�gu dnia, a nawet w nocy zachodził na chórek ko�cio-
ła akademickiego, by tam si� modli�, najcz��ciej na ró�a�cu. Tam te� zastawali Go 
cz�sto studenci i współpracownicy. Wspominał, �e za czasów swego rektoratu niemal 
wszystkie Msze �w. ofiarował w intencji KUL. Nieustannie modlił si� tak�e w wi�zie-
niu. Wspominał, �e podczas aresztowania zarekwirowano Mu dwa ró�a�ce, które miał 
przy sobie, ale kiedy Go zabrano do wi�zienia, dwaj współwi��niowie zrobili Mu pa-
ciorki z chleba. Cz�sto o tym wspominał.  

Pami�tam Ojca, jak rozmodlony przygotowywał si� do Mszy �w. Jego wielkie sku-
pienie rzucało si� po prostu w oczy, zwłaszcza w czasie sprawowania Mszy �w. Nas 
tak�e zach�cał w sposób szczególny do wła�ciwego uczestnictwa w Eucharystii. Mówił 
o jej istocie, i o jej owocach dla �ycia wewn�trznego oraz dla praktykowaniu miło�ci i 
to miło�ci ofiarnej. Pod koniec �ycia, kiedy nie mógł ju� ani siedzie�, ani le�e� w łó�-
ku, cz�sto stał oparty o stół i modlił si� aktami strzelistymi, które zreszt� spisał. Głosił, �e „

�
wiat stoi na modlitwie. Modlitwa jest obcowaniem z Bogiem, mówieniem do Bo-

ga, ale równie� słuchaniem. A słyszy si� Go tylko w skupieniu i ciszy”. St�d cenił 
szczególnie rekolekcje zamkni�te. 

 Jeszcze inna cecha tego niezwykłego kapłana utkwiła mocno w pami�ci tak mnie, 
jak i całej naszej wspólnocie. Otó� był to kapłan, który uczył �wi�to�ci i sam d��ył do �wi�to�ci. W wykładach, naukach rekolekcyjnych i w rozmowach indywidualnych bar-
dzo zach�cał nas do �wi�to�ci i zarazem uzasadniał to teologicznie. Było to jeszcze 
przed Soborem Watyka�skim II, który potem jako� bardziej przybli�ył ludziom pro-
blem �wi�to�ci i obowi�zek d��enia do �wi�to�ci. Ojciec mawiał tak – jasno i prosto: 
„
�
wi�to�� jest obowi�zkiem wszystkich, poniewa� wszyscy jeste�my stworzeni na ob-

raz i podobie�stwo Bo�e, a Bóg jest �wi�ty – tzn. Jego działanie jest zgodne z Jego na-
tur, czyli jest dostosowane do pełni bytu i dobra oraz dlatego, �e jest w Nim umiłowa-
nie najwy�szego Dobra. W ten sposób nasza �wi�to�� polega na działaniu zgodnym z 
natur� Boga jako Bytu najdoskonalszego oraz na umiłowaniu Boga jako Bytu najwy�-
szego i siebie samego zgodnie z ustanowionym porz�dkiem”.  

Dla mnie, jako wówczas młodej dziewczyny, ta argumentacja d��enia do �wi�to�ci 
jako sensownego prze�ywania �ycia w tym aspekcie była np. bardzo przekonywaj�ca, 
mimo �e nie miałam jeszcze wtedy studiów teologicznych i niezupełnie wszystko rozu-
miałam. Ale ta argumentacja była jaka� taka porywaj�ca, zach�caj�ca wła�nie do podj�-
cia �ycia z uwzgl�dnieniem tej prawdy. Nierzadko słyszały�my słowa: „

�
wi�to��, �wi�-

to�� i jeszcze raz �wi�to��”. W 1977 r. Ojciec Słomkowski w li�cie skierowanym do 
mnie pisał: „Pomódl si� tak�e za mnie o �mier� szcz��liw � i �wi�to��, ilekro� by ta 
ostatnia kosztowała. Wiem, �e nie ma jej bez krzy�a”. Ojciec bardzo zach�cał tak�e nas, 
aby�my d��yły do �wi�to�ci. Zało�ył Instytut �wiecki �ycia konsekrowanego i mówił do 
nas: „Macie si� stawa� zaczynem �ycia szlachetnego i ewangelicznego”. Chciał by Jego 
zawołanie: „Prawda i miło�� – miło�� ofiarna, miło�� uprzedzaj�ca” stało si� naszym 
ideałem. Od nas ��dał tej ofiary w pracy. Ofiara miała si� ł�czy� z po�wi�ceniem i ofiar-



            WSPOMNIENIA O KS. A. SŁOMKOWSKIM 392 

no�ci� na ró�nych odcinkach �ycia i pracy. Cz�sto mówił, �e „miar� miło�ci jest ofiara”. 
Podkre�lał te�, �e jednym z naszych zada� jest mi�dzy innymi szerzenie prawdy o Bo-
gu. Prosił, a była to pro�ba id�ca po my�li Ko �cioła, aby�my miały odwag� wł�czy� si� 
przede wszystkim w apostolstwo prawdy. Bo współcze�ni �wieccy s� do tego powołani, 
aby we wszystkim Pan Bóg był uwielbiony. 

Pami�tam, �e w Kaniach rzeczywi�cie wł�czały�my si� do pracy apostolskiej. Do-
tyczyło to mi�dzy innymi i mnie. Byłam ju� wtedy po KUL i pracowałam jako kate-
chetka. Pewnego razu skontaktowała si� z nami taka bardzo gorliwa pani, która umiera-
ła potem w opinii �wi�to�ci – pani Teresa Strzembosz. Organizowała ona razem z kar-
dynałem Wojtył� prac� duszpastersk� rodzin w Polsce i szukała ludzi do współpracy. 
Zwróciła si� wi�c i do ks. Słomkowskiego, aby dał jej kogo� z Instytutu do tej pracy. 
Los czy zaszczyt – trudno mi to powiedzie� – padł wła�nie na mnie. Byłam po uko�-
czonych prawie studiach teologicznych i psychologicznych na KUL i pracowałam jako 
katechetka w Brwinowie. Mogłam jednak zmieni� t� prac� na mo�e bardziej potrzebn�. 
Pani Teresa Strzembosz przeznaczyła mnie wtedy do pracy w duszpasterstwie rodzin 
jako „diecezjaln� instruktork� d/s �ycia w rodzinie” w diecezji warszawskiej. Pracuj�c 
w tej dziedzinie miałam kontakt m. in. z dziewcz�tami, które zaszły w ci��� przed mał-�e�stwem, i które nie widziały mo�liwo �ci urodzenia swego dziecka i wychowania go 
w domu rodzinnym. Pami�tam była u nas taka dziewczyna (a było ich wiele), której 
Wspólnota w Kaniach starała si� bardzo pomóc przez modlitw�, rozmowy, pomoc ma-
terialn�, mieszkanie. Nawet i sam ks. Słomkowski wł�czał si� aktywnie, by jej pomóc. 
Wydawało si�, �e ta dziewczyna urodzi swoje dziecko i wszystko b�dzie dobrze. Ale 
ona pojechała kiedy� do Warszawy, gdzie spotkała si� ze swoimi kumplami i ju� wi�cej 
do Ka� nie wróciła. W rezultacie straciła to dziecko. Ojciec okropnie to prze�ył. Zresz-
t� my wszystkie tak�e. Zauwa�yłam wtedy u Ojca tak� szalon� wra�liwo��. Sam mó-
wił, �e nie przespał po tym wszystkim pi�ciu czy sze�ciu nocy ze zmartwienia i aby 
wynagrodzi� ten fakt Panu Bogu. 

Dlaczego o tym wspominam? Otó� wtedy wła�nie Ojciec powiedział, �e kiedy kto� 
wpadnie w złe �rodowisko – to na pomoc mo�e by� ju� za pó�no. I uznał, �e lepiej jest 
takim sytuacjom zapobiega�. Bo mo�e si� przydarzy� nawet komu� z najlepszej rodzi-
ny, �e dotknie go mocne oddziaływanie takiego szata�skiego �rodowiska i �e nic ju� na 
to nie b�dzie mo�na poradzi�. Dlatego uczulał na podobne sytuacje i zalecał przede 
wszystkim profilaktyk�. Tak� profilaktyk� miały by� wła�nie organizowane dni sku-
pienia czy rekolekcje. Ks. Słomkowski przemy�lał sobie to wszystko jeszcze w wi�zie-
niu. Omadlał i przemy�lał cał� sytuacj� narodu polskiego. To było prawie 50 lat temu. 
Ju� wtedy niepokoił si�, �e religijno�� w Polsce jest zagro�ona i to przede wszystkim 
dlatego, �e jest tak bardzo płytka. S�dził, �e płytkie, niepogł�bione jest zarówno nasze �ycie religijne, jak i nasza wiedza religijna. Wszyscy tak pływamy sobie po wierzchu i 
my�limy, po cichu, �e prawda mo�e by� albo taka, albo te� inna. Tak to sobie tłuma-
czymy i utwierdzamy si� w ten sposób równie� w pewnych minusach. Dlatego Ojciec 
podkre�lał, �e dni skupienia, rekolekcje i w ogóle �ycie modlitwy s� po to, aby ka�dy 
mógł osobi�cie spotka� si� z Panem Bogiem. 

Ks. Słomkowski ponadto w sposób szczególny stawiał na rodzin�. Przypomina mi 
si� sytuacja z Kiczor. Jest to malownicza miejscowo�� pod Babi� Gór� od strony Ora-
wy, gdzie je�dzili�my wiele razy na rekolekcje. Tak si� szcz��liwie zło�yło, �e ks. 
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Słomkowski poznał tam rodzin�, która zaofiarowała Mu działk� i domek w stanie su-
rowym, gdzie pragn�li zbudowa� kaplic�. Zaofiarowali Mu wła�ciwie dwa domy w 
stanie surowym. Niczego nie mo�na było wtedy inaczej zbudowa� dla celów religij-
nych, bo od razu „czepiała si�” policja i UB. Zreszt�, jak ju� jeste�my przy tym temacie 
– to rodzicami, którzy przeznaczyli działk� i tak bardzo współpracowali z ks. Słom-
kowskim – byli rodzice i dziadkowie obecnych tutaj naszych czcigodnych Profesorów 
ks. Józefa i ks. Stanisława Warzeszaków. Ale jeszcze o czym� chciałam tu powiedzie�, 
bo jest to chyba sprawa tak bardzo aktualna na dzisiaj. Ks. Słomkowski rzeczywi�cie 
pomógł tamtejszym mieszka�com zbudowa� kaplic�, bo mieli 10 km do ko�cioła. Mi-
mo ró�nych przeszkód jak np. płacenie kar, gro�enie, zastraszanie – oczywi�cie za po-
zwoleniem ks. Kard. Wojtyły, z którym zreszt� znał si� jeszcze z KUL – pomógł lu-
dziom wybudowa� w Kiczorach kaplic�. Pami�tam Jego kazania dotycz�ce problemu, 
który teraz poruszam. W kazaniach, które głosił do tych wła�nie ludzi bardzo pobo�-
nych, rozmodlonych, uczciwych, mówił mniej wi�cej w ten sposób: Pami�tajcie, ci��y 
na was odpowiedzialno�� za wasze dzieci, bo wasze dzieci wyjad� st�d za chlebem. 
Warunki tutaj s� bardzo ci��kie, ziemia skalista, na miejscu przemysłu nie ma. Ta mło-
dzie� pójdzie st�d, pójdzie za chlebem, tak chłopcy, jak i dziewcz�ta. I proponował tym 
rodzicom, tym gospodarzom, a�eby organizowali si� i otaczali opiek� swoj� młodzie�. 
Wasze dzieci udaj� si� na 

�
l�sk, czy gdzie� na ziemie zachodnie, czy do jeszcze innych 

miejscowo�ci w Polsce (poza granice Polski wtedy nie było jeszcze tak du�ych mo�li-
wo�ci wyjazdu) i trzeba je otoczy� serdeczn� opiek�, bo mog� wpa�� w bardzo złe �ro-
dowisko. Kładł tym ludziom bardzo na sercu t� spraw�. Mówił, �e powinni wydelego-
wa� kogo� spo�ród siebie, kto by si� bardziej zaj�ł tymi młodymi, kto by utrzymywał 
kontakt z ich rodzinami. Bo zło szalenie pustoszy dusz� ludzk�. I tak sobie my�l�, �e 
gdyby dzisiaj ks. Słomkowski �ył, to pewnie by te� za nasz� młodzie�� posyłał kogo� 
do krajów Unii Europejskiej, �eby nie zaprzepa�ci� warto�ci, które z domów rodzin-
nych z Polski wyniosła. 

Odno�nie tworzonego o�rodka rekolekcyjnego w Kaniach – to jego cel był jasny. 
Ale Ojciec wiele rzeczy wyobra�ał sobie inaczej, ni� okazało si� w rzeczywisto�ci. 
Mówił tak: „My �lałem, �e komunizm upadnie wcze�niej i �e b�dzie mo�na wcze�niej 
rozpocz�� działalno�� rekolekcyjn� i bardziej j� rozwin��”. Taka działalno�� mogłaby 
– według Niego – bardziej wpłyn�� na pogł�bienie wiary i �ycia duchowego narodu. W 
listach do członki� Instytutu Ojciec pisał, �e �al Go ogarnia, �e praca i wysiłek tylu lat i 
tylu ofiar mog� nie wyda� spodziewanego owocu, którego mo�na by si� ju� spodzie-
wa�. Trudno�ci materialne pi�trzyły si� bowiem nieustannie. Pisał o tym równie�: 
„Przecie� odpadły znaczne kwoty, jakie zarabiałem poprzednio, ale tak bardzo licz� na 
Opatrzno�� Bo��. Dotychczas nie zawiodła i udało si� tyle rzeczy zrobi�, �e nadal pa-
trz� z ufno�ci� w przyszło��. Zreszt� robi si�, co mo�na, a reszta zale�y od Boga”. In-
nym razem zwierzał si�: „Ufam jednak, �e je�eli jest wol� Bo��, by to, co rozpocz�łem 
przetrwało, Bóg znajdzie sposób i ze�le pomoc”. I jeszcze innym razem: „Bardzo pro-
sz� o modlitw�. Chcemy robi�, co w naszej mocy, ale reszta ju� nie od nas zale�y”. 

Pami�tam te� zapewnienie Ojca: „O�rodek rekolekcyjny rozwinie si�, kiedy ja 
umr�. Odejd� do Pana, a stamt�d b�d� wam pomagał”. Przy tej okazji chciałabym 
wspomnie�, �e t� pomoc nadprzyrodzon� wci�� mo�emy odczuwa�. Jeszcze za �ycia 
Ojca obecny tu ks. prałat Marcjan w porozumieniu z ks. prymasem Wyszy�skim 
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wspomagał budow� pierwszego domu typowo rekolekcyjnego. Ten dom nosi dzi� imi� 
Jana Pawła II. Ojciec mógł wi�c zobaczy� na własne oczy pocz�tki tej budowy. Wiel-
kim znakiem Bo�ej Opatrzno�ci było te� kontynuowanie budowy tego o�rodka – przez 
wła�ciwie trzeba powiedzie� – wychowanka ks. Słomkowskiego – obecnego tu ks. pro-
fesora Józefa Warzeszaka, który podj�ł ogromny trud w tym zakresie, tak w sensie ma-
terialnym, jak i w sensie pomocy duchowej udzielanej członkiniom Instytutu po �mier-
ci ks. Słomkowskiego. Czynił to wraz ze swoim bratem, ks. profesorem Stanisławem 
Warzeszakiem. 

Ks. Słomkowski miał zwyczaj omadlania niemal�e ka�dego miejsca w o�rodku ka-
niowskim. Kiedy spacerował po jego terenie, a spotkał któr�� z nas – to zawsze odma-
wiał: „Zdrowa� Maryjo”. Trudno by policzy�, ile tych zdrowasiek było. Dlatego Mary-
ja Matka i Królowa została patronk� naszego Instytutu.  

Ale Ks. Słomkowski �ywił jednocze�nie ogromny kult dla Chrystusa Króla. Zawsze 
bardzo uroczy�cie obchodził uroczysto�� Chrystusa Króla Wszech�wiata i zach�cał 
wszystkich do budowania Królestwa Bo�ego na ziemi. Sam Ojciec opowiadał, �e kiedy 
był jeszcze rektorem KUL – to akurat remontowano kaplic� uniwersyteck� pod we-
zwaniem Serca Jezusowego. I wtedy poprosił rze�biarza, który wykonywał statu� Ser-
ca Jezusowego, �eby nad głow� Chrystusa umie�cił koron�. Znalazło to pó�niej swoje 
odbicie w nazwie, jak� otrzymał zało�ony przez Niego Instytut Chrystusa Króla i Ma-
ryi Matki i Królowej. Sam Ojciec Słomkowski tak to wyja�niał: „Chciałem wyrazi� 
prawd� szczególnie aktualn� w czasie szerzenia si� ateizmu, i�  B ó g  j e s t  i  
j e s t  K r ó l e m  i  W ł a d c�  całego �wiata, w tym równie� ludzi i nie przestał 
nim b y�  o b e c n i e  w  P o l s c e ”. Gdyby�my chcieli szuka� �ródeł tego kultu, to 
w oparciu o wiele rozmów, dyskusji, wspomnie�, a tak�e konferencji ks. Słomkow-
skiego, a szczególnie znaj�c Jego zwi�zki z ksi��mi Pallotynami, nale�ałoby odpowie-
dzie� �e Ojciec zaczerpn�ł ten kult z duchowo�ci �w. Wincentego Pallotiego. O �w. 
Pallotim mówił bowiem jako o prekursorze Soboru Watyka�skiego II, za� Pisma Pallo-
tiego zacz�ł ju� studiowa�, gdy po wyrzuceniu z KUL schronił si� u ksi��y Pallotynów 
w Warszawie, w Ołtarzewie, a nast�pnie tak�e po wyj�ciu z wi�zienia. „Ilekro� nie 
miałem dachu nad głow� lub �rodków na utrzymanie – wspominał – zawsze mogłem 
liczy� na pomoc ksi��y Pallotynów. W Otwocku dzi�ki �yczliwo�ci Ksi�dza Prowin-
cjała i Ksi�dza Rektora mogłem wprowadzi� w czyn to, co uwa�ałem za szczególnie 
wa�ne dla rozwoju �ycia chrze�cija�skiego w Polsce, a to rekolekcje i dni skupienia.” 

O wielkim dobru, jakiego doznał od ksi��y Pallotynów, pisze otwarcie ks. Słomkow-
ski w swoich wspomnieniach. S� to wspomnienia wzruszaj�ce i godne poznania. Po-
dziwiał panuj�c� u nich atmosfer� i ewangeliczn� miło��, która przekładała si� na �ycie 
codzienne (Przypis – Ks. A. Słomkowski, Wspomnienia. Notatka z dnia 10 I 1976). 

Jeszcze wcze�niej gł�boki i �ywy kult Chrystusa Króla wszczepił ks. Słomkow-
skiemu Ks. Kardynał August Hlond, u którego pracował w sekretariacie przez rok. Jak 
nam opowiadał, był zafascynowany osobowo�ci� Kardynała. Mówił, �e ks. Prymas 
Hlond zdawał sobie spraw� z panuj�cego zła, z mocy wprost piekielnych, które usiłuj� 
wykluczy� Boga z �ycia jednostek, rodzin i narodów, tak�e w Polsce. Dlatego wzywał 
do pokuty, wierzył i ufał, �e dobro zwyci��y, a zwyci�stwo wyprosi nam Naj�wi�tsza 
Maryja Panna. Kardynał Hlond był bowiem gor�cym czcicielem Matki Bo�ej. I ks. 



	
WIADECTWA O KS. A. SŁOMKOWSKIM 395 

prof. Słomkowski te� był Jej wielkim czcicielem. Mój czas ju� upływa, musz� wi�c na 
tym zako�czy�. Dzi�kuj� Pa�stwu za uwag�. 

Sympozjum w Warszawie, 24 III 2007; Kiczory, 12 V 2007. 

2. Ks. Roman Forycki SAC, Ołtarzew  

Ks. Antoni Słomkowski w
ród Pallotynów 

Szanowni Pa�stwo, po tym, co mówił dzisiaj ks. Stanisław Warzeszak o ks. Słom-
kowskim, mo�na by� lekko skr�powanym. Był to człowiek – jak pa�stwo ju� słyszeli i 
wiedz� z wielu ró�nych publikacji – wr�cz niesamowity. Nie wiadomo, który z w�tków 
nale�ałoby przede wszystkim poruszy� mówi�c do tych, którzy Go znali. Chc� podkre-�li �, �e moje skr�powanie bierze si� st�d, �e nie jestem z Nim tak zwi�zany, jak niektó-
rzy, co znali Go wcze�niej, bo ja spotkałem si� z ks. Słomkowskim po raz pierwszy 
zaledwie 50 lat temu. 

Dokładnie w tym roku mija 50 lat od chwili, kiedy ks. prof. podj�ł wykłady w Wy�-
szym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Ja byłem akurat wtedy na pierwszym 
roku teologii. Wtedy słuchałem Jego wykładów. Wtedy spotkałem ks. profesora jako 
dydaktyka, swoistego dydaktyka, który miał niesamowicie bliski kontakt ze studenta-
mi. Mówił zreszt� – jak słyszeli�my przed chwil� od ks. Henryka – z zapałem, z zaan-
ga�owaniem. Przypominam sobie, �e wydawał si� jakby wpatrzony w jaki� punkt 
przed sob�, jakby w jak�� ide�, któr� starał si� nam przekaza�. Na Jego wykładach było 
charakterystyczne, �e chciał koniecznie – a czego� podobnego nie spotkałem u �adnego 
innego profesora – by nikt nie notował Jego wykładu. Kiedy który� ze studentów brał 
do r�ki pióro czy długopis, �eby notowa�, zaraz robił uwag� „wszystko b�dzie potem w 
skrypcie, który przygotuj� w odpowiednim czasie i ka�dy ten skrypt otrzyma. A teraz 
prosz� uprzejmie uwa�nie słucha�”. Było to co� niesamowitego. Wi�zał si� z tym jaki� 
taki bezpo�redni kontakt, tak jak gdyby si� z Nim rozmawiało. Podobnie �ledził prawie 
ka�d� reakcj� na twarzy studenta, tak �e trudno było zrobi� jak�� min�. Bo je�li do-
strzegał u kogo� jak�� tak� niewyra�n� min� – to od razu trzeba było Mu wyja�nia�, 
jaki jest problem. 

Je�eli kto� np. słuchał z zamkni�tymi oczami – to bywał wywoływany jakby do ta-
blicy – �eby powtórzył o czym była mowa przed chwil�. Przypominam sobie taki jeden 
komiczny moment, kiedy to został w ten sposób wywołany jeden z alumnów, by powtó-
rzy� o czym była wła�nie mowa, a on akurat wszystko doskonale pami�tał. Wtedy 
oczywi�cie nast�pił jaki� taki akt strzelisty profesora: „On �pi, a wszystko wie!” 

W zwi�zku z tym chciałem powiedzie�, �e ks. profesor – co rzadko si� zdarza na 
wy�szych uczelniach – bardzo dbał o dydaktyk�. Zawsze dbał o bliski kontakt ze słu-
chaczem, zreszt� słuchanie wykładów przez studenta to pierwsza rzecz. To by było ta-
kie moje pierwsze spostrze�enie co do ks. prof. Słomkowskiego. 

O drugiej rzeczy powiedział tak�e troch� ks. Henryk. Otó� ks. prof. Słomkowski 
odznaczał si� niezwykł� precyzj� my�li. Wiemy, �e niedawno po wielu stuleciach zo-
stał beatyfikowany wielki kontestator, czy na przeciwnym biegunie wieki uczony wie-
ków �rednich – Duns Szkot, przez histori� nazwany doctor subtilissimus. Chciałbym tu 
przez analogi� nazwa� ks. profesora subtilissimus – czyli niezmiernie subtelny i pro-
duktywny. Przypominam sobie, �e gdy np. ogromny znawca ks. Słomkowskiego pra-
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cował nad Nim naukowo i chyba główne swoje prace naukowe robił na Jego temat, to 
przy tej okazji dzielił si� z nami takimi ciekawymi spostrze�eniami, jakiej ks. Słom-
kowski nabrał precyzji w okre�laniu, �e co� powiedział �w. Augustyn. On wtedy pytał: 
Augustyn ? który �w. Augustyn – ten pierwszy, wczesny, pó�niejszy, przed Refractio-
nes czy po Refractiones ? 

�
w. Augustyn to jest nic, to nic nie mówi. Bardzo był do-

kładny w my�leniu. Napomkn�ł ju� o tym ks. Henryk, �e potrafił zauwa�y� w jednym 
zdaniu kilka bł�dów kaznodziei. Faktycznie o tym te� si� wie. Uwra�liwiał nas po pro-
stu na to, co wa�ne. Takie dalekie – zdawałoby si� – traktaty O Trójcy �wi�tej, czy O 
łasce umiał �ci�le wi�za� z �yciem. Pokazywał, �e trzeba je przekłada� na j�zyk kazno-
dziei i przy tym nie popełnia� bł�dów. Oczywi�cie mówi�c o tych sprawach trzeba pa-
mi�ta�, �e wg Niego ta precyzja była ogromnie wa�na, tak, �e On nie mógł sobie po-
zwoli�, by Jego studenci posłyszeli kiedy� u Niego jakie� zaniedbania – bo ka�dego 
mo�e potem kto� zapyta�: A kto ci� tak nauczył ? Chodziło Mu wi�c o tak� własn�, 
dobrze poj�t� reputacj�. To by była druga sprawa dotycz�ca u ks. Słomkowskiego – 
mo�na powiedzie� – subtelno�ci w my�leniu, w rozró�nianiu. Dzisiaj ju� nikt tak o to 
nie dba. 

Trzecia rzecz, na któr� chciałbym zwróci� uwag� mówi�c o ks. Antonim jako o pro-
fesorze – to jest wspomniane ju� przeze mnie wi�zanie teorii i czynu. Bardzo to wszy-
scy czuli�my, �e nie chodzi tylko o to, �eby w seminarium zdoby� wiedz�, �eby zda� 
egzamin. Chodzi przede wszystkim o to, �eby ta wiedza była po prostu �yciowo przy-
datna. Wspominali ju� o tym kiedy� inni, �e kiedy tematem był Traktat o Trójcy �wi�tej 
– to inni profesorowie przychodzili do sali wykładowej z palcem na ustach i mówili: 
Na ten temat niczego nie mo�na powiedzie�. Natomiast ks. prof. Słomkowski wypro-
wadzał wszystkie sprawy wła�nie od Trójcy 

�
wi�tej – to, co dzisiaj po Soborze jest tak 

mocno akcentowane. 

Powiedziałbym, �e prof. Słomkowski był prekursorem soborowym wniosków �y-
ciowych wypływaj�cych z rozumienia Trójcy 

�
wi�tej w praktyce. To było co�, co nas 

szczególnie uderzało i wielu uczestników wykładów profesora mówiło: „To s� praw-
dziwe wykłady. To jest co�, co nam daje bardzo du�o pod wzgl�dem �yciowym”. 

Oczywi�cie, mo�na by powiedzie�, �e tym samym odbieramy ks. Słomkowskiego 
jako prekursora �cisłego wi�zania teologii z �yciem. Dlatego przywi�zywał wag� do 
teologii �ycia duchowego. Był jednym z teologów, którzy s�dzili, �e kulminacyjnym 
punktem ka�dej teologii powinna by� teologia �ycia duchowego. I wydaje si�, �e z 
ka�d� wag� ks. Antoni Słomkowski byłby ten wniosek wyprowadził. Dał temu szcze-
gólny wyraz w prowadzonych przez siebie rekolekcjach zainicjowanych w Prymasow-
skim Studium �ycia Wewn�trznego. No i przede wszystkim w zało�onym przez siebie 
Instytucie, który miał tej sprawie słu�y�. Prawda? To tyle na temat ks. Słomkowskiego 
jako profesora, którego wspominam z wielk� wdzi�czno�ci�. 

Kolejne takie wspomnienie dotyczy ks. Słomkowskiego jako człowieka, wielkiego 
formatu kapłana – i o�mielam si� doda� – tak�e na�ladowc� �w. Pallottiego. To czło-
wiek wielkiej miary w tym sensie, �e był człowiekiem – chciałbym to mocno podkre-�li � – wielkiej pokory. Ona uderzała w ka�dym Jego słowie. Z nami studentami, no 
powiedzmy lud�mi młodymi, dzielił si� swoimi pewnymi rozterkami dotycz�cymi ta-
kich niepokornych pokus. Robił to nawet niekiedy na wykładzie. Wyra�ało si� to mi�-
dzy innymi w stosunku do proponowanych Mu godno�ci ko�cielnych. Z pewno�ci� 
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spotkali�my si� z tym, gdy np. został powiadomiony, �e Ojciec 
�
w. pragnie Go obda-

rzy� godno�ci� prałata. Pytał wtedy Prymasa Wyszy�skiego, czy mo�na si� od tej god-
no�ci wymówi� i ks. Prymas Mu tego zabronił. Ks. Słomkowski nie uwa�ał przy tym, �e – jak to si� niekiedy mówi – nie jest godny tej godno�ci, ale po prostu uwa�ał j� za 
zb�dn� w swoim �yciu. Mo�e dlatego, �e był ju� pod jakim� wpływem Solona wg zda-
nia �w. biskupa Alfonsa Liguori ? Wedle tego �wi�tego, który zalecał swoim synom du-
chownym, aby nie przyjmowali �adnych godno�ci bez nakazu prawowitej władzy, a tym 
bardziej, by si� o nie nie ubiegali. Musiało wi�c co� z tego wpływu by� i u ks. Słom-
kowskiego. Ta Jego pokora przejawiała si� tak�e w tym, �e nie �yczył sobie, aby po Je-
go �mierci umieszczono jakiekolwiek tytuły na Jego grobie. Chciał, �eby pochowano 
Go na palloty�skim cmentarzu w Ołtarzewie, w grobie, który nie wyró�niałby si� spo-�ród innych grobów znajduj�cych si� w tej kwaterze. Były w zwi�zku z tym nawet pew-
ne interwencje i zapytania dlaczego na Jego grobie nie ma oznak godno�ci prałackiej, 
które przecie� otrzymał, dlaczego nie wspomniano �adnych urz�dów, które piastował, 
ani instytucji, które współtworzył albo wr�cz tworzył i zakładał. Odpowied� mogła by� 
jedna – taka była Jego wola, bo to wszystko nie stanowiło dla Niego tytułu do chwały 
własnej, ani nawet do chwały Ojczyzny. Bo był człowiekiem tak wielkiego formatu. 

Ks. Słomkowski był ponadto człowiekiem wielkiej sprawiedliwo�ci i wielkiej wra�-
liwo�ci na ludzk� krzywd�. Chciałbym na to zwróci� uwag�, bo to w tym wszystkim 
jako� mocno ustawia ks. Słomkowskiego. Przejawem tej wra�liwo�ci był mi�dzy inny-
mi sposób przeprowadzania egzaminów. Na pewno sprawa istotna. Ks. Słomkowski był 
w tym wszystkim tak�e niezwykle dokładny. Podkre�lano tu ju�, �e był wymagaj�cy, ale 
był równocze�nie i dokładny. Potrafił nawet skorygowa� ocen�, któr� ju� wcze�niej wy-
stawił. Prawdopodobnie miał taki poszerzony system oceniania wiedzy – interesowało 
Go przede wszystkim, co kto� potrafi, ale chciał zarazem oceni� t� wiedz� jak najspra-
wiedliwiej. Dlatego wystrzegał si� wpisywania oceny do indeksu, gdy był w stanie ja-
kiego� wi�kszego poruszenia uczuciowego, �eby Mu potem nikt nie zarzucił jakiego� 
subiektywizmu w ocenianiu. Tak zdarzało si�, gdy np. jaki� student si� gniewał. Niektó-
rzy o tym wiedzieli i mo�e nawet to w jaki� sposób wykorzystywali, ale tego do ko�ca 
tak naprawd� nie wiadomo. Ks. Słomkowski nie chciał po prostu, a�eby studenci Go 
potem l�yli i konsekwentnie stawiał stopnie za to, co nale�ało. 

I wreszcie ostatnia sprawa, któr� chciałbym poruszy�, co do której mam – co prawda 
– �wiadomo��, �e b�d� głosy korekty, ale któr� mimo wszystko chciałbym poruszy� – 
chodzi mianowicie o bezpo�redni� ocen� samego ks. prof. Słomkowskiego. Otó� był On 
człowiekiem wielkiej wiary. Prosz� zauwa�y�, �e w swoim �yciu kapła�skim dokonał 
bardzo wiele: miał stanowisko, zrobił, �e tak powiem karier� – je�li tak brzydko mo�na 
powiedzie� – w sensie �wieckim, otrzymał godno�ci prałackie. 

Ale Mu to wszystko nie wystarczało, Mówi�c j�zykiem ksi�dza profesora to było 
„serdecznie za mało”. I kiedy poznał, w jaki sposób czysto si� wypowiedzie�, kiedy 
poznał ideały �w. Pallottiego – to bardzo Mu one odpowiadały. Cz�ste cytaty ze �w. 
Wincentego zacz�ły si� pocz�tkowo pojawia� w kontek�cie wykładów. Były jak ten 
cie� karmi�ce tego, co mówił i wskazuj�ce na to wszystko, co jeszcze chciał powie-
dzie�. Zwłaszcza te, które mówiły o potrzebie praktykowania wielkodusznej miło�ci. 
Mo�e to był ten moment, który Go zafascynował, aby pomy�le� o tych �wi�tych nie 
tylko praktycznie kanonizowanych, ale tak�e konsekrowanych i to jeszcze w kształcie 
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konsekracji, któr� postulował �w. Wincenty Pallotti. To nas zadziwiało, tym bardziej, �e 
nie wiedzieli�my wtedy oczywi�cie jako studenci i to jeszcze tacy pocz�tkuj�cy, nie 
wiedzieli�my o Jego zamiarach zostania pallotynem. Nie wiedzieli�my, �e oprócz po-
wołania chrze�cija�skiego, kapła�skiego nasz ks. profesor nosił w sobie powołanie do �ycia konsekrowanego i to palloty�skiego. I cho� nie doszło – jak wiemy – z racji zu-
pełnie od Niego niezale�nych do wst�pienia normalnego – mo�na powiedzie� bez prze-
sady, �e �yciem swoim, a zwłaszcza w testamencie ks. Słomkowski potwierdził swoj� 
duchow� przynale�no�� do tej rodziny, któr� zało�yli ksi��a Pallotyni. Dlatego nie bez 
powodu Jego ciało znajduje si� w naszej kwaterze cmentarnej razem ze zmarłymi Pal-
lotynami, duchowymi synami �w. Pallottiego.  

Kanie, 17 II 2007. 

 

3. Dr hab. GraŜyna Karolewicz, em. prof. KUL  

Jego duch nadal promieniuje... 

W naszym �yciu spotykamy niejednokrotnie ludzi, którzy fascynuj� pi�knem cha-
rakteru, swoj� postaw� mobilizuj� do refleksji, rachunku sumienia, przykładem �ycia 
skłaniaj� do na�ladowania. Za tak� osob� uwa�am ks. prof. dra hab. Antoniego Słom-
kowskiego, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Długo jeszcze b�dziemy odkrywa� tajemnic� bogatej osobowo�ci tego nieprzeci�t-
nego Kapłana, uwa�anego za jedn� z najbardziej zasłu�onych dla Ko�cioła osób w Pol-
sce po II wojnie �wiatowej. 

Pasj� Jego �ycia była działalno�� zmierzaj�ca do odrodzenia moralnego narodu, do 
wprowadzenia panowania Chrystusa Króla we wszystkich dziedzinach �ycia prywat-
nego, rodzinnego i społecznego. Zgodnie z t� pasj� prowadził pełn� twórczych inicja-
tyw działalno�� w �rodowiskach, do których został posłany. 

Moje wspomnienia o ksi�dzu Rektorze Słomkowskim zwi�zane s� przede wszyst-
kim z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, czemu dałam wyraz w czasie sesji na-
ukowej zorganizowanej z inicjatywy ks. prof. dra Marka Chmielewskiego w stulecie 
jego urodzin1. 

Nie chc�c si� powtarza�, pragn� dorzuci� jeszcze par� innych refleksji, jakie mnie 
nurtuj� w zwi�zku z darem spotkania w �yciu pierwszego, powojennego rektora KUL. 

Otó� doszłam do wniosku, �e moje relacje z Nim po Jego �mierci nie zostały prze-
rwane. W ró�nych okoliczno�ciach �ycia posta� ta towarzyszyła mi i nadal towarzyszy. 

Ile rado�ci sprawiał mi fakt, �e w czasie wykładów, seminariów czy �wicze� w In-
stytucie Historii Ko�cioła czy Instytucie Pedagogicznym mogłam ukazywa� młodzie�y 
zarówno duchownej, jak �wieckiej przykład niezłomnego, gotowego wybra� wi�zienie, 
a nawet �mier� kapłana w obronie to�samo�ci i autorytetu Uniwersytetu. Bo On wie-
dział, czym powinien by� uniwersytet katolicki, potrafił odró�ni� prawd� od fałszu, nie 
szedł na �adne kompromisy i nie dał si� zmanipulowa�. Nigdy nie brakło Mu odwagi, 

                                                      
1 G. KAROLEWICZ, "Moje spotkanie z ks. Antonim Słomkowskim", w: Ksidz Rektor Antoni Słomkow-

ski. Stulecie urodzin, red. M. CHMIELEWSKI, Lublin 2001, 143–147. 
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by broni� prawdy. Rozumiał rol� uczelni dla Ko�cioła i Polski. Dlatego nie czekał na 
lepsze czasy. Przyst�pił do dzieła bezzwłocznie. Z heroicznym po�wi�ceniem d�wigał z 
ruin gmach, organizował kadr� nauczaj�c�, odbudowywał administracj�, pozyskiwał 
fundusze, mimo pi�trz�cych si� ci�gle przeszkód. Potrafił zmobilizowa� zespół ludzi 
do realizacji tego niezmiernie wa�nego dla Ko�cioła i Ojczyzny przedsi�wzi�cia w cza-
sie, gdy trwały jeszcze działania wojenne. 

Kiedy si� zastanawiam, czemu zawdzi�cza On ten niewiarygodny wprost sukces 
uruchomienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dochodz� do wniosku, �e 
postawie wierno�ci Ewangelii, zaufaniu Opatrzno�ci przez po�rednictwo Naj�wi�t-
szej Marii Panny. We wszystkich sprawach szukał najpierw „Królestwa Bo�ego i 
jego sprawiedliwo�ci”, wierz�c, �e „wszystko inne” b�dzie załatwione pozytywnie. 
W czasie rozmowy ze mn�, powiedział, �e przed podejmowaniem decyzji nie pytał, 
czy ma �rodki finansowe do realizacji jakiego� okre�lonego planu, ale czy jest to 
niezb�dne dla odbudowania uczelni. Je�eli takim si� okazywało, zabierał si� do 
działania zaczynaj�c od modlitwy i wierz�c, �e nie zawiedzie si� na Opatrzno�ci i 
modlitwie ró�a�cowej. Długie godziny sp�dzał na kl�czkach przed Naj�wi�tszym 
Sakramentem w ko�ciele akademickim. Czynił to niejednokrotnie noc�, co nie uszło 
uwagi studentów (wej�cie do ko�cioła akademickiego było wówczas mo�liwe bez 
wychodzenia na zewn�trz budynku, a mieszkanie rektora usytuowane było równie� 
w gmachu). Fundusze uzyskiwał cz�sto w sposób zupełnie nieoczekiwany, np. po-
jawił si� kto�, by zło�y� Bogu dar za ocalenie w czasie wojny, kto� inny przeczytał 
apel w prasie... Jego wiara w Opatrzno�� budziła i budzi podziw. Uczy jak nale�y na 
serio traktowa� Ewangeli�. 

I jeszcze jedna wa�na refleksja, jaka mi si� nasuwa, gdy wracam my�l� do postaci 
ks. Słomkowskiego. Jest to przypomnienie wa�nego, odpowiedzialnego obowi�zku 
kształtowania kadry inteligencji katolickiej. Chodziło Mu nie tylko o wysoki poziom 
naukowy i intelektualny powierzonej młodzie�y, ale o jej wychowanie na wzorowych 
katolików, zaanga�owanych w ewangelizacj� narodu. Chc�c kształtowa� charaktery 
studentów i studentek sp�dzał z nimi czas nie tylko w ci�gu roku, ale i na letnich obo-
zach, by uczy� rozwi�zywania trudnych problemów �yciowych w harmonii z Ewange-
li �, ukazuj�c� jedynie słuszn� drog� do szcz��cia. Dzi�ki ks. Rektorowi pogł�biłam 
wra�liwo �� na aspekt wychowawczy w relacjach z młodzie��. 

Spraw� reaktywowania KUL po wojnie uwa�ał ks. Słomkowski za najwa�niejsze 
dzieło swego �ycia, jakiego Mu Bóg pozwolił dokona�. Jego postawa oddziaływała 
szczególnie w okresie PRL na tych pracowników, którzy si� identyfikowali z ide� KUL 
i dawała im sił� do znoszenia ró�norodnych szykan, prze�ladowa�, na jakie napotykał 
Uniwersytet tylko dlatego, �e był „katolicki”, �e bronił swej to�samo�ci, obiektywizmu 
i prawdy w badaniach i nauczaniu, �e nie dopuszczał do interpretacji marksistowskiej 
fałszuj�cej rzeczywisto��. 

Ksi�dz Słomkowski przemawia do mnie dzi� tak�e przez słowo pisane, które pozo-
stawił. Nale�y On do tych uczonych, którzy traktuj� działalno�� naukow� jako prac� 
apostolsk�. Zdaj�c sobie spraw� z potrzeb polskiego katolicyzmu, któremu zarzucano 
brak podbudowy intelektualnej, podejmował tematy zwi�zane ze �wiatopogl�dem po-
zostaj�cym w harmonii z objawieniem i nauk� Ko�cioła katolickiego. Jego pionierskie 
ksi��ki o �yciu duchowym dostarczaj� tak osobom duchownym jak i �wieckim kompe-
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tentnej, opartej na obiektywnych badaniach lektury, pobudzaj�cej do refleksji nad 
prawdami wiary i ich realizacj� w �yciu codziennym. 

Ksi��ka Teologia �ycia duchowego w 
wietle Soboru Watyka�skiego II2 jest owo-
cem wykładów uniwersyteckich, ma charakter podr�cznika przeznaczonego dla specja-
listów teologii �ycia duchowego i studentów tej dyscypliny w seminariach duchow-
nych, studiach zakonnych, dla kierowników duchowych i wychowawców. Szczególna 
wdzi�czno�� nale�y si� za jej opracowanie i wydanie ks. prof. dr. hab. Markowi 
Chmielewskiemu. 

Cennym przewodnikiem w �yciu duchowym dla �wieckiej inteligencji jest za� 
ksi��ka pt. Ku doskonało
ci3. Autor chce przekona� czytelnika o obowi�zku d��enia do 
doskonało�ci duchowej, której wzorem jest sam Bóg. W sposób przejrzysty, prosty po-
rusza najniezb�dniejsze problemy zwi�zane z d��eniem do �wi�to�ci w szarym co-
dziennym �yciu. Ch�tnie do tej ksi��ki zagl�dam, by o�ywia� swoj� wiar�, nadziej� i 
miło��, wykorzenia� systematycznie „z duszy wszelkie chwasty i zapewni� Jezusowi 
panowanie w niej”, by przypomina� sobie, �e Komunia �w. ma „napełni� nas �yciem 
Bo�ym, przebóstwi� całe nasze �ycie: nasze my�li i pragnienia, i uczynki”. 

Ksi�dz Słomkowski przekonany o pot�dze modlitwy zach�ca w sposób szczególny 
do jej praktykowania: „Doskonało�� chrze�cija�ska bez modlitwy to rzecz niemo�li-
wa...”, „...odbierzmy ciału powietrze, a udusi si�... Zabierzmy duszy modlitw�, a prze-
stanie �y� �yciem nadprzyrodzonym...” 

Wielki czciciel Naj�wi�tszej Marii Panny, zatroskany o Jej wła�ciwie poj�ty kult w 
naszej Ojczy�nie po�wi�cił Jej równie� ksi��eczk� pt. Matka Zbawiciela i Matka na-
sza4. Uwzgl�dnił w niej nauk� Soboru Watyka�skiego II, a skierował zarówno do wier-
nych z wykształceniem uniwersyteckim, �rednim jak podstawowym. Przewodni� my-�l� publikacji jest przedstawienie roli Maryi w ekonomii zbawienia w formie 30 rozwa-�a�. Tre�� jest urozmaicona licznymi autentycznymi �wiadectwami ludzi z ró�nych 
okresów i kontynentów, którzy doznali łaski nawrócenia dzi�ki wstawiennictwu Naj-�wi�tszej Marii Panny. Warto si� przy nich zaduma�, by o�ywi� swoj� wiar�. Nic 
dziwnego, �e znalazły si� tak�e specjalne rozdziałki po�wi�cone modlitwie ró�a�co-
wej, której skuteczno�ci Autor niejednokrotnie do�wiadczył. 

Wydaje si� jednak, �e bardziej ni� słowo pisane cenił ks. Słomkowski �ywe słowo 
skierowane do słuchaczy. Był On pionierem rekolekcji zamkni�tych. W rozmowie ze 
mn� powiedział kiedy�, �e gdyby ka�dy chrze�cijanin odbył cho� raz w �yciu kilku-
dniowe rekolekcje zamkni�te, �wiat wygl�dałby inaczej pod wzgl�dem �ycia moralne-
go. Zgodnie z tym przekonaniem zabrał si� do intensywnej, niezmordowanej i wyczer-
puj�cej pracy prowadzenia setek rekolekcji i dni skupienia, w czasie których formował 
duchowo�� kapłanów i �wieckich. Zamierzał kształtowa� kadr� inteligencji katolickiej 
o pogł�bionym intelektualnie �wiatopogl�dzie katolickim, ludzi zaanga�owanych w 
ewangelizacj� społecze�stwa. 

                                                      
2 A. SŁOMKOWSKI, Teologia �ycia duchowego w �wietle Soboru Watyka�skiego II, red. M. Chmielewski, 

Z�bki 2000. 
3 A. SŁOMKOWSKI, Ku doskonało�ci, wyd. 2, Warszawa 1993. 
4 A. SŁOMKOWSKI, Matka Zbawiciela i Matka nasza, Niepokalanów 1995. 
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Do tej tak bardzo wa�nej dla Ko�cioła w Polsce sprawy przekonał grono młodych 
kobiet, które utworzyły wspólnot� zwan� Instytutem 

�
wieckim Chrystusa Króla i Ma-

ryi Matki i Królowej. Jego celem jest pomoc w prowadzeniu rekolekcji dla ludzi �wieckich. Ksi�dz Słomkowski stał si� inicjatorem o�rodka rekolekcyjnego w Kaniach 
Hellenowskich, który po Jego �mierci zacz�ł funkcjonowa� i funkcjonuje do dzi�, pro-
wadzony przez członkinie wspomnianego wy�ej Instytutu. Dzi�ki ich pracy my�l ks. 
Słomkowskiego jest kontynuowana. We wspólnocie tej panuje duch Zało�yciela: troska 
o dusze ludzkie, po�wi�cenie, �yczliwo��, go�cinno��, wspieranie ubogich, a przede 
wszystkim zaufanie we wszystkich sprawach Opatrzno�ci, która nigdy nie zawodzi. 
Lubi� odwiedza� ten dom, w którym realizuje si� idea wielkiego Człowieka, Kapłana i 
Polaka, w którym s� �lady jego obecno�ci i miło�ci. Skromnie urz�dzony pokój, w któ-
rym mieszkał, modlił si� i pracował tchnie franciszka�skim ubóstwem. 

Jeszcze jedna sprawa godna uwagi, podsuwa wiele refleksji po �mierci ks. Słom-
kowskiego. Wokół Jego osoby jednoczy si� obecnie przy ró�nych okazjach Jego liczna 
rodzina naturalna, wywodz�ca si� z rodu Słomkowskich. 

�
wi�tuj� Jego rocznice, 

uczestnicz� w zjazdach, odwiedzaj� miejsce urodzenia w Ryszewku oraz grób w Ołta-
rzewie. Ł�czy ich pami�� i cze�� dla ks. Słomkowskiego, a przede wszystkim wierno�� 
tym ideałom i warto�ciom, którymi w �yciu si� kierował. Jest to dowód po�miertnego 
promieniowania osobowo�ci ks. Słomkowskiego. 

Kiedy Ko�ciół dzi�, na czele z Benedyktem XVI, tak bardzo anga�uje si� w promo-
wanie rodziny, przykład rodu Słomkowskich jest godny na�ladowania, prowokuje do 
wzmacniania wzajemnych wi�zi rodzinnych, wa�nych nie tylko w chwilach sukcesów i 
rado�ci, ale równie� ułatwiaj�cych przetrwanie sytuacji kryzysowych. 

W czasie mojej ostatniej rozmowy z ksi�dzem Rektorem Słomkowskim w pa�-
dzierniku 1981 r. wypowiedział On słowa, które wyj�tkowo dobrze zapami�tałam: 
„Pan Bóg jest bogaty, ma z czego da�, jest dobry i miłosierny, chce nam pomóc, jest 
wszechmocny, mo�e uczyni�, co chce, jest tak�e m�dry – zatem wie, kiedy i jakim spo-
sobem zainterweniowa�”. Cz�sto powtarzam te słowa ludziom, by rozbudza� w nich 
nadziej�, zach�ca� do ufno�ci w Miłosierdzie Bo�e, którego tak bardzo potrzeba 
współczesnemu człowiekowi. 

Ksi�dz Antoni Słomkowski potrafił dobrze odczytywa� znaki czasu, przemawiał do 
ludzi j�zykiem najskuteczniejszym, jakim jest własny przykład, dlatego Jego duch nie 
przestał oddziaływa� nawet po �mierci. Zasady, które głosił nigdy nie przestan� by� 
aktualne, poniewa� zostały zaczerpni�te od Tego, który jest Prawd� i Miło �ci�. Tylko 
takie ich �ródło mo�e zapewni� człowiekowi ostateczne zwyci�stwo i szcz��cie nie 
tylko w �yciu wiecznym, ale te� doczesnym. 

Sympozjum w Warszawie, 24 III 2007; Kanie, 17 II 2007. 

 

4. Ks. Krzysztof Kłos, dr teologii, Lublin  

Heroiczno
� cnót w �yciu i działalno
ci ks. Antoniego Słomkowskiego 

Drodzy ksi��a z ksi��mi profesorami na czele, szanowne członkinie Instytutu Chry-
stusa Króla i Maryi Matki i Królowej, droga rodzino ks. Słomkowskiego, umiłowani 
bracia i siostry, 
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Chciałbym tutaj krótko zaprezentowa� tamte lata, w których ks. Słomkowski doznał 
wielkiego upokorzenia, czy w których został bole�nie do�wiadczony. Chodzi mi o lata 
prze�ladowa� w czasach komunistycznych, kiedy to wykazał si� On heroiczno�ci� cnót 
tak wielk�, �e z pewno�ci� zasługuje ona, aby podj�� starania o wszcz�cie procesu be-
atyfikacyjnego. Rozmawiali�my dzi� wiele na ten temat. Nie znałem – co prawda – 
osobi�cie ks. Słomkowskiego, nie znałem te� Jego �ycia. Ale udało mi si� przeczyta� 
Jego wspomnienia, zapoznałem si� równie� z dokumentacj� archiwaln�, która nie uj-
rzała dotychczas �wiatła dziennego a obrazuje dobrze tamte czasy. To wszystko mo�e 
stanowi� swego rodzaju próbk� pokazuj�c�, jak bardzo człowiek przesi�kni�ty wiar� i 
miło�ci� do Boga i ludzi, potrafi da� pi�kne �wiadectwo �wi�to�ci i doskonało�ci �ycia 
chrze�cija�skiego. 

Aby zrozumie� wyj�tkowo�� oraz charyzm� osoby i dzieła ks. Antoniego Słom-
kowskiego, trzeba przede wszystkim dostrzec, �e Jego post�powanie odznaczało si� 
heroiczno�ci�. Ju� w momencie konfliktu z komunistyczn� organizacj� – Zwi�zkiem 
Akademickiej Młodzie�y Polskiej ówczesny Rektor miał odwag� sprzeciwi� si� zde-
cydowanie ateizacji młodzie�y studiuj�cej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Niezłomno�� charakteru oraz wierno�� antymaterialistycznej filozofii stała si� nast�p-
nie podstawowym powodem prze�ladowa� ks. Słomkowskiego.  

Za pierwsze takie prze�ladowanie mo�na by uzna� nagonk� na ksi�dza Rektora, ja-
k� wszcz�ły komunistyczne organizacje studenckie. Odmawiaj�c legalizacji Zwi�zko-
wi Akademickiej Młodzie�y Polskiej na KUL–u ks. Słomkowski naraził si� w konse-
kwencji na wyzwiska, l�enie i nienawi�� z ich strony. I tak w marcu 1950 roku w 
Sztandarze Ludu ukazał si� artykuł, w którym okre�lono ks. Słomkowskiego jako: fa-
szyst�, reakcyjnego rektora stosuj�cego bezprawnie faszystowskie metody, dyskryminu-
j�cego młodzie�  post�pow�, łami�cego zasady demokratyzmu, oraz posługuj�cego si� 
stekiem oszczerstw i fałszem. Wobec tego rodzaju zarzutów ks. Słomkowski nawet si� 
nie bronił, bo nie dbał specjalnie o dobra osobiste. 

Natomiast jako Rektor Uniwersytetu, który naucza� miał prawdy i miło�ci, na ze-
braniu, które odbyło si� przed 

�
wi�tami Zmartwychwstania Pa�skiego, powiedział do 

członków organizacji komunistycznych co nast�puje: „Duszy młodzie�y wam nie od-
dam. Mog� zgin��, mo�ecie mnie powiesi�, ale wiary młodzie�y b�d� bronił. W tym 
duchu – jak sam pisze we wspomnieniach – było utrzymane całe przemówienie. Za-
ko�czyłem je mniej wi�cej nast�puj�co: Zbli�a si� Wielki Tydzie� i 

�
wi�to Zmar-

twychwstania Pa�skiego. Przed nami b�d� przesuwały si� postacie �w. Jana, który 
wiernie wytrwał pod krzy�em, �w. Piotra, który zaparł si� Mistrza, ale szczerze �ało-
wał, wreszcie Judasza – zdrajcy, który zdradził Chrystusa, co mu jednak szcz��cia nie 
przyniosło, bo si� powiesił. �ycz� wszystkim szcz��liwych 

�
wi�t”. Mo�na powiedzie�, �e ju� samo to wydarzenie �wiadczy o heroiczno�ci cnót ks. Słomkowskiego, poniewa� 

decyduj�c si� na dobre post�powanie potrafił trwa� w nim, mimo wewn�trznych i ze-
wn�trznych przeciwno�ci i w ten sposób wzrasta� w �wi�to�ci. Nie godz�c si� na prze-�ladowanie wiary i religii katolickiej, ks. Słomkowski starał si� tym samym realizowa� 
ideał chrze�cija�skiej miło�ci.  

Wierno�� Bogu i bli�nim, tj. wierno�� warto�ciom chrze�cija�skim wynikała, w 
przypadku ks. Słomkowskiego, z wierno�ci Jego codziennym obowi�zkom oraz z Jego 
przekonania, �e mo�e liczy� na pomoc Boga nawet w najtrudniejszych okoliczno-
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pami�ta�, i� zarówno �ledztwo jak i proces, były z punktu widzenia procedur prawnych 
zupełnie nieuzasadnione. Ks. Słomkowski nie popełnił przecie� �adnych wykrocze� 
maj�cych charakter przest�pstwa, czy te� zła moralnego. Mamy wi�c prawo przypusz-
cza�, �e został aresztowany wła�nie za swoje niezłomne przekonania. Sam wspominał 
to w sposób nast�puj�cy: „Były inne jeszcze racje mojego aresztowania. Otó� z kół 
prawniczych w Warszawie dowiedziałem si�, �e kto�, kto czytał tajne akta �ledztwa, 
twierdził, �e prawie co druga strona zawierała zarzut, �e jestem stronnikiem ks. Pryma-
sa Wyszy�skiego. Zreszt� na długo przed moim aresztowaniem mówił mi o tym pó�-
niejszy prorektor, a dawny student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdy w tej 
rozmowie poruszyłem spraw� mego ewentualnego aresztowania. Otó� ks. Kłodzie� 
powołuj�c si� na rozmow� z jak�� – chyba wa�n� osobisto�ci� – zaznaczył, �e na razie 
aresztowany nie b�d�, lecz dopiero wówczas, gdy rozpocznie si� atak na ks. Prymasa 
Wyszy�skiego”.  

W tym kontek�cie na szczególn� uwag� zasługuje miło�� Boga i bli�niego nawet w 
tak trudnej sytuacji jak wi�zienna. Ze wspomnie� ks. Słomkowskiego wynika, �e b�d�c 
wielokrotnie przesłuchiwany przez oficerów UB, nigdy nie zaparł si� Boga. Nigdy te� 
nie zw�tpił w �wiatło wiary, nawet gdy pozostawał w nadzwyczaj trudnych warunkach. 
A Jego warunki były w wi�zieniu rzeczywi�cie trudne, bowiem ks. Słomkowski nie 
otrzymywał wówczas �adnej pomocy materialnej od KUL, a do tego był stale nara�ony 
na przykre uwagi współwi��niów, na naigrawanie si� z religii i Ko�cioła, co przyspa-
rzało Mu dodatkowych cierpie�. Nie poddaj�c si� jednak okoliczno�ciom, lubelski teo-
log dał �wiadectwo doskonałej moralno�ci chrze�cija�skiej.  

W tym sensie �ycie ks. Słomkowskiego jawi si� nam jako ci�głe d��enie do prze-
zwyci��ania samego siebie, czyli do na�ladowania Chrystusa. Do takiego wniosku 
uprawniaj� nie tylko przedstawione wy�ej, szczegółowe wydarzenia z �ycia ks. Słom-
kowskiego, lecz przede wszystkim tego �ycia całokształt. Mo�na bowiem powiedzie�, �e �ycie ks. Słomkowskiego było w istocie procesem chrystoformizacji, a wi�c usiło-
waniem ci�głego upodabniania si� do Chrystusa. W Jego przypadku mo�na by nawet 
stwierdzi�, i� był On nie tylko ukształtowany w Chrystusie, ale wr�cz kształtowany 
Chrystusem, bo Jego �ycie sprowadzało si� po prostu do pełnego miło�ci oddania si� 
Chrystusowi i Maryi.  

Dobitnym tego przykładem mo�e by� Jego wspomnienie z pobytu w wi�zieniu: „Te 
długie przesłuchania nocne naszpikowane podst�pnymi pytaniami, z protokółami nie-
pełnymi, których nie dano mi – wbrew przepisom procedury s�dowej – nie mogły po-
zosta� bez skutków. Ka�de przesłuchanie odbywało si� na ogół od godz. 9–ej do 12–ej 
w nocy. Było to swojego rodzaju m�czarni� i musiało si� odbi� na stanie nerwowym. 
Na ogół przez cały czas przesłuchiwania dr�ały mi r�ce, szcz�kały z�by. Ale byłem 
wewn�trznie spokojny i byłem panem siebie. W czasie przesłuchania stale si� modli-
łem. Przechodziłem te� m�k� na my�l, �e mog� moimi zeznaniami, czy swoj� postaw� 
szkodzi� Ko�ciołowi”.  

Wypowied� ta �wiadczy niew�tpliwie �e ks. Słomkowski był człowiekiem prze-
si�kni�tym miło�ci�. Wspomnienia osób ze �rodowiska ks. Słomkowskiego równie� �wiadcz� o tym, �e był On heroicznie oddany Chrystusowi i słu�bie Ko�ciołowi. O ks. 
Słomkowskim mówiło si� bowiem jako o człowieku gł�bokiej wiary, nadziei i miło�ci. 
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Jego �ycie – mimo ci��kich do�wiadcze� i prze�ladowa� – stanowi przykład ufnego 
patrzenia w przyszło��, które potrafiło nie�� innym ludziom wiar� i otuch� nawet w 
trudnych czasach. 

Prze�ladowania, których �ycie ks. Słomkowskiemu nie szcz�dziło, stanowi� zatem 
niew�tpliwy dowód Jego heroicznej nadziei i bezgranicznego zawierzenia Bogu. Dla-
tego te� mo�na stwierdzi�, �e w �yciu ks. Słomkowskiego przejawiała si� heroiczno�� 
cnót stanowi�ca poł�czenie m�stwa, rado�ci oraz umiłowania prawdy i sprawiedliwo�ci 
i �e z tej racji Jego �ycie cechowała heroiczna �wi�to��. Mo�na wi�c przyj�� nie popa-
daj�c w przesad�, �e ks. Antoni Słomkowski był m�czennikiem za spraw� KUL–u. 
Słuszne zatem wydaj� si� głosy nawołuj�ce do wszcz�cia procesu beatyfikacyjnego ks. 
Antoniego Słomkowskiego. Dzi�kuj� za uwag�. 

 Kanie, 17 II 2007. 

 

5. S. Franciszka Helena Kuźnar USJK, absolwentka KUL 

Ksi�dza profesora Antoniego Słomkowskiego poznałam w czasie studiów w Lubli-
nie w sposób – mo�na powiedzie� – opatrzno�ciowy. Otó� w czerwcu 1958 r O. Zbi-
gniew Fr�czkowski TJ – duszpasterz akademicki zaproponował mi, bym po jego wy-
je�dzie przyst�powała do spowiedzi wła�nie u ks. prof. Słomkowskiego. Skorzystałam 
z tej rady i powiedziałam ks. Słomkowskiemu, �e po sko�czeniu studiów zamierzam 
wst�pi� do zakonu. Przekonałam si� wówczas, jak bardzo zale�ało ks. prof. na pogł�-
bianiu �ycia religijnego u osób pragn�cych słu�y� Bogu (i nie tylko). Od tamtego mo-
mentu zacz�ł mnie zaprasza� wraz z innymi osobami na rekolekcje zamkni�te, na dni 
skupienia, konferencje, tak�e na rekolekcje poł�czone z odpoczynkiem nad morzem. 
Były to pi�kne dni odpoczynku dla ducha i dla ciała. Ks. Słomkowski odnosił si� bo-
wiem z wielkim szacunkiem do �ycia po�wi�conego Bogu i czynił wszystko, by szuka� 
powoła�. Mówił: Powoła� trzeba szuka�, bo Pan Bóg je daje, ale wiele z nich si� mar-
nuje, bo ludzie nie umiej� ich odnale��. 

Ks. Prof. zamierzał zało�y� Instytut 
�
wiecki, by osoby pracuj�ce zawodowo mogły 

swoj� obecno�ci� i przykładem dawa� �wiadectwo o Chrystusie. Zapraszał w tym celu 
osoby pragn�ce słu�y� Bogu co tydzie� na specjalne konferencje. W rozmowie był 
bardzo prosty, nie kr�pował nikogo swoim tytułem profesora zwyczajnego, cho� dokto-
ryzowali si� u niego nawet biskupi. W jego postawie zauwa�ałam wielki szacunek dla 
ka�dego człowieka. Ksi�dz profesor szczerze dbał o dobro człowieka i to nie tylko o 
dobro duchowe. Wspomagał nas tak�e materialnie. Jako Rektor KUL troszczył si� w 
sposób szczególny o materialny byt młodzie�y. Sprowadził nawet do Lublina ss. Ur-
szulanki, by zaj�ły si� zaspakajaniem potrzeb studentek. 

Lepiej poznałam ks. Profesora w czasie wakacyjnych rekolekcji zorganizowanych 
pod patronatem KUL. Mogłam wtedy słucha� nauk Ojca (tak zwracały�my si� do ks. 
Słomkowskiego). W czasie wolnym Ojciec opowiadał nam o swoim �yciu, o tym, �e w 
czasach stalinowskich przebywał w wi�zieniu i �e w ka�dej chwili był wtedy gotowy 
na �mier�. W ten sposób przykładem swego �ycia uczył nas, �e PRAWDY trzeba bro-
ni�. Powtarzał cz�sto: Czy�cie prawd� w miło
ci. Oddany Bogu bez reszty Ojciec po-
zostawał wci�� do dyspozycji ludzi. Mogłam si� o tym przekona�, ju� jako siostra ka-
techetka, kiedy przywoziłam młodzie� do Ka�. Zawsze miał dla nas czas. Wydawało 
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si� wprost, �e w danej chwili ta wła�nie młodzie� była w �yciu Ojca najwa�niejsza. W 
ciszy skromnego domu w Kaniach słuchali�my wtedy pi�knych nauk o Mszy 

�
wi�tej. 

Ojciec mawiał, �e: Msza �w. to ofiara krzy�a, przez któr� wida� 
wit zmartwychwsta-
nia. Byłam zdumiona, tym, �e ks. Profesor był gotów wygłasza� dla małej grupy traktat 
o Eucharystii. Dopiero pó�niej zrozumiałam, �e Ojciec dlatego podejmował takie wy-
siłki, poniewa� bardzo powa�nie traktował ka�dego człowieka i uwa�ał, �e warto wiele 
czasu po�wi�ci� i ka�dy wykład przygotowa� bardzo gruntownie. Młodzie� odje�d�ała 
wi�c z Ka� nie tylko z pogł�bion� wiedz� religijn�, lecz tak�e z do�wiadczeniem �ywej 
WIARY umocnionej �wiadectwem Wspólnoty Kaniowskiej, �wiadectwem modlitwy, �yczliwo�ci i dobroci. 

Ojciec doceniał warto�� �wiadectwa dawanego na ka�dym odcinku �ycia. Mówił: 
B�d�  
wi�ta w sukni balowej. Szczególnie zach�cał do apostolstwa przykładu. Cenił 
zawód nauczycielski. W m�drych i szlachetnych nauczycielach upatrywał szans� na 
odnow� narodu. Cz�sto powtarzał zdanie: Trzeba by� bliskim Bogu i ludziom. Zach�ca-
j�c do �wi�to�ci słowami: B�d� 
wi�t�, chciał, by słu�y� ludziom z miło�ci� uprzedza-
j�c�. W kazaniu na temat drogi do �wi�to�ci mówił: Nie wiemy, czy mamy Łask� Bo��, 
ale mo�emy si� jej domy
la� przez modlitw�, dobre uczynki i cz�ste przyst�powanie do 
sakramentów 
wi�tych. 

Ojciec przypominał tak�e cz�sto o potrzebie zawierzenia Bogu. Podkre�lał zwłasz-
cza Bo�� wszechmoc mówi�c: Bóg wszystko ma i wszystko chce da�. Lubił te� przyta-
cza� przykłady tego zawierzenia widoczne u �wi�tych. Ojciec znał tajemnic� człowieka 
i ch�tnie przebaczał tym, którzy sprawili mu przykro��, mimo �e wiele Go to koszto-
wało. Wybaczy� nieprzyjaciołom, co to znaczy! – mówił kiwaj�c głow�. 

Ojciec Antoni Słomkowski był dla mnie wzorem �wi�tego kapłana. Swoj� postaw� 
pełn� m�dro�ci i dobroci przybli�ał obraz Boga... Uczyłam si� od Niego, jak wprowa-
dza� Ewangeli� w codzienne �ycie. Uczył mnie tego nie tylko słowem, ale wła�nie 
przykładem swojego pokornego �ycia. Uczył troski o człowieka, troski uprzedzaj�cej. 
Uczył zwłaszcza szacunku i miło�ci do rodziców mówi�c: Troska o rodziców wynika z 
przykazania Bo�ego i nikt nie mo�e jej zabroni�. Uczył przebaczania nieprzyjaciołom, 
uczył odwagi i m�stwa w pokonywaniu trudno�ci, uczył zdolno�ci do wyrzecze� mó-
wi�c: �eby osi�gn�� jedno dobro, trzeba po
wi�ci� dziesi��. Odnosz�c si� z wielkim 
szacunkiem do natury i wszystkiego, co Bóg stworzył, zach�cał jednak do umartwienia. 
Przypominał, �e �w. Franciszek, cho� kochał przyrod�, to kazał swoim braciom mie� w 
celach małe okna... 

Moj� wdzi�czno�� Bogu za osob� ksi�dza Profesora chciałabym wyrazi� w formie 
modlitwy: Dobry Bo�e, dzi�kuj� Ci za �ycie i dzieło ks. Profesora Antoniego Słom-
kowskiego, dzi�kuj� za zało�on� przez Niego Wspólnot� Chrystusa Króla i Maryi 
Matki i Królowej, która jest drogowskazem, jak nale�y wprowadza� Ewangeli� w �ycie 
codzienne. Dzi�kuj� za zaanga�owanie ks. Profesora i całej Wspólnoty w szerzenie 
Królestwa Bo�ego, za trosk� o powołania kapła�skie i powołania do �ycia konsekro-
wanego, za dostrzeganie potrzeb człowieka i budowanie jego osobowo�ci oparte na 
prawdzie, miło�ci, sprawiedliwo�ci i wolno�ci. Dzi�kuj� wreszcie za dany przez ks. 
Słomkowskiego przykład umiłowania Eucharystii.  

Kanie, 17 VI 2004; 17 II 2007. 
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6. Zdzisław Łączkowski, absolwent KUL 

Rektor zacnego serca 

Chciałbym podzieli� si� paroma osobistymi wspomnieniami na temat, jak to ks. 
Prof. Antoni Słomkowski organizował w trudnych latach powojennych �ycie naukowe 
i studenckie na KUL–u. Ile wysiłku i trudu kosztowała Go wtedy ta praca... Wszystko 
wła�ciwie trzeba było zaczyna� od podstaw. A nie brakowało przecie� i kłopotów fi-
nansowych. KUL–owskie domy akademickie nie mogły pomie�ci� całej młodzie�y 
studiuj�cej, a jednak i temu zaradzał. Stołówka KUL–owska, któr� prowadziły siostry 
zakonne, stała si� wkrótce wzorowa, znana nie tylko w�ród studentów KUL–u z dobre-
go, smacznego wy�ywienia młodzie�y. 

Wydział Humanistyczny prze�ywa w okresie pełnienia funkcji rektorskich przez ks. 
prof. Antoniego Słomkowskiego okres �wietno�ci, zwłaszcza Polonistyka, o czym mo-
g� za�wiadczy� cho�by tylko nast�puj�ce nazwiska naszych profesorów i wykładow-
ców: Maria Dłuska, Irena Sławi�ska, Juliusz Kleiner, Antoni Gołubiew, Jan Parandow-
ski, Tadeusz Brajerski, Stefan Kawyn. Nie sk�pili nam te� czasu i słów �yczliwej za-
ch�ty – jak ju� kiedy� napisałem – przybywaj�cy do Lublina wielcy intelektuali�ci, �e 
wymieni� cho�by tylko prof. Konrada Górskiego oraz Jerzego Zawieyskiego. 

Ks. Antoni Słomkowski był rektorem zacnego serca. Jak�e to wa�ne dzisiaj, gdy 
pewne warto�ci ulegaj� dewaluacji, gdy dobro�, miłosierdzie wystawiane s� raczej na 
pokaz, i coraz trudniej o nie na co dzie�. 

Podczas pogrzebu, usłyszałem zdanie: „Otrzymałam w ostatnich czasach od ksi�dza 
Rektora tak du�o, mo�e wszystko, wła�ciwie wszystko...” A wi�c jeszcze i ta działal-
no��. Jak�e bardzo ludzka. Pomaganie człowiekowi w jego codziennych �yciowych 
sprawach. 

Rektor Antoni Słomkowski posiadał autentyczny dar obcowania z młodzie��. Ko-
chał młodzie�, tak po prostu, jak kocha� j� nale�y i słu�ył tej młodzie�y całym swym 
sercem i rozumem. Znał nasze sprawy i problemy, i jak�e pi�knie nas wspierał, je�eli 
zachodziła tego potrzeba. Nade wszystko za� uczył nas Prawdy i dochodzenia do niej 
zawsze, nawet wtedy, gdy otrzymuje si� za ni� ci�gi, gdy droga, po której idziemy, sta-
je si� coraz mozolniejsza, coraz trudniejsza. Brzydził si� kłamstwem, fałszem, obłud�. 
Mo�e dlatego tak ci��ko Mu było w pewnym okresie �ycia, lecz zwyci��ył. Bo ci, któ-
rzy wierz�, zwyci��aj�. Był wyrozumiałym wychowawc� i wspaniałym pedagogiem, 
opiekunem. Umiał przebacza�. Nie potrafił si� gniewa� długo. Wiadomo, �e młodo�� 
ma swoje prawa i On to �wietnie rozumiał. Był zawsze z młodzie��, stawał w jej obro-
nie, nigdy nikogo nie pot�piał, lecz zawsze z rozwag� słuchał innych. 

Ci�gle zabiegany, zap�dzony, a jednak jak�e cz�sto my, studenci, widzieli�my Go w 
kaplicy KUL–owskiej, modl�cego si� �arliwie i w wielkiej pokorze. 

Mamy tyle ciepłych wspomnie� dotycz�cych nas, studentów i ks. rektora Antoniego 
Słomkowskiego. Tak serdecznie opiekował si� przecie� nasz� Sekcj� Twórczo�ci Wła-
snej. Nasze studenckie, niezapomniane, pi�kne wakacje w Smołowie i we Fromborku. 
Bo rektor cz�sto wyje�d�ał z nami na obozy studenckie, a je�eli nie mógł pozosta� na 
nich dłu�ej, to zjawiał si� cho� na chwil�. A w Lublinie, jak�e cz�sto zapraszał nas do 
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siebie na rektorskie pokoje, gdzie odbywały si� nasze pierwsze wieczory autorskie przy 
herbatce i ciastkach wybornych, pieczonych przez siostry zakonne. A pełne uroku spo-
tkania na Poczekajce (o�rodek KUL–u, dom studentek, prowizoryczny, ale jak�e go-�cinny dla wszystkich), ile� kryły w sobie uroku. Ogniska, i niezapomniane zsiadłe 
mleko z ziemniakami, suto kraszonymi ogromnymi skwarkami. Ks. rektor Antoni 
Słomkowski był wła�ciwie wsz�dzie tam, gdzie byli studenci. Towarzyszył wszystkim 
ich poczynaniom, inicjatywom. Ale te� wła�ciwie i wszystko rodziło si� z Jego inicja-
tywy. Ochraniał, bronił i strzegł nas pilnie, lecz nikomu nie pobła�ał, ponadto był nie-
zmiernie otwarty na sprawy naszego �ycia studenckiego, naszej młodo�ci. 

Były to lata pi��dziesi�te. Ksi�dz Rektor wezwany do Fromborka, gdzie jakoby 
pewna grupa młodzie�y, do której i ja wtedy nale�ałem, zachowywała si� niesfornie i 
łamała przepisy studenckie na wakacjach, przyjechał natychmiast. Po krótkich, ser-
decznych, rzeczowych rozmowach wszystko sko�czyło si� dla nas dobrze, i tradycyjn� 
herbatk�. I wtedy On, Rektor, przepraszał nas za to, �e dał si� zwie�� zbyt surowym 
pos�dzeniom. Takim był ten niezwykły Kapłan i Człowiek – ks. Antoni Słomkowski. 

Je�eli idzie o tzw. herbatki, na których bardzo cz�sto bywali�my u Ksi�dza Rektora, 
bo dla młodzie�y ten człowiek niezwykle zapracowany, miał zawsze czas, to przypo-
mina mi si� i ta herbatka ze wspomnianymi ju� tutaj prof. Konradem Górskim i Jerzym 
Zawieyskim, ale o nich za chwil�. Tymczasem jeszcze kilka słów o Sekcji Twórczo�ci 
Własnej przy Kole Polonistów. Otó� sekcja ta skupiała studentów o aspiracjach literac-
kich. I teraz nie bez wzruszenia my�l� o klimacie, jaki panował nie tylko na uczelni, ale 
wła�nie i w gronie, które ta sekcja tworzyła, a były to klimat i atmosfera pełne �yczli-
wo�ci i solidarno�ci. Jak�e to wszystko wa�ne, zwłaszcza w tamtych pi��dziesi�tych 
latach, w trudnych i skomplikowanych czasach. Mecenat, którym mieli�my szcz��cie 
by� otaczani przez Ksi�dza Rektora, był nader cenny i m�dry. Sekcja przecie� wydała, 
jak si� ju� okazało, i pisarzy, i poetów, artystów, dziennikarzy, redaktorów, ludzi pióra, 
dzisiaj licz�cych si� w �wiecie kultury. Byłem na I roku studiów, rok 1949. Do Lublina, 
na nasz� uczelni� przybyli dwaj wielcy mocarze polskiej kultury, prof. Konrad Górski i 
Jerzy Zawieyski. I wtedy ks. rektor Antoni Słomkowski wydał dla uczonego i pisarza 
kolejn� herbatk�, na któr� poproszono i Sekcj� Twórczo�ci Własnej. Jeszcze do dzisiaj 
płon� ze wstydu na wspomnienie owego pierwszego naszego wieczoru autorskiego, 
przed tak znakomitymi osobisto�ciami. Je�li dobrze pami�tam, wypadł on nie najlepiej. 
Jednak�e potraktowano nas pobła�liwie i serdecznie. 

My�l� tak�e o tej pi�knej – niecz�sto obecnie spotykanej u innych – postawie �p. ks. 
rektora Antoniego Słomkowskiego, postawie, któr� mo�na stre�ci� w słowach: jak 
najwi�cej z siebie da� i jak najmniej bra� od innych. Wzruszaj�ce s� słowa Ksi�dza 
Rektora, jakie m.in. zawarł w swoim Testamencie. Cho�by te, �e posiada tak niewiele: 
troch� ksi��ek, biurko, par� krzeseł... Lub te, �e kiedy w styczniu 1982 roku wydawało 
Mu si�, �e nadeszła Jego ostatnia godzina, a była pełnia nocy, nie chciał budzi� nikogo, �eby nikomu nie przerwa� spokojnego snu, nie zakłóci� ciszy. 

Có� za pi�kna pokora, skromno��, wspaniała postawa człowieka i kapłana �yj�cego 
tak po cichu, wła�nie skromnie, a były okresy, �e nawet w biedzie, ale �yj�cego przede 
wszystkim dla Boga i człowieka. Nigdy dla siebie. Kogo z nas sta� na tak� postaw� ? 
Tak wiele uczynił dla kultury katolickiej i chrze�cija�skiej w Polsce, a przecie� wszyst-
ko, czego dokonał, rodziło si� w ogromnej ciszy, jak gdyby poza Nim, bo był to czło-
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wiek, który potrafił sta� na uboczu, który wszystko, co robił, robił bezinteresownie, w 
poczuciu obowi�zku, nigdy nie licz�c na jak�kolwiek zapłat�. Zmarły Ksi�dz Rektor 
wywierał ogromny wpływ na ukształtowanie osobowo�ci swoich wychowanków, za-
spokajaj�c w nich najwy�sze warto�ci humanistyczne.  �egnaj�c przed kilkoma tygodniami zmarłego rektora �p. ks. Antoniego Słomkow-
skiego i patrz�c na Jego skromn� trumn�, która w dniu pogrzebu ton�ła w kwiatach, 
my�lałem o znikomo�ci �ycia istoty ludzkiej, o tym, �e wła�ciwie tak mało znaczymy, 
ale i o tym, a chyba przede wszystkim o tym, �e człowiek mo�e dokona� rzeczy wiel-
kich, które pozostan� ju� po Nim na zawsze pod jednym tylko warunkiem: i� dokonuje 
z prawdziwej miło�ci. 

Odchodzi człowiek, ale ta Jego miło�� promieniuje nadal. Bo tylko miło��, miło-
sierdzie mog� nas ocali�, zatrzyma� czas, w którym �yli �my i nada� mu wymiar nie-
zniszczalny. To pi�kne, je�eli tak szlachetnie mo�na my�le� o kim�, kogo �egnamy 
przecie� na zawsze, ale kto pozostaje w�ród nas, walcz�cych ze smutkiem przemijania  

Słowo Powszechne 1982. 

 

7. Izabella Malinowska – Słomkowska, bratanica  

Rektor do ko�ca niezłomny 

Nazywam si� Izabella Malinowska, z domu Słomkowska. Jestem bratanic� ks. Rek-
tora, córk� Jana, Jego kolejnego brata. Ks. Słomkowski miał ich 6–ciu. Było 7–miu 
braci Słomkowskich, wi�c tutaj zgromadzili si� dzi� liczni kuzyni i kuzynki – dzieci 
braci ks. Antoniego. Jestem bibliotekark� na KUL–u; pracuj� tam od 25–ciu lat. Ostat-
nio zajrzałam do działu r�kopisów biblioteki KUL–owskiej, do wspomnie� ks. Anto-
niego Słomkowskiego – ks. Kłos na pewno te� z nich korzystał – i napisałam taki krót-
ki artykuł z okazji 25–lecia �mierci ks. Rektora. Wysłałam go do Niedzieli. Czy Nie-
dziela to opublikuje – nie wiem. Ale spróbuj� podzieli� si� z Pa�stwem przynajmniej 
fragmentami tego tekstu. My�l�, �e wiele czasu to nie zajmie: 

19 lutego min�ło 25 lat od �mierci ksi�dza profesora Antoniego Słomkowskiego. 
Pełnił On w swoim �yciu wiele zaszczytnych funkcji, ale tylko o Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim – którego był rektorem w latach 1944 – 1951 – napisał, �e „warto dla 
niego by� uwi�zionym i umrze�”. I rzeczywi�cie „za KUL” sp�dził w wi�zieniach ko-
munistycznych ponad dwa i pół roku. 

Ksi�dz Antoni Słomkowski urodził si� 5 grudnia 1900 roku w Ryszewku, w powie-
cie �nin w rodzinie rolników Wojciecha i Weroniki z Ko�czałów. Do gimnazjum 
ucz�szczał w Trzemesznie i w Gnie�nie. Przed matur� zgłosił sie na ochotnika do Woj-
ska Polskiego i brał udział w zwyci�skim odpieraniu najazdu Rosji Sowieckiej na Pol-
sk� w roku 1920. Po powrocie do Gniezna zdał matur� w 1921 roku, a nast�pnie podj�ł 
studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. 

�
wi�cenia kapła�skie 

otrzymał w 1925 roku z r�k kardynała Edmunda Dalbora. 

Po uko�czeniu studiów seminaryjnych został wysłany przez władze ko�cielne na 
uniwersytet do Strasburga. Pobyt tam (lata 1924 – 1928) został uwie�czony doktoratem 
z teologii dogmatycznej. Studia nast�pnie kontynuował w Papieskim Uniwersytecie 
Gregoria�skim i w Angelicum w Rzymie (1928 – 1929). 
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Po powrocie do Polski ks. Antoni Słomkowski rozpocz�ł prac� jako sekretarz Kan-
celarii Prymasa Polski Augusta Hlonda w Poznaniu (1929 – 1930). W kolejnych latach 
wykładał filozofi� i histori� filozofii w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w 
Gnie�nie. W roku 1933 na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał 
tytuł doktora habilitowanego w zakresie teologii dogmatycznej, a Ministerstwo Wy-
zna� Religijnych i O�wiecenia Publicznego zatwierdziło Jego docentur�. 

W roku 1934 ks. Słomkowski rozpocz�ł wykłady z teologii dogmatycznej w Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim, jako profesor nadzwyczajny. Pełnił równie� funkcj� 
kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii. Był te� prodzieka-
nem a nast�pnie dziekanem tego� wydziału. 

Okres okupacji niemieckiej sp�dził w Kr��nicy Jarej koło Lublina. Tam bowiem zo-
stało wówczas przeniesione lubelskie Wy�sze Seminarium Duchowne. Ks. Słomkow-
ski wykładał w nim apologetyk� i dogmatyk�, a tak�e pomagał w pracy duszpasterskiej 
miejscowej parafii. 

W roku 1944 rozpocz�ł si� dla ks. Słomkowskiego najwa�niejszy etap Jego �ycia. 
Od lata tego roku – gdy Rosjanie i ich „Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego” za-
j�li Lublin – ksi�dz Słomkowski, wraz z innymi profesorami KUL, czynił starania o 
wskrzeszenie działalno�ci uczelni istniej�cej od 1918 roku. Sprawa była wyj�tkowo 
pilna, gdy� – jak napisał w swoich Wspomnieniach pod dat� 21 sierpnia 1944 – zda-
niem Ministerstwa O
wiaty w PKWN – je�eli uniwersytet (KUL) nie b�dzie otwarty, to 
PKWN go otworzy; oczywi
cie nie postawi na czele ksi�dza. Sytuacja była te� wyj�t-
kowo trudna, bo z jednej strony PKWN groził utworzeniem „swojego” uniwersytetu, a 
z drugiej strony zwolennicy i przedstawiciele Rz�du Polskiego w Londynie mieli nam 
bardzo za złe, �e otwieramy uniwersytet. (Wspomnienia). Ksi�dz Słomkowski działał 
wi�c i podejmował niezwykle odwa�ne i brzemienne w skutki decyzje, tak wbrew in-
strukcjom Rz�du Polskiego w Londynie, jak i wbrew rz�dowi komunistycznemu.  

2 sierpnia 1944 roku Senat KUL powierzył ksi�dzu Antoniemu Słomkowskiemu 
funkcj� rektora. Zastał On: zupełnie pusty gmach, bez �adnego umeblowania i bez szyb 
w oknach i bez 
wiatła elektrycznego, bez zamków w drzwiach (Wspomnienia). Ale 
dzi�ki Jego niestrudzonym wysiłkom zwi�zanym z przystosowaniem zdewastowane-
go gmachu do pełnienia ponownie swej roli oraz ze skompletowaniem kadry dydak-
tycznej – zaj�cia rozpocz�ły si� ju� 3 listopada, a uroczysta inauguracja miała miejsce 
12 listopada 1944 roku. Katolicki Uniwersytet Lubelski był wi�c pierwsz� wy�sz� 
uczelni� w kraju, która rozpocz�ła oficjaln� działalno�� po wycofaniu si� Niemców i 
wej�ciu Rosjan. 

Ju� od pocz�tku 1945 r., gdy PKWN zacz�ł tworzy� w Lublinie komunistyczny 
Uniwersytet im. Marii Curie–Skłodowskiej, całe wsparcie finansowe przeznaczono na 
utrzymanie tej nowej uczelni, odmawiaj�c – tym samym – pomocy finansowej KUL–
owi. W tak trudnej sytuacji trzeba było wypłaca� pensje, odnawia� budynki i karmi� 
młodzie�, która garn�ła si� do Lublina z całej powojennej Polski, nie tylko głodna wie-
dzy, ale i wygłodniała dosłownie. 

O olbrzymich trudno�ciach finansowych i o wyj�tkowych sposobach zapobiegania 
im �wiadczy nast�puj�cy fragment Wspomnie�: „W Wielk� �rod� (1945 r), dzie� wy-
płaty pensji, potrzebowałem 180 000 zł a w kasie było tylko około 30 000 zł in (nymi) 
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sł (owy) jedna szósta a brakowało pi�� szóstych. O gro�nej sytuacji prawie nikt nie 
wiedział. Nie chciałem szerzy� popłochu; było to przecie� kilka dni przed Wielkanoc� i 
ka�dy chyba pracownik czekał na pensj�. Licz�c na opiek� Bo�� i Jego Opatrzno�� i na 
wstawiennictwo Naj�wi�tszej Maryi Panny, kazałem kasjerce wypłaca� normalnie pen-
sje z zaznaczeniem, �e brakuj�c� kwot� otrzyma troch� pó�niej. Sam poszedłem do 
kaplicy i przez dłu�szy czas odmawiałem ró�aniec prosz�c Matk� Naj�wi�tsz�, by mi 
uprosiła wyj�cie z trudnej sytuacji i uprosiła potrzebn� kwot�. Gdy tak kl�czałem na 
górze ko�cioła akademickiego i odmawiałem ró�aniec – nie wiem ju� po raz który – 
wchodzi trzech panów, którzy poprzednio zrobili mi jak�� nadziej� i przynosz� po-
trzebn� kwot�. Starczyło na ten miesi�c i na wi�cej. Sytuacja była uratowana”. Posta� 
kl�cz�cego samotnie w kaplicy Rektora wspominaj� cz�sto do dzi� ówcze�ni studenci. 
Z bada� historycznych wiemy za�, �e kierownictwo konspiracyjnego Okr�gu Lubel-
skiego Armii Krajowej (w likwidacji) dowiedziało si� wówczas o trudnej sytuacji fi-
nansowej KUL i wsparło uczelni� spor� kwot�. 

Mimo tak dramatycznej sytuacji finansowej uczelni, ksi�dzu Rektorowi udało si� 
zrealizowa� w ci�gu 7– u lat, oczywi�cie przy pomocy oddanych współpracowników, 
nast�puj�ce przedsi�wzi�cia (Podaj� wg Wspomnie�): 

– kupno terenów dzielnicy Konstantynów, które zwane były i s� „Poczekajk�” (dzi� 
istnieje tam całe miasteczko uniwersyteckie KUL); 

– budow� domu i biblioteki przy ul. Chopina (zgłosiłem si� z pro
b�, by gmachy te 
– po Akcji Katolickiej – dano KUL–owi); 

– zorganizowanie pobytu dla zdrowotnie słabej młodzie�y w Krynicy, co si� ł�czyło 
z remontem willi „Ostoja”; 

– organizowanie dla młodzie�y (nie tylko z KUL) i pracowników naukowych wcza-
sów w Smołowie pod Olsztynem oraz we Fromborku; 

– przyznawanie trzynastej i czternastej pensji; 

– budow� domów akademickich na „Poczekajce”; 

– przył�czenie Seminarium Duchownego jako cursus minor do Wydziału Teolo-
gicznego; 

– uruchomienie Wydziału Filozofii Chrze�cija�skiej; 

– wydawanie Roczników (ciekawostka w sprawie wydawania tych�e Roczników; 
ówczesne władze nie chciały si� zgodzi� na wydawanie miesi�cznika czy dwumie-
si�cznika; ksi�dz Słomkowski przystał wi�c na wydawanie Roczników, ale w ich ra-
mach wydawano sprytnie co kwartał Zeszyty, co faktycznie czyniło z tych periodyków 
kwartalniki). 

Z relacji ksi�dza Rektora dowiadujemy si� równie�, jak wielk� trosk� otaczał On 
rodziny pracowników, a tak�e studentów, mimo niezwykle skromnych �rodków. „Po-
niewa� wynagrodzenie, zwłaszcza wo�nych, było raczej niskie, nie starczało na utrzy-
manie wi�kszej rodziny, uwa�ałem, �e katolicyzm a st�d i KUL jako katolicki, winien 
si� kierowa� encyklikami społecznymi Papie�y. Wobec tego pracownik winien mie� w 
miar� mo�no�ci takie uposa�enie, które by zapewniało utrzymanie rodziny. St�d te� 
przeforsowałem na sesji Senatu, by dawa� dodatek rodzinny równie� dla rodziców i 
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te�ciów, o ile s� na utrzymaniu danego pracownika, tym si� te� tłumaczy, �e chocia� 
były tak ogromne trudno�ci finansowe na KUL, przynajmniej do ko�ca 1948 roku 
starałem si� da� 13–t� i 14–t� pensj�; 13–t� na Bo�e Narodzenie, a 14–t� na wielkie 
wakacje. Oczywi�cie zdobywanie potrzebnych kwot wymagało wprost nadludzkich 
wysiłków. Ale miałem swój ideał KUL i chciałem go w miar� mo�no�ci realizowa�”. 
(Ankieta) 

O roli ukochanego Uniwersytetu ksi�dz Słomkowski wypowiadał si� nast�puj�co: 
„Widziałem w istnieniu KUL i w roli, jak� on winien spełnia� w �yciu polskim war-
to��, dla której warto cierpie�, a nawet odda� �ycie. Oczywi�cie zakładało to, �e KUL 
b�dzie naprawd� placówk� naukow�, a przede wszystkim, �e b�dzie tam panował duch 
prawdy i miło�ci zgodnie z zasadami Ewangelii. Co wi�cej, istnienie takiej placówki 
naukowej b�dzie samo w sobie dowodziło harmonii wiary, wiedzy i nauki” (Wspo-
mnienia). 

Ksi�dz Słomkowski konsekwentnie i stanowczo przeciwstawiał si� złu płyn�cemu 
ze strony re�imu rosyjsko – komunistycznego i nie wchodził w �adne układy. Oto np. 
Władzom PRL zale�ało bardzo na tym, by KUL wzi�ł udział w Kongresie Pokoju w 
Warszawie w 1950 roku. Ksi�dz Rektor nie chciał si� jednak na to zgodzi�. Przysyłano 
wi�c do Niego kolejne delegacje. „Przekonywali mnie chyba około półtorej godziny, 
zaznaczaj�c, �e zmieniły si� na korzy�� stosunki pomi�dzy Ko�ciołem a Pa�stwem 
wskutek zawarcia układu (...) z Episkopatem. Poniewa� argumentowali tym, �e powi-
nienem co� zrobi� dla pokoju, zaproponowałem wygłoszenie na ten temat kazania w 
ko�ciele akademickim; gdy to uwa�ali za niewystarczaj�ce, zaproponowałem kazanie 
na temat pokoju w katedrze, a gdy i to im nie wystarczyło, poddałem my�l, �e ch�tnie 
przeprowadz� na temat pokoju rekolekcje dla członków i urz�dników Magistratu”. 
(Wspomnienia) 

Ksi�dz Rektor czuwał nad utrzymaniem czystego ducha katolickiego na uczelni. 
Mi �dzy Nim a parti� komunistyczn� toczyła si� prawdziwa walka o dusz� młodzie�y. 
Ówczesne media, na czele z lubelskim komunistycznym dziennikiem, Sztandarem Lu-
du, po�wi�cały wiele miejsca na ataki i zło�liwo�ci wobec „reakcyjnego rektora”. Mi-
mo oczerniania, kłamstw i rozlicznych nacisków, Rektor nie dopuszczał do działalno�ci 
pa�stwowych (komunistycznych) zwi�zków młodzie�owych, jak np. ZMP. Oto Jego 
słowa: „ZMP miał u podstaw �wiatopogl�d materialistyczny i chciał go szerzy� w�ród 
młodzie�y; uwa�ałem, �e zalegalizowanie ZMP na KUL byłoby współdziałaniem w 
akcji odbierania młodzie�y wiary. Uwa�ałem za swój obowi�zek temu si� przeciwsta-
wi�, nawet gdybym za to musiał zapłaci� wi�zieniem czy nawet �mierci�. St�d te� na 
zebraniu, na którym była przepełniona aula, miałem w tej kwestii przemówienie, gdzie 
o�wiadczyłem wprost: młodzie�y czy raczej duszy młodzie�y wam nie dam”. (Wspo-
mnienia) 

W takiej sytuacji ksi�dz Słomkowski musiał si� liczy� z usuni�ciem z uczelni i 
aresztowaniem:  

„Moja sytuacja nie była łatwa. Liczyłem si� z aresztowaniem, nawet byłem tego 
pewien. St�d miałem stale walizk� przygotowan�, by j� ze sob� zabra�, a gdy wyje�-
d�ałem, zabierałem do kieszeni dodatkowe skarpetki i chusteczki. Nie chciałem jednak 
zmieni� linii post�powania, uwa�aj�c je za słuszne i zgodne z mym sumieniem. Chcia-
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łem, by KUL stał naukowo jak najwy�ej i zachował swój charakter katolicki. Byłem �wiadom, �e mo�e to mnie kosztowa� wolno�� a nawet �ycie”. (Wspomnienia) 

 Bezkompromisowa postawa i działalno�� nie mogła si� wówczas sko�czy� inaczej. 
Na fali wzmo�onych prze�ladowa� Ko�cioła katolickiego w Polsce, za odmow� kola-
boracji z panuj�cym re�imem – w 1951 roku ksi�dz Antoni Słomkowski został usuni�-
ty z KUL–u przez władze komunistyczne. Przeniósł si� wtedy do Ksi��y Pallotynów, u 
których w Ołtarzewie koło O�arowa Mazowieckiego, wykładał w roku akademickim 
1951/52 teologi� dogmatyczn� i ascetyczn�.  

 1 kwietnia 1952 roku Urz�d Bezpiecze�stwa dokonał aresztowania ksi�dza Anto-
niego Słomkowskiego i skazał Go na 3 lata wi�zienia „za nieprawomy�lno�� politycz-
n�”. W ci��kich wi�zieniach w Warszawie i Sztumie przebywał do 24 listopada 1954 
roku. Warto doda�, �e był to jedyny w ówczesnej Polsce rektor uniwersytetu areszto-
wany i wi�ziony. 

 Oto fragment wspomnie� wi�ziennych: „Ka�de przesłuchanie odbywało si� na 
ogół od godz. 9–ej do godz. 12–ej w nocy, przy czym wzywano mnie na przesłuchanie, 
gdy ju� poło�yli �my si� spa�; było to swego rodzaju m�czarni� i musiało odbi� si� na 
stanie nerwowym. Na ogół przez cały czas przesłuchania dr�ały mi r�ce, szcz�kały z�-
by. Byłem spokojny i byłem całkowicie panem siebie, w czasie przesłuchiwania stale 
si� modliłem, na ogół zmówiłem przez te kilka godzin 11–13 cz�stek ró�a�ca, ale tego 
dr�enia zewn�trznego opanowa� nie byłem w stanie.(...) W czasie całego przesłuchi-
wania nie mogłem si� oprze� wra�eniu, �e mam do czynienia z jak�� zło�liwo�ci� sza-
ta�sk�. (...) Tyle tam było wprost nieludzkiej zło�ci i nienawi�ci”. (Ankieta) Z przeka-
zów ustnych wiadomo równie�, �e torturowanie w wi�zieniu polegało na tym, i� zakła-
dano ksi�dzu Słomkowskiemu na głow� rodzaj dzwonu i w niego uderzano. 

 Po wyj�ciu z wi�zienia powrócił do pracy u Ksi��y Pallotynów. Nieco pó�niej pod-
j�ł równie� wykłady zlecone w KUL z teologii dogmatycznej, ascetycznej i mistycznej. 

 W roku 1960 ksi�dz Słomkowski otrzymał zakaz kontynuowania pracy na KUL–u 
wydany przez Ministerstwo Szkolnictwa Wy�szego i został zmuszony do przej�cia na 
wcze�niejsz� emerytur�. Ta krzywdz�ca decyzja nie wpłyn�ła na ograniczenie Jego 
działalno�ci naukowej i duszpasterskiej. Ci�gle był człowiekiem wyj�tkowo czynnym. 
W nast�pnych latach swego bogatego �ycia wykładał w Prymasowskim Seminarium 
Duchownym w Gnie�nie, był współzało�ycielem i długoletnim kierownikiem Pryma-
sowskiego Studium �ycia Wewn�trznego w Warszawie, wykładowc� na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w Wy�szym Seminarium Duchownym Ksi��y 
Pallotynów w Ołtarzewie, oraz w Akademickim Studium Teologiczno – Katechetycz-
nym przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. 

 Zało�ył te� Instytut 
�
wiecki Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej oraz O�ro-

dek Rekolekcyjny w Kaniach Helenowskich pod Warszaw�. Był inicjatorem i organi-
zatorem rekolekcji dla duchownych i �wieckich w ró�nych grupach zawodowych (na-
uczyciele, lekarze, biolodzy, prawnicy). Poło�ył te� wielkie zasługi dla rozwoju i po-
gł�bienia �ycia wewn�trznego zakonów �e�skich. On równie� zapocz�tkował piel-
grzymki nauczycieli na Jasn� Gór�. Cierpi�c z powodu ateizacji i deprawacji moralnej 
narodu – w pielgrzymkach, rekolekcjach i dniach skupienia widział �rodek przeciw-
stawiania si� złu. 
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 Ksi�dz Antoni Słomkowski jest wreszcie autorem kilku publikacji ksi��kowych i 
licznych artykułów z zakresu teologii dogmatycznej, ascetycznej i teologii �ycia we-
wn�trznego. Jego zainteresowania naukowe dotykały równie� problemu pochodzenia 
człowieka. Nosił On tytuł Prałata Honorowego Jego 

�
wi�tobliwo�ci, nadany Mu w 

1947 roku przez Papie�a Piusa XII oraz Kanonika Gremialnego Kapituły Prymasow-
skiej w Gnie�nie, który to tytuł otrzymał w 1958 roku od Prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszy�skiego. 

 Ksi�dz Antoni Słomkowski był jedn� z najbardziej zasłu�onych postaci Ko�cioła w 
Polsce powojennej. Heroicznie przewodził Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu 
w najtrudniejszym okresie jego powojennej historii. Ten wyj�tkowy rektor nazywany 
jest „odnowicielem KUL”, a tak�e „m�czennikiem KUL”. Był prawdziwym przyjacie-
lem młodzie�y, kapłanem niezłomnego charakteru, człowiekiem bezkompromisowym, 
budz�cym podziw swoj� wielk� ufno�ci� w Opatrzno�� Bo�� i swoim rozmodleniem. 
O Jego skromno�ci, przy tak wielu zasługach dla Ko�cioła i Ojczyzny, niech �wiadczy 
fragment Jego testamentu napisanego 11 stycznia 1982 roku o godz. 2,12 w nocy: "Je-�eli Bóg chce, bym tej nocy sko�czył ziemskie �ycie, polecam si� Jego Miłosierdziu; 
prosz� by Jezus był mi s�dzi� łaskawym i miłosiernym, by N(aj�wi�tsza) Maryja 
P(anna) uprosiła mi �mier� szcz��liw� i darowanie wszystkich grzechów, by �w. Józef 
był mi patronem przy �mierci, by Duch 

�
wi�ty stale działał we mnie a� do ostatniego 

tchnienia �ycia. Nikogo nie budz�, bo to mnie od �mierci nie uchroni, a im przeszkodzi 
w spokojnym �nie. Bardzo, bardzo prosz� o modlitw�.(...) Wszystkim z serca przeba-
czam i raz jeszcze prosz� o przebaczenie”.5 

 Zmarł w Warszawie 19 lutego 1982 roku. Pochowany został 25 lutego w Ołtarze-
wie, w obecno�ci Prymasa Polski, członków Episkopatu, Senatu KUL i licznie zgro-
madzonych (mimo panuj�cego od 2 miesi�cy stanu wojennego) byłych studentów, 
przyjaciół i rodziny. 

Chciałam jeszcze doda� tak� ciekawostk�. Otó� byłam bardzo ciekawa, czy ks. 
Słomkowski miał jakie� kontakty z Papie�em, tj. z ksi�dzem Wojtył�. Kto� tutaj po-
wiedział, �e oczywi�cie tak. Ja tego nie wiedziałam i o�mieliłam si� napisa�; jeszcze za �ycia naszego Papie�a napisałam do Watykanu list i wysłałam t� ksi��k� z sympozjum 
lubelskiego z 2000 roku, z zapytaniem, czy Papie� znał ksi�dza Antoniego, �eby mie� 
tak� informacj� w rodzinnych archiwach. No i 13.06.2002 r otrzymałam z Sekretariatu 
Stanu nast�puj�c� odpowied� podpisan� przez arcybiskupa Leonardo Sandri Substytuta 
Sekretariatu Stanu: „Szanowna Pani, W imieniu Jego 

�
wi�tobliwo�ci Jana Pawła II 

dzi�kuj� za list z dnia 27 maja oraz za zał�czon� ksi��k� upami�tniaj�c� posta� ks. Pro-
fesora Antoniego Słomkowskiego. Nawi�zuj�c do tre�ci listu uprzejmie informuj� Pa-
ni�, �e Ojciec 

�
wi�ty znał i wielokrotnie spotykał ks. Profesora. Bardzo cenił jego do-

gł�bn� wiedz� teologiczn�, zwłaszcza w zakresie duchowo�ci, jak te� jego osobowo�� 
zintegrowan� z tym, czego nauczał jako kapłan i wykładowca akademicki. Ojciec 

                                                      
5
  Przedruk z Przegldu Uniwersyteckiego KUL, 2007 nr 2 (106); Wspomnienia Ksi�dza Antoniego 

Słomkowskiego z czasów pełnienia obowizków Rektora KUL. Dział R�kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej; 
Odpis odpowiedzi ksi�dza Antoniego Słomkowskiego na Ankiet� Zakładu Historii za lata 1934–44. Dział 
R�kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej. 
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wi�ty w modlitwie Bogu poleca Pani� i Jej najbli�szych, wyprasza wszelkie potrzebne 

łaski i z serca błogosławi. Z wyrazami szacunku. arcybiskup Leonardo Sandri”. 

Kanie, 17 II 2007. 

 

8. Halina Orzechowska, Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej 

Posta� i duchowo
� ks. Antoniego Słomkowskiego 

Ks. Antoni Słomkowski pochodził z wielodzietnej, kochaj�cej si� rodziny. Opowia-
dał nam o swoim �yciu, o dzieci�stwie, o tym, �e jako najstarszy syn ju� w łonie matki 
ofiarowany został na słu�b� Bogu. 

Był niezwykłym dzieckiem, obowi�zkowym, zdolnym, my�l�cym. Zasypiał do-
kładnie z godzin�, któr� wybijał zegar. Kiedy ks. katecheta zadał pytanie, dlaczego za-
mkni�ta w wie�y �wi�ta prosiła, by wykuto trzy okienka – On jeden odpowiedział, �e 
to na znak Trójcy 

�
wi�tej. Czuł si� wyró�niony, gdy wszystkim dzieciom ksi�dz dał w 

szkole cukierki, a Jemu obrazek Jana Kantego. W domu mówiono, �e Anto� pójdzie do 
szkół – nie wiedział wówczas, co to miało znaczy�, a gdy ojciec odwoził Go do gimna-
zjum mówił, �e je�eli Go nie przyjm�, to �eby tata Go utopił, a b�d�c ju� w szkole ry-
zykował, �e mog� Go ze szkoły wyrzuci�, poniewa� zaanga�owany był w konspiracji, 
w swoim kuferku trzymał tajne papiery – było to w zaborze pruskim. 

Uko�czył gimnazjum klasyczne w j�zyku niemieckim, a po wojnie (brał udział w 
wyprawie na Kijów) matur� zdawał ju� w j�zyku polskim. 

W 1921 r. wst�pił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, sk�d 
został skierowany na studia do Strasburga i tam bardzo dobrze zaliczał wszystkie eg-
zaminy, a gdy zdziwiony tym profesor zapytał, sk�d jest – z dum� odpowiedział, �e z 
Poznania. Pracował w kancelarii Ksi�dza Prymasa Hlonda, który swoj� osobowo�ci� 
wywarł wielki wpływ na duchowo�� ks. Antoniego. 

W latach 1931–1934 był wykładowc� filozofii w Seminarium Duchownym w 
Gnie�nie, gdzie rektorem pozostawał wówczas ks. Michał Kozal – pó�niejszy biskup, 
m�czennik Dachau i błogosławiony, który dla ks. Antoniego stanowił wzór pobo�no�ci. 
W towarzystwie ks. Kozala nie mo�na było mówi� niepotrzebnych �artów. Gdy po raz 
pierwszy byłam w bardzo skromnym pokoju ks. Słomkowskiego, to na �cianie wisiał 
jedynie du�y portret młodego kapłana, a był to wła�nie portret ks. Michała Kozala. 

Przed II Wojn� �wiatow� ks. Słomkowski wykładał teologi� dogmatyczn� na KUL. 
W tamtych czasach bogate rody ziemia�skie z kresów wschodnich zapraszały ksi��y na 
wakacje i jak ks. Słomkowski opowiadał, Panie, u których sp�dzał wakacje, były zdzi-
wione, �e diecezjalny kapłan jest pobo�ny i modli si� nie b�d�c zakonnikiem. Ksi�dz nie 
mógł tego zrozumie�, �e w opinii ludzi �wieckich tylko zakonnicy mog� by� pobo�ni. 

Gdy po II – ej wojnie ks. Słomkowski został Rektorem KUL, bardzo dbał o wysoki 
poziom nauczania, anga�ował znanych naukowców, dbał tak�e o dobre od�ywianie 
studentów. Mówi si� niekiedy, �e za czasów ks. Rektora Słomkowskiego Uniwersytet 
był naprawd� katolicki – w tym mie�ci si� wszystko. 

Ks. Słomkowski podkre�lał, �e nale�y �y� w prawdzie, �e nie wolno kłama� i 
wspominał, �e w czasie okupacji niemieckiej licz�c si� z aresztowaniem, wertował ze 
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swoim przyjacielem ks. biskupem Benschem dzieła teologiczne, by wiedzie�, jak si� w 
razie czego zachowa�, �eby nie kłama� – co dla mnie było zupełnie niezrozumiałe. I 
doszli wspólnie do przekonania, �e gdy idzie o dobro drugiego człowieka – to mo�na 
nie mówi� wszystkiego. Pó�niej, gdy był ju� w Kaniach i chodziło o sporz�dzenie aktu 
notarialnego, a wszyscy mówili, �eby zani�y� kwot�, za któr� zakupiono działk�, kate-
gorycznie odmówił. Bo na Kaniach nie mogło by� cienia kłamstwa. 

Od dziecka �ył ide� ł�czenia nauki z wiar�, o czym pisze w swoich wspomnieniach. 

Zawsze była Mu droga sprawa odnowy moralnej. Zdawał sobie spraw�, �e gdy ko-
muni�ci przestan� rz�dzi� w Polsce – w co mocno wierzył – to Polska b�dzie moralnie 
zdruzgotana i st�d powstała u Niego my�l, by budowa� domy rekolekcyjne. Dlatego 
zorganizował kilka kobiet, które miały pomaga� w tych domach. W ten sposób na tere-
nie parafii Otr�busy – prawie równocze�nie z parafi� – powstał Dom Rekolekcyjny 
prowadzony przez te kobiety, które miały równocze�nie d��y� do �wi�to�ci, miały do-
kształca� si�, miały by� rozmodlone i – jak cz�sto Ojciec powtarzał – po rozmy�laniu 
miały by� przemienione ku lepszemu. 

Czasy wówczas były bardzo trudne i ci��kie, pomagali – jak mogli – ksi��a Pallo-
tyni. Ojciec nie wypuszczał z r�k ró�a�ca i zawsze, gdy si� wychodziło z domu, od-
mawiał „zdrowa�ki”. Mawiał, �e mistycy s� realistami chodz�cymi po ziemi. Pami�-
tam, �e przepisuj�c kiedy� Jego bardzo uczone, teologiczne wykłady dla ksi��y zauwa-�yłam, �e na odwrocie strony wypisał sobie dawki pokarmowe dla krów! 

Dom powstawał w wielkim trudzie, przede wszystkim ze wzgl�du na brak pieni�-
dzy, ale tak�e i z powodu innych przeciwno�ci. Pami�tam pocieszaj�ce słowa, które 
wypowiedział wówczas ks. prof. Balter – �e du�e dzieci rodz� si� w bólach. 

Ojciec był ci��ko chorym człowiekiem, ale Eucharystia była dla Niego zawsze naj-
wa�niejsza i gdy tylko poczuł si� lepiej, a zdarzało si� to najcz��ciej wieczorem, zaraz 
zaczynał odprawia� na stole w pokoju Msz� �wi�t�. Wpajał w nas, �e niedziela musi 
si� odró�nia� od innych dni: ubiorem, jedzeniem no i oczywi�cie najwa�niejszym – 
modlitw�. Stale nam mówił o miło�ci, miło�ci ofiarnej, uprzedzaj�cej, mówił �e po-
winny�my ogarnia� modlitw� i miło�ci� wszystkie grupy, które b�d� korzystały z reko-
lekcji. Pogł�bianie �ycia duchowego, religijnego przez rekolekcje i dni skupienia – to 
była główna idea naszego Ojca Zało�yciela. 

Posiadamy Pismo 
�
wi�te z odr�czn� dedykacj� Ojca „...Bierz, czytaj, rozmy�laj co-

dziennie, wcielaj w �ycie. Słowo Bo�e niech nam b�dzie �wiatłem, drogowskazem, 
moc�, pociech�, ogniem rozpalaj�cym w nas miło�� Boga i bli�niego”. 

Kanie, 17 II 2007. 

 

9. Emilia Paderewska – Chróścicka, dr nauk medycznych 

Nad grobem ks. Antoniego Słomkowskiego  

Uczyłe� nas miło�ci Boga przez miło�� bli�niego. Swoim �yciem dawałe� wzór 
gł�bokiej wiary, szlachetno�ci, m�dro�ci, pracowito�ci, uczciwo�ci i wytrwało�ci. W 
Eucharystii i tajemnicach ró�a�ca widziałe� sił� i pot�g�. Pomagałe� i umacniałe� nas 
w niesieniu Krzy�a. Uczyłe� pokory. Z Matk� Bo�� wskazywałe� nam drog� �ycia. 
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Twoja Ojcze wyt��ona praca kapłana, nauczyciela, organizatora, Rektora została chyba 
po to na kilka lat przerwana, by� mógł ja�niej i gł�biej odczyta� czasy współczesne i 
przyszłe. 

Byłe� wielkim Synem Ojczyzny, znałe� dobrze jej histori� i jej rany. W odosobnie-
niu, w modlitwie, w refleksjach szukałe� dla niej remediów i znalazłe� je w postaci po-
gł�biania �ycia wewn�trznego jednostki, rodziny oraz wspólnoty. Pragn�łe� podnie��, 
przede wszystkim, do godno�ci i odpowiedzialno�ci powołanie lekarzy i nauczycieli. 
Jako pierwszy zaanga�owałe� si� w organizowanie dla tych �rodowisk dni skupienia. 
Pami�tam, �e Twoje – skierowane do nas – słowa były takie proste i �e równocze�nie 
rzucałe� takie gł�bokie my�li. W trakcie naszych wieczornych dyskusji toczonych w 
latach 1956 –58 zrodziła si� idea zało�enia Poradni �ycia Rodzinnego „Ogniska”. Jej 
zadaniem miało by� integralne leczenie pacjenta, pomoc rodzinie, rechrystianizowanie 
jej �ycia, zwłaszcza za� otoczenie opiek� rodzin wielodzietnych i samotnych matek, 
wreszcie obrona �ycia i godno�ci człowieka. W tej pracy dodawałe� nam sił i otuchy 
przez modlitw� i ofiar�. 

Twoje dzieło ewangelizacji b�dzie nadal owocowało. Przyrzekamy słu�y� Bogu i 
Ojczy�nie ufaj�c i zawierzaj�c zarazem Matce Bo�ej. Po pracowitym �yciu ziemskim 
zasłu�yłe� sobie Ojcze na odpoczynek u Boga. Niech Aniołowie wprowadz� Ci� do 
Jasno�ci Wiecznej.  

Ołtarzew, w dzie� pogrzebu 25 II 1982. 

 

10. Ks. Czesław Parzyszek SAC, Warszawa 

Ks. Profesor Antoni Słomkowski, jakiego poznałem i kocham do dzi
 
Z dwóch �ródeł poznałem Ksi�dza Profesora. Najpierw z opowiadania moich 

współbraci, którzy Go wcze�niej poznali. Nale�eli do nich m.in.: �p. ks. prof. E. Weron 
(przyjaciel Ksi�dza Profesora); ks. prof. L. Balter, który cz�sto spotykał si� z Ksi�dzem 
Profesorem i miał dar barwnego przedstawiania osób i wydarze�; ks. prof. R. Forycki – 
znawca najgł�bszych tajników serca drugiego człowieka. Wielu innych współbraci 
wspominało równie� czasy jego rektorstwa w KUL oraz przykry obraz jego zabrania z 
Ołtarzewa do wi�zienia. To wszystko trwa w mojej pami�ci. Ju� same te wspomnienia 
pozwoliły mi zrozumie�, �e był to niezwykły człowiek, kapłan – bohater, apostolski 
gigant o nieopisanej m�dro�ci umysłu i wielko�ci ducha. 

Drugie �ródło to osobiste spotkanie z Nim jako wykładowc� w naszym Semina-
rium. Były to lata sze��dziesi�te. Wykładał nam teologi� duchowo�ci i eklezjologi�. Z 
rado�ci� chodziłem na Jego wykłady. Miał niesamowity dar kontaktu ze studentami. 
Mówił z zaanga�owaniem. Ł�czył teori� z własnym do�wiadczeniem. To nie był zwy-
kły profesor. Ceniłem Jego wa�ne podkre�lenia, co jest istotne i �yciowe. Nie był zapa-
trzony w skrypt, ale patrzył na twarze studentów, które dla Niego były „epifani� wn�-
trza”. To było wyj�tkowe i niepowtarzalne. Ksi�dz profesor Słomkowski odznaczał si� 
przy tym niezwykł� precyzj� my�li. Cenił sobie u studenta nie „regułki”, ale poprawne 
my�lenie. Miał swoich ulubionych mistrzów naukowych wielkiej klasy, których cz�sto 
cytował, ale miał te� swoisty dystans i własne zdanie. Był bardzo dokładny w my�le-
niu. Nauczył nas my�lenia. Uwra�liwiał na to, co wa�ne – uczył subtelno�ci w formu-
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łowaniu tez. Zale�ało Mu na tym, aby wiedza zdobyta w seminarium była rzetelna i �yciowo przydatna.  

Bardzo cenili�my to, �e swoje wykłady obrazował przykładami z �ycia. Na margi-
nesie tych�e wykładów dawał nam cenne wskazania duchowe. Uczulony był zwłaszcza 
na wag� tradycji, której nie wolno depta�. Ukazywał �ywe przykłady autentycznej mi-
ło�ci chrze�cija�skiej. Przywi�zywał wielk� wag� do teologii �ycia duchowego. Był 
jednym z teologów, którzy s�dzili, �e kulminacyjnym punktem ka�dej teologii powinna 
by� teologia �ycia duchowego. Był kapłanem wielkiej wiary. Pozostawił po sobie wiele 
znacz�cych dzieł. Ci�gle patrzył w przyszło��. Bardzo Mu zale�ało na solidnej formacji 
zarówno kapłanów, jak i wiernych �wieckich. Był jednym z pierwszych, który prowa-
dził rekolekcje zamkni�te dla ró�nych grup ludzi �wieckich.  

Z Jego wykładów i postawy uczyli�my si� prawdziwego człowiecze�stwa. Ksi�dz 
Profesor Słomkowski był człowiekiem wielkiego formatu; był człowiekiem z klas�: 
prawy, prze�roczysty, przyjacielski, niezwykle pracowity. Był jednocze�nie człowie-
kiem szerokiego gestu, bogatej uczuciowo�ci i rozległych horyzontów my�lowych. 
Pełen humoru i pogodnego usposobienia asceta, rozmodlony i pełen pokory. To�sa-
mo�� kapła�sk� miał ugruntowan�, integraln�, stał� i ona była zwornikiem Jego oso-
bowo�ci. Fides et ratio – to Jego dewiza �yciowa. Wybiegał – jak Pallotti w przyszło��; 
interesował si� tym, co przed nami; szukał nowych rozwi�za�. Nie tylko był nauczycie-
lem, wi�cej: był mistrzem! I dlatego do wykładów wprowadzał �ycie, a �ycie porz�d-
kował m�dro�ciow� hierarchi� warto�ci. Ks. Słomkowski był ponadto człowiekiem 
wielkiej sprawiedliwo�ci i wielkiej wra�liwo�ci. Podczas egzaminów stawiał wymaga-
nia, ale nigdy nie chciał skrzywdzi� studenta. 

Uderzało nas i to, �e znał bardzo dobrze duchowo�� �w. Pallottiego. Ł�czyła Go ser-
deczna przyja�� z ks. prof. E. Weronem, ks. E. Winklarzem, ks. prof. L. Balterem i wielo-
ma innymi. Urzekła Go palloty�ska zasada �ycia (słowa �w. Pawła, które przej�ł Pallotti): 
Miło
� Chrystusa przynagla nas. Poznał ideały �w. Pallottiego, które bardzo Mu odpo-
wiadały. Cz�ste cytaty �w. Wincentego zacz�ły si� pojawia� w kontek�cie wykładów. �yciem swoim, a zwłaszcza w testamencie ks. Słomkowski potwierdził swoj� duchow� 
przynale�no�� do tej rodziny, któr� zało�yli ksi��a Pallotyni. Mile byli�my zaskoczeni, �e chciał, �eby pochowano Go na palloty�skim cmentarzu w Ołtarzewie, po�ród pallo-
tynów. Przy tym zaznaczył w swojej wielkiej pokorze, aby Jego grób nie wyró�niał si� 
spo�ród innych grobów znajduj�cych si� w palloty�skiej kwaterze. Były w zwi�zku z 
tym nawet pewne interwencje i zapytania. Odpowied� mogła by� jedna: taka była Jego 
wola, bo to wszystko nie stanowiło dla Niego tytułu do chwały własnej, ani nawet do 
chwały Ojczyzny. Bo do ko�ca został człowiekiem wielkiego formatu. 

 

11. Ks. Władysław Pilarczyk, Kiczory – Kraków  

Ks. Antoni Słomkowski w Kiczorach 

Nie wiem, jakim sposobem ks. Antoni Słomkowski odnalazł Lipnic�. Czy przyszedł 
na zaproszenie proboszcza ks. Alojzego Wilczy�skiego – tego nie wiem. Wiem nato-
miast, �e chciał tu prowadzi� rekolekcje. Ale w tych czasach rekolekcji – zwłaszcza dla 
inteligencji, dla nauczycieli – nie wolno było prowadzi�, bo władze komunistyczne nie 
zezwalały. Ale jednak znalazła si� furtka. Panie, które przybyły na rekolekcje z ks. A. 
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Słomkowskim, zamieszkały u mojej ciotki – Rozalii Pilarczyk, a On zamieszkał na 
plebanii. I spotykali si�. Oczywi�cie, nikt nie wiedział, �e On prowadzi konferencje, 
nauki rekolekcyjne, �e prowadzi t� cał� działalno�� formacyjn�, działalno�� duszpa-
stersk�. S�dz�, �e ciotka Rozalia – Ró�ka – jak to si� tutaj po naszemu mówiło – skie-
rowała Go do Kiczor. Pewnego razu przyjechał do Kiczor nawet z biskupem Stefanem 
Bareł� – ordynariuszem cz�stochowskim. Nie wiem sk�d si� znali.6 

Ks. Słomkowskiemu tak si� w Kiczorach spodobało, �e postanowił tutaj zamiesz-
ka�. Mo�e spodobał Mu si� nie tylko krajobraz, powietrze, ale ten lud prosty. Ks. 
Słomkowski bardzo bolał, �e Kiczorzanie maj� tak daleko do ko�cioła. Widział te pola-
ny i te domy i zdawał sobie spraw�, �e ten lud tutaj �yj�cy i pracuj�cy cierpi ró�ne nie-
wygody i utrudnienia. Dlatego powstał u Niego taki zamysł, �eby tutaj w Kiczorach 
powstała kaplica czy ko�ciół z o�rodkiem duszpasterskim, �eby ludziom przybli�y� 
jako� Pana Boga, �eby oni mieli Go tutaj – jak to si� mówi – pod r�k�. 

Ks. Słomkowski mieszkał par� dni u Karoliny Pilarczyk–Warzeszak tu za wod�, ale 
potem przeniósł si� do ciotki Jochany Cysarczyk – to nazwisko po pierwszym m��u. 
Na górze miała taki pokoik i On w tym pokoiku zamieszkał. I tam te� w wiacie za do-
mem, gdzie zazwyczaj gromadziło si� drewno na zim�, zacz�ł odprawia� Msz� �w. 
Odprawiał tam Msz� �w., na której była moja siostra, par� dni przed rozwi�zaniem. 
Kiedy j� ks. Słomkowski zobaczył – a było tam oczywi�cie ciasno, było mało miejsca 
– od razu poprosił, �eby przynie�li z pokoju krzesło dla niej, �eby mogła usi���. To by-
ło takie Jego ludzkie podej�cie.  

Oczywi�cie, na pierwszej Mszy �w. było tylko kilka osób. Trudno było nawet i wi�-
cej pomie�ci�, ale wiadomo te�, �e nale�ało unika� nadmiernego rozgłosu. Niemniej, 
takie wiadomo�ci si� rozchodz�. I ta wiadomo�� si� rozeszła: �e jest tu jaki� ksi�dz, 
który odprawia Msz� �w. Potem odprawiał w wozówce, która dała pocz�tek obecnej 
kaplicy. Oczywi�cie, dzisiaj mamy t� wspaniał� kaplic�, �wi�tyni�, dom Bo�y, ale po-
cz�tki były bardzo trudne. Wtedy ta wozówka owijana była papierem naokoło, �eby 
jako� wygl�dała i tam odprawiała si� Msza �w. przez wiele lat. Nie b�d� mówił o tych 
wszystkich trudno�ciach, jakie tu były, zanim powstała kaplica. Chc� tylko zwróci� 
uwag�, �e ks. Słomkowski miał tu bardzo wiele trudno�ci. Te trudno�ci stwarzały 
przede wszystkim władze �wieckie: partia, milicja, ci wszyscy, którzy stali „na stra�y”, �eby nie dopu�ci� Pana Boga do ludzkich serc, �eby Go usun�� z �ycia codziennego, 
osobistego, społecznego, i takie prowadzili działania. 

Ale ks. Słomkowski cierpiał równie� z innego powodu. Puszczono wtedy wiado-
mo�� (plotk�), �e to jest bardzo niepewny ksi�dz, �e to ksi�dz niekatolicki, �e tutaj po-
wstaje jaka� sekta, �e co� si� w tych Kiczorach dzieje niedobrego. Pami�tam, �e kiedy 
przyjechałem na wakacje, to przekonywałem tutaj Kiczorzan – bo si� mnie o ks. Słom-

                                                      
6
  Ad vocem Stanisława Firek: Sk�d si� wzi�ł w Kiczorach biskup Bareła? Otó�, ks. biskup Bareła był 

duszpasterzem akademickim na KUL i tam zaprzyja�nił si� z ówczesnym rektorem ks. Antonim Słomkow-
skim. I kiedy Ojciec Słomkowski szukał uj�cia dla swej gorliwo�ci – to anga�ował si�, gdzie tylko mógł. 
Robił rekolekcje dla młodzie�y, dla nauczycieli, dla lekarzy i jeszcze nie wiadomo dla kogo... Wtedy wła-�nie współpracował z nim ks. Stefan Bareła. Pami�tam, �e pierwsze rekolekcje organizowane przez ks. 
Słomkowskiego dla młodzie�y prowadził wła�nie biskup Bareła. Tak wi�c znajomo�� ks. Słomkowskiego z 
biskupem Bareł� si�ga jeszcze czasów lubelskich. 
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kowskiego pytali – �e to wszystko nieprawda, �e On jest katolickim ksi�dzem, �e jest 
bardzo zwi�zany z ko�ciołem, z ks. Prymasem, z KUL–em. I tak zach�całem, �eby si� 
Go nie bali, bo to nie jest tak, jak ludzie gadaj�. A obawy mogły by�, bo przecie� wia-
domo, �e i dawniej przychodzili, jak i dzisiaj przychodz� ró�ni nauczyciele i m�ciciele. 
No i Kiczorzanie, jako ludzie wierz�cy, po prostu bali si�, �eby nie popa�� w jak�� sek-
t�, w jak�� nieprawdziw� religi�. 

Ks. Słomkowski wiedział o tym i bardzo cierpiał z tego powodu. Było to cierpienie 
moralne, �e rzucaj� Mu kłody pod nogi, podczas gdy On przychodzi, by nie�� ludziom 
Chrystusa w imieniu Ko�cioła i dla Ko�cioła. Zreszt� ks. Słomkowski przychodził do 
nas za wiedz� i zgod� arcybiskupa, a potem kardynała Karola Wojtyły, pó�niejszego 
Ojca 

�
wi�tego Jana Pawła II. On niczego nie robił na własn� r�k�, bo miał mandat ze 

strony Ko�cioła. 

I to był taki jeszcze jeden powód cierpienia, o którym rzadko si� pami�ta, o którym 
si� nie wie, który jednak był dla ks. Słomkowskiego takim wielkim bólem wewn�trz-
nym, duchowym, moralnym. Kto pierwszy pu�cił t� pogłosk�, t� my�l, t� wiadomo��? 
Mo�e jednak powiem – w imi� prawdy – �e był to proboszcz ksi�dz Alojzy Wilczy�ski, 
którego bardzo ceni�, z którym bardzo dobrze współpracowałem i działałem. Ale trzeba 
go zrozumie�. On si� bał, �eby Kiczory nie stały si� osobn� parafi�, �eby parafia nie 
została podzielona. Drug� osob� był dziekan ks. Józef Buro�, z którym proboszcz lip-
nicki bardzo dobrze �ył. I to było najprawdopodobniej to �ródło pogłoski. Mo�e oni na-
wet dobrze wszystkiego nie wiedzieli, ale ja my�l�, �e oni to mówili z obawy, �eby Ki-
czory nie oddzieliły si� od parafii. Ile to lat temu było... To były zupełnie inne warunki. 
To były pocz�tki i to była mo�e duszpasterska boja��, wi�c mówi� o tym w imi� prawdy 
historycznej. I to nie dlatego, �eby rzuci� cie� na ks. Wilczy�skiego, bo to był te� gorli-
wy kapłan i ja go bardzo ceni�. Sam te� miał trudno�ci i potem uszedł, wyjechał z para-
fii. Za niego byłem klerykiem, o którego bardzo si� troszczył. Troszczył si� i o innych 
ksi��y, wymodlił niejedno powołanie kapła�skie i niejedno powołanie zakonne. To za 
jego czasów przyszły do Lipnicy Wielkiej siostry Albertynki i rozpocz�ł si� ten wielki 
ruch wst�powania do klasztoru Albertynek. 

O czym to wszystko �wiadczy? O tym, �e wielkie dzieła zawsze powstaj� w bólu, w 
trudno�ciach, bo i diabeł nie �pi. Tak, to on był głównym winowajc� i sprawc�, �e wła-�nie w Kiczorach dławiono lud, mo�e, aby nie pogł�biało si� tutaj �ycie religijne, �eby 
ludzie nie zbli�ali si� bardziej do Pana Boga. No, bo je�li b�d� mieli blisko dom Bo�y – 
to b�d� cz�sto si� modli�. Sprzysi�gły si� tu siły nie tylko ludzkie, ale i szata�skie. W 
przypadku takich wielkich dzieł próbuj� szkodzi� na wszystkie mo�liwe sposoby. Ks. 
Słomkowski był wi�c n�kany szykanami i kolegiami z powodu tej kaplicy, miał te� 
inne trudno�ci – np. brak zameldowania.  

Nie b�d� du�o mówił, ale dla Kiczor to było prawdziwym błogosławie�stwem, �e 
wła�nie taki kapłan tutaj si� zjawił i �e On rzucił to male�kie ziarno, t� my�l budowy 
ko�cioła, budowy kaplicy. Wyrosła ona dopiero potem w wielkich trudach, ale prze-
szkody, które pi�trzyły si�, nie były w stanie zatrzyma� tego procesu. 

Pami�tacie, jak przyjechały władze i milicja z Urz�du Bezpiecze�stwa, �eby za-
mkn�� t� kaplic�. Ale wcze�niej przyszła wiadomo�� telefoniczna, �e jad� do Kiczor i 
od razu kaplica wypełniła si� lud�mi. Ilu starszych opowiada dzi�, jak �e�cie wtedy z 
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przej�ciem �piewali pie�ni... No i nic nie mogli tu zrobi�, bo przecie� nie mogli poza-
myka� was wszystkich. Dali�cie wówczas dowód tego, �e chcecie mie� blisko Pana 
Boga. I chcieli�cie, aby na tym miejscu oddawano kult Matce Bo�ej Cz�stochowskiej. 
Chcieli�cie Matk� Bo�� mie� tu w kaplicy, �eby was prowadziła, chcieli�cie do Niej si� 
ucieka�. Ks. Słomkowski wam to wła�nie umo�liwił.  

Na zako�czenie musimy jednak postawi� sobie wa�ne pytania. Ja w ka�dej Mszy �w. modl� si� o beatyfikacj� ks. Słomkowskiego. Modl� si� te� tutaj z wami. I wy pry-
watnie o to si� módlcie, i dobrze, bo spłacamy w ten sposób dług wdzi�czno�ci ks. 
Słomkowskiemu. Chcieliby�my mie� or�downika – ks. Słomkowskiego – tam w Nie-
bie, aby si� za nami wstawiał. Ale, jak mówi�, musimy sobie postawi� pytania: Czy 
przez to, �e Pan Jezus ze swoj� Matk� zbli�ył si� do nas, tak�e i my bardziej zbli�yli-�my si� do Niego? Czy dostatecznie cenimy, czy dostatecznie dostrzegamy t� wielk� 
warto��, jak� mamy tu w Kiczorach, �e mo�emy si� tu wspólnie modli� i poleca� swo-
je sprawy, modli� si� tak�e o to, by�my byli lepsi, my wszyscy: nasze rodziny, nasza 
młodzie�, dzieci, starsi. My wszyscy. To pytanie zadał ju� wcze�niej ks. Stanisław Wa-
rzeszak w swoim kazaniu. I to pytanie powinni�my zadawa� sobie wszyscy. Tak�e ja i 
wszyscy ci, których tu dzisiaj z nami nie ma. Powinni�my pyta�, czy jeste�my bli�si 
Matce Bo�ej, Jezusowi Chrystusowi, tylko dlatego, �e s� tu blisko nas i wspieraj� nas i 
pomagaj� nam.  

Gdyby tu stał w�ród nas ks. Słomkowski, przypomniałby nam, �e przecie� ani Mat-
ka Bo�a, ani Pan Jezus nie zrobi� za nas tego, co jest naszym obowi�zkiem. Bo ka�dy z 
nas sam jest włodarzem własnej duszy i własnej woli. Pan Bóg stworzył nas bez nas, 
ale nie mo�e nas zbawi� bez naszego udziału. Sami musimy podda� si� działaniu łaski 
Bo�ej. A �wi�ci i ci patronowie, których chcieliby�my mie� na ołtarzu, tak jak ks. 
Słomkowskiego, s� dla nas tymi �wiatełkami, które wskazuj� nam drog� nawet w 
ciemno�ciach, nawet w chwilach zw�tpienia czy w chwilach trudnych pokus. S� �wia-
tełkami, które nas prowadz� ku Bogu, ku Chrystusowi naszemu Zbawcy, ku Jego Mat-
ce i równocze�nie naszej Matce. Tak wła�nie i ja chciałem zako�czy�. 

Kiczory, 12 V 2007. 

 

12. Zbigniew Słomkowski, dr nauk medycznych, bratanek  

Znałem stryja Słomkowskiego bardzo dobrze. Nie b�d� mówił o Jego duchowo�ci. 
To zrobili ju� inni, chciałbym natomiast powiedzie� o Nim, jako o członku naszej ro-
dziny, tj. jako o człowieku czynu. Znali�my Go w naszej rodzinie jako człowieka, który 
najpierw stawiał sobie zadania, a pó�niej modlił si�, �eby mie� pieni�dze, czy �rodki na 
zrealizowanie swoich planów. On nigdy nie zastanawiał si�, czy b�dzie miał co� z tego 
jutro. Po prostu planował i realizował. Przyszło Mu działa� w czasach bardzo trudnych, 
kiedy prze�ladowcy siedzieli Mu na karku i przeszkadzali, jak mogli. Jednak mimo to 
realizował swoje plany z wielk� determinacj�. Miał zawsze przygotowan� tak� teczk�, 
gdzie trzymał ciepłe skarpety i ciepł� bielizn� i zabierał j� ze sob�, gdy szedł na prze-
słuchanie do UB. Najcz��ciej był przesłuchiwany w godzinach wieczornych albo noc-
nych, a potem nast�pnego dnia rano przyst�pował normalnie do pracy i realizował swo-
je zadania tak jak inni. A ta teczka z ciepł� bielizn� i skarpetkami zawsze gdzie� w k�-
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cie czekała. Stryj opowiadał nam o tym; cz�sto tej opowie�ci słuchali�my. A wi�c przy-
szło Mu działa� w bardzo trudnej sytuacji. 

Chciałem jeszcze powiedzie�, �e to, co robił nasz stryj odbijało si� tak�e na człon-
kach całej rodziny. Wi�kszo�� braci Słomkowskich była po prostu prze�ladowana. Mu-
sieli ucieka� przed władz� po całej Polsce. Rzecz jasna robili, co tylko było mo�na. Ja 
równie� byłem niestety jednym z tych szczególnie ugodzonych, cho� to co komuni�ci 
robili, �eby stryja zniszczy�, dotykało bardzo nas wszystkich. Chodziłem wtedy do 6–ej 
klasy w Lublinie. Mieszkali�my z rodzicami. UB wpadało do nas cz�sto w nocy, wyry-
wało nas ze snu, wyrywało wszystko, co było z szafy, zrzucało, zrzucało, zrzucało, roz-
rabiało i po trzech godzinach takiej rujnacji wewn�trznej opuszczało nasz dom. Pami�-
tam jak dzi�, �e siedzieli�my na łó�ku z bra�mi i obejmowali�my mam�, a oni na nas 
krzyczeli. Tak �e represje dotykały nas wszystkich. Ja straciłem oboje rodziców prawie 
w jednym czasie. Zmarli w odst�pie 4–ech miesi�cy, kiedy miałem 17 lat. Ale zanim 
zmarli, wci�� musieli�my ucieka� przed tym wszystkim. Najpierw z Lublina przyjecha-
li �my do Połczyna. Z Połczyna pojechali�my do takiej miejscowo�ci pod Warszaw�. I 
potem pojechali�my jeszcze do Kielc, gdzie zacz�łem studia. To była stała ucieczka ca-
łej rodziny, ale wsz�dzie nas dopadali. W ko�cu mój tato ci��ko zachorował, potem za-
chorowała mama i oboje zmarli 50 lat temu. W tym roku b�dziemy obchodzi� 50–t� 
rocznic� ich �mierci. Ja miałem wtedy 17 lat i byłem najstarszy z rodze�stwa. No i zo-
stałem sam i to mnie bardzo zwi�zało ze stryjem. 

Stryj był bardzo dobrym człowiekiem, ale nie miał sumienia pomaga� zbytnio swojej 
rodzinie. Miał przecie� takie rozliczne obowi�zki, ja si� wcale nie dziwi�. Ale wtedy 
zbli�ałem si� do matury i nie miałem garnituru. Byłem tak biedny, �e a� ... �yli �my we 
trzech z renty po rodzicach, a ta renta była bardzo mała. Byli�my sierotami, jednak jako� 
przetrwali�my dzi�ki dalszej rodzinie. Wi�c był problem, �eby mi kupi� garnitur. Cho-
dziłem z tym do stryja, pisałem do niego do Lublina, bo ja zostałem w Kielcach. A On 
zapewniał: „Na pewno ci kupi�, ale na razie nie mam pieni�dzy”. I tak to trwało gdzie� 
około 4–ech miesi�cy. Matura si� zbli�ała, a ja wci�� nie miałem garnituru. I rozpaczałem, 
kombinowałem, co by mo�na zrobi�, my�lałem nawet, �eby garnitur od kogo� po�yczy�. 
Ale ten garnitur był mi naprawd� potrzebny, bo pó�niej na studiach zdawałem w nim 
wszystkie egzaminy. No i w ko�cu zadzwoniłem do stryja, a On b�d�c przejazdem przy-
jechał do mnie. Prawdopodobnie po�yczył dla mnie pieni�dze gdzie� w Kielcach, pew-
nie od biskupa i kupił mi ten garnitur. Co prawda nie taki garnitur, jaki byłby moim ma-
rzeniem, ale miałem si� w co ubra�. No taki wła�nie był nasz stryj. 

Jeszcze za �ycia rodziców stryj czuł si� w jaki� sposób troch� winny, �e rodzina 
przez Niego tak cierpi. Moi rodzice byli ci��ko chorzy, no i byli�my w bardzo trudnej 
sytuacji. Troje dzieci, mama ci��ko chora i ojciec ci��ko chory. Oboje le�eli w łó�kach, 
a ja, jako najstarszy, sam przygotowywałem �wi�ta. Mama mi z łó�ka dyktowała, jak 
mam piec, co i jak mam robi�. To okazało si� nawet dobre, bo do dzi� jestem bardzo 
dobrym kucharzem. No wi�c trzeba było nam jako� pomóc. Tata był na rencie, co 
prawda okresowo pracował, ale był tak ci��ko chory, �e nie był w stanie sam nas 
utrzyma�. Stryj chciał nam pomóc, ale nie miał pieni�dzy. Z pieni�dzmi zawsze miał 
problemy. I pewnego dnia przyjechał do nas pewien pan i przywiózł nam dwie kozy – �ywicielki. Słowo daj�, stryj kupił nam kozy. Mieli�my wtedy taki mały domek z 
ogródkiem na przedmie�ciach Kielc. Moi rodzice wynaj�li ten domek od takiego pana, 
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który mieszkał wtedy w Gda�sku, a w Kielcach był wła�cicielem domu. No i przyje-
chały do nas te kozy. Na pocz�tku nikt nie umiał ich doi�. Do dzi� pami�tam mojego 
tat�, jak w szlafroku z pakietem gazet i z takim rybackim krzesełkiem chodził po 
ogródku z tymi kozami na sznurku, pasł je i równocze�nie czytał gazet�. Do dzisiaj 
pami�tam, jak wracałem ze szkoły i nagle zobaczyłem, �e mój tata pasie kozy. Zbli�ał 
si� potem wieczór i te kozy trzeba było wydoi�. Nikt nie umiał tego zrobi�. No i na-
uczyli�my si�, musieli�my si� nauczy� doi� kozy. Taki był ksi�dz Słomkowski. Pieni�-
dzy nie dał, bo miał takie du�e potrzeby, �e sobie nie wyobra�ał, �e mógłby przezna-
czy� jakie� pieni�dze dla swojej rodziny. Był na to zbyt szlachetny. Ja Go teraz rozu-
miem, ale wtedy było mi trudno to zrozumie�. Bo jak człowiekowi doskwiera taka 
straszna bieda – to trudno zrozumie� u drugiego tak� filozofi�. Ale teraz rozumiem i 
sam post�puj� troch� podobnie. 

Stryj Słomkowski, je�li chodzi o swoj� dobro�, był znany zwłaszcza na KUL–u 
w�ród studentów. Otoczenie znało Jego dobro�. No a w przypadku rodziny tak trudno 
było Mu si� przełama�. Pieni�dzy nie dał, ale za to dał dwie kozy. To był naprawd� 
dobry pomysł – te kozy. Mieli�my mleko i wełn� do tego. Te kozy słu�yły nam chyba 
przez rok. Najgorzej było zim�, bo nie mieli�my czym ich karmi�. 

Ksi�dz Słomkowski, mój stryj nie byłby pewnie zadowolony, �e Mu tak� uroczy-
sto�� robimy. Na pewno byłby jednak bardzo zadowolony, �e młode pokolenie konty-
nuuje Jego idee, �e znale�li si� ludzie, którzy chc� propagowa� to, czemu On był tak 
bardzo oddany. Dlatego chciałem na koniec wyrazi� sw� wdzi�czno�� w imieniu naszej 
rodziny za to wszystko, co�cie pa�stwo dla szerzenia idei ks. Słomkowskiego zrobili. 

Staszka Firek ad vocem 

Ojciec Słomkowski cz�sto mówił: „Ja zbyt kocham moj� rodzin�, �ebym im dawał 
pieni�dze. Bo pieni�dze od ksi�dza s� dla rodziny nieszcz��ciem”. Prze�ywał natomiast 
bardzo sytuacj� sierot po bracie. Cz�sto o tym mówił i pomagał, jak mógł, ale pieni�-
dzy nie dawał, bo uwa�ał, �e to jest nieszcz��cie dla rodziny. 

Ryszewko, 26 VIII 2006; Kiczory, 12 V 2007. 

 

13. Nela Strzałkowska z domu Słomkowska, bratanica  

Wszystko mo�na wymodli� na ró�a�cu 

Ja jestem bratanic� Ks. Słomkowskiego, córk� Jego drugiego z kolei brata. Bli�szy 
kontakt ze stryjem nawi�załam wła�ciwie dopiero na studiach. W 1958 roku przyjecha-
łam do Lublina. Studiowałam romanistyk� i wtedy bardzo cz�sto spotykałam si� ze 
stryjkiem. Chciałam teraz przedstawi� dwa obrazki ilustruj�ce Jego wymagania wobec 
innych, a przede wszystkim wobec siebie. Otó� kiedy� w czasie 15–minutowej przerwy 
w zaj�ciach stałam na korytarzu z grup� kolegów i kole�anek no i było bardzo wesoło, 
ale nie za bardzo. Stryjek akurat przechodził. Popatrzył na mnie i mówi: „Dziecko, pro-
sz� za mn�” Odeszłam na bok, a stryjek pyta: „Co ty tu robisz ?” Ja mówi�, �e mamy 
krótk� przerw�. A On na to: „A co w tym czasie mogłaby� zrobi� ?” „No nie wiem.” 
odpowiadam. A On: „Mo�na i�� do kaplicy, mo�na si� uczy�.” No wi�c na drugi raz, 
gdy Go zobaczyłam na horyzoncie na korytarzu – szybko poszłam do kaplicy. Ukl�-
kłam, zło�yłam r�ce, ale oczywi�cie w ogóle nie mogłam si� modli�. Ze strachu. Po 
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chwili stryjek wszedł tam za mn�. Ukl�kł i spojrzał i tak si� na kolanach zbli�a do mnie 
i znowu: „Dziecko, prosz� za mn�” I znowu usłyszałam to samo. 

Ale �eby pokaza�, jaki był dobry i wra�liwy – musz� powiedzie�, �e kiedy stryjek 
miał imieniny i co� dostawał – to ja dostawałam Jego prezenty: ksi��ki, słowniki, które 
były wtedy nieosi�galne. Utkwiło mi jeszcze bardzo w pami�ci – co zawsze powtarzam 
– jak ks. Słomkowski mówił: „Dziecko, Nie ma takich rzeczy, których by� ró�a�cem 
nie wymodliła.” 

Kanie, 17 II 2007. 

 

14. Stanisław Szczuka, mecenas 

Ks. Antoni Słomkowski – wielki m��  Ko
cioła  

Zawsze miałem do czynienia z przedstawicielami Ko�cioła, którzy w godny sposób 
reprezentowali interesy, do jakich zobowi�zywała ich wiara i odwaga. I dlatego, kiedy 
poznałem ks. Słomkowskiego, moje dzieci znalazły w Kaniach sposób sp�dzania wa-
kacji. 

Kiedy� był straszny mróz. Wzi�łem moj� najstarsz� córk� i postanowiłem pojecha� 
z ni� z Warszawy do Ka�. W pokoju, który jest teraz taki ładny i ozdobiony, było wtedy 
bardzo zimno. Na wszelki wypadek przywiozłem ze sob� dwie butelki wina. Pomy�la-
łem, �e mo�e ks. Prałat b�dzie chciał si� rozgrza� i porozmawia�. No i moja rozmowa z 
ks. Słomkowskim sprowadziła si� do tego, �e ja wysłuchałem Jego opowie�ci o tech-
nicznych warunkach, w jakich przyszło Mu uruchamia� Uniwersytet w Lublinie. �eby 
to w pełni dzi� zrozumie�, musimy wróci� pami�ci� do tamtych czasów. Je�li tego nie 
uczynimy, nie b�dziemy potrafili doceni� odpowiednio Jego olbrzymich zasług w tej 
materii. Ma to znaczenie nawet w szczególnie �yczliwej Mu społeczno�ci, nawet w�ród 
ludzi o najlepszych wzgl�dem Niego intencjach. 

Przecie� to wszystko miało miejsce jeszcze podczas trwaj�cej wojny. Ró�ne mani-
festy i zapowiedzi władz komunistycznych obiecywały nam wtedy zupełnie inn�, ni� 
si� potem okazało, Polsk�. A społecze�stwo dawało temu wiar� i spodziewało si�, �e 
obietnice zostan� dotrzymane. Wierzyli�my jeszcze w nasze sojusze polityczne. Wie-
rzyli�my, �e okre�lone warunki spowodowały, �e nas wystawiono jako pierwsz� ofiar� 
wojny. Wierzyli�my, �e b�dziemy mogli domaga� si� zapewnienia nam tego, co po-
cz�tkowo głosili komuni�ci. Bo jeszcze wtedy nie mogli nas oszuka�. 

Oczywi�cie musiało to potem doprowadzi� do porównania rzeczywistej sytuacji po-
litycznej z zapowiadanymi obietnicami. Jako, �e tak powiem, zawodowy cywil i mo�e 
nawet wielki grzesznik, o�mielam si� tu stwierdzi�, �e ks. Prałat Antoni Słomkowski 
nie dał si� wtedy władzy oszuka�. A nie jest chyba grzechem, �e sam starał si� oszuka� 
diabła.  

Opowiem teraz to, co zapami�tałem z naszej rozmowy, bo opowie�� ks. Słomkow-
skiego zrobiła na mnie wielkie wra�enie. Otó� budynki Uniwersytetu zostały w czasie 
wojny w du�ej mierze zrujnowane. Podczas okupacji niemieckiej mie�ciły si� tam ja-
kie� składy. Z kolei Armia Czerwona w czasie działa� wojennych umie�ciła tam swo-
ich rannych �ołnierzy. Ks. Słomkowski zdawał wi�c sobie spraw�, �e te budynki trzeba 
b�dzie odbudowa� i odnowi� i �e trzeba si� z tym wszystkim bardzo spieszy�. Czas był 
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wtedy rzecz� najwa�niejsz�. Bo władzom, które wtedy naprawd� kierowały Polsk�, 
zale�ało na otwarciu tego Uniwersytetu ze wzgl�dów propagandowych. Ks. Słomkow-
ski tłumaczył mi, �e gdyby wojna si� przedłu�ała – to potem mogłoby zabrakn�� czasu, 
aby to wszystko zabezpieczy�. I w rezultacie ten Uniwersytet mógłby wcale nie po-
wsta�. Trzeba wi�c było jak najszybciej odnowi� ten dom, oszkli� go i po prostu stwo-
rzy� warunki, aby mogły rozpocz�� si� tam jak najszybciej wykłady.  

Maj�c to wszystko na wzgl�dzie, ks. Słomkowski udał si� do jednego z generałów, 
czy nawet do marszałka radzieckiego – jak to si� wtedy modnie nazywało – i powie-
dział, �e je�eli nie b�dzie odpowiednich warunków technicznych – to to, czego oni ��-
daj� i czego On sam tak�e chciałby – nie da si� zrealizowa�. M�drze si� ubrał i udawał, �e Mu tak samo jak komunistom zale�y na uruchomieniu Uniwersytetu. A zale�ało Mu 
rzeczywi�cie, bo w tym czasie nie było jeszcze takich oszuka�czych sytuacji, bo wci�� 
trwała wojna i komunistom chodziło o zachowanie pozorów. Nie wiem, czy Pa�stwo to 
rozumiej�, �e był to jedyny czas, kiedy jeszcze mo�na było co� takiego zrobi�.  

 Kanie, 17 II 2007. 

 

15. Ewa Walczak, dr nauk medycznych 

Ks. Antoni Słomkowski na rekolekcjach zamkni�tych dla lekarzy 

Jestem bardzo szcz��liwa, �e mogłam kiedy� pozna� o. Słomkowskiego. Byłam 
jeszcze praktycznie rzecz bior�c dzieckiem, kiedy pa�stwo Chró�ciccy – dr Paderew-
ska i dr Chró�cicki – przygarn�li mnie do takiej grupy lekarzy, prawników i psycholo-
gów skupionej wokół ks. prymasa Wyszy�skiego. To była grupa do�� zamkni�ta. Dla-
tego ju� w 1959 r. trafiłam po raz pierwszy do Ka� na rekolekcje zamkni�te, które były 
tam organizowane mniej wi�cej raz na dwa miesi�ce. To nie mogło odbywa� si� regu-
larnie, w jakim� okre�lonym dniu miesi�ca, poniewa� wszystko działo si� w ukryciu. 
Po prostu umawiali�my si� z miesi�ca na miesi�c. 

W Kaniach panowało wówczas trudne do opisania ubóstwo. Mówi� to do najmłod-
szych na tej sali. Dlatego jechało si� do Ka� np. z kilogramem cukru czy m�ki, bo pa-
nie, które tam mieszkały, miały dosłownie tylko ziemniaki i wod� do picia. Było wi�c 
bardzo, bardzo skromnie. Pani dr Paderewska była zwi�zana z Kaniami ju� wcze�niej. 
Musz� powiedzie�, �e Kanie odegrały potem w moim �yciu bardzo wielk� rol�, a oj-
ciec Słomkowski stał si� dla mnie osob�, która tak naprawd� pokierowała moim �y-
ciem. Zach�cał mnie nawet, abym wst�piła do kaniowskiej wspólnoty, ale ja jako� nie 
czułam tego powołania i wybrałam inaczej. Mimo to byłam zwi�zana z Kaniami przez 
wiele lat. 

Rozmawiałam cz�sto z Ojcem spaceruj�c po ogrodzie i wielokrotnie słyszałam, jak 
mówił o swojej idei domów rekolekcyjnych, tak �e do dzi�, ile razy słysz� słowo idea – 
tyle razy staje mi przed oczami Ojciec. Ojciec mówił mi o swoich dwóch ideach. Jedn� 
była wła�nie wspomniana ju� idea domów rekolekcyjnych, gdzie ludzie mogliby spo-
tyka� si�, aby pogł�bia� sw� wiar�. Drug� za� było przygarnianie młodzie�y. Ojciec 
zaczynał od tej starszej, bo ja sama byłam dzieckiem, a potem i ja te� przygarniałam 
młodsze osoby. 
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Je�li chodzi o domy rekolekcyjne – to pami�tam, �e podczas spaceru Ojciec opo-
wiadał mi, jak szukał jakiego� miejsca na uboczu, gdzie trudno byłoby dotrze� komuni-
stom. I takie miejsce znalazł pod Babi� Gór�. Mówił, �e spotkał tam pewn� rodzin� 
maj�c� dwóch chłopców, którzy Go szczególnie uj�li swoj� wielk� wiar� i postanowił 
im pomóc. Równocze�nie rodzice tych chłopców odwa�yli si� – mimo wielkich wów-
czas problemów – wzi�� na siebie ci��ar budowy domu, który oficjalnie miał by� ich 
domem przeznaczonym dla dzieci, a tak naprawd� miał by� domem rekolekcyjnym dla 
Ojca Słomkowskiego. Ile było wówczas problemów formalnych, ile było kłopotów z 
tym zwi�zanych, nie mówi�c ju� o funduszach, ale o samej odpowiedzialno�ci za tak� 
budow�... Tymi dwoma chłopcami byli tutaj obecni ks. Józef i ks. Stanisław Warzesza-
kowie. Była jeszcze siostra Marysia naturalnie. Wspominam tu o całej rodzinie Warze-
szaków, bo Ojciec tyle mi naopowiadał o Józku i o Stasiu, o tych dwóch niezwykłych 
chłopcach. To byli naprawd� niezwykli chłopcy. Byłam �wiadkiem tych słów Ojca. 

Je�li chodzi o Kiczory – to dzieło zostało wykonane z ogromnym po�wi�ceniem. 
Panie z Ka� je�dziły do Kiczor i mieszkały tam naprawd� w bardzo trudnych warun-
kach: w pokoju ogrzewanym „koz�”. Wszystko tam było w jednym pokoju. Przyje�-
d�ały wi�c, by z ogromnym trudem stworzy� ten dom rekolekcyjny. To jest jedna 
sprawa.  

Chciałam powiedzie� tak�e o drugiej sprawie. Otó� Ojcu chodziło nie tylko o domy 
rekolekcyjne, nie tylko o wolne niedziele. Przygarniał równie� osoby innej wiary – 
dzieci z rodzin bardzo ró�nych np. z rodzin niewierz�cych, z rodzin �ydowskich. Te 
dzieci miały zawsze miejsce równie� w Kaniach. Bo Ojciec nie oceniał ludzi tylko pod 
k�tem ich stosunku do Boga. Był otwarty. Cieszył si�, gdy mógł zrobi� co� dobrego dla 
drugiego człowieka. 

Chciałam te� za�wiadczy� o rzeczywistej �wi�to�ci, prawdzie i miło�ci panuj�cej w 
domu kaniowskim. Wiem o tym, bo wiele razy tam przyje�d�ałam i to w ró�nych chwi-
lach mojego �ycia. Mój m�� pojawił si� w Kaniach, oczywi�cie, znacznie pó�niej. Jest 
– podobnie jak ja – lekarzem. Jest jedn� z osób, które opiekowały si� umieraj�cym 
prymasem Wyszy�skim. Bardzo to prze�ył. Jest te� osob�, która leczyła do ostatniej 
chwili ks. Słomkowskiego. Był obecny przy �mierci tego kapłana. 

Ojciec Słomkowski sam mi kiedy� opowiadał, �e miał raz taki moment, gdy trzeba 
było wypłaca� wykładowcom i powiedział wtedy Panu Bogu – „Je�eli chcesz, �ebym 
wypłacił KUL–owi – to daj mi pieni�dze”. I rzeczywi�cie, na drugi dzie� znalazł na 
stole przekaz na sum� dokładnie tak�, jaka była Mu potrzebna. Ja to pó�niej ró�nym 
ludziom opowiadałam i odbierali to bardzo ró�nie. A teraz zupełnie niedawno, trzy ty-
godnie temu spotkałam takie młode mał�e�stwo i dowiedziałam si�, �e jedno z nich 
jest na KUL. Zapytałam wi�c, czy wiedz� co� na temat ks. Słomkowskiego. Okazało 
si�, �e mamy wiele wspólnych tematów. Zacz�łam im opowiada� o tym niezwykłym 
wydarzeniu w �yciu Ojca, o tym wydarzeniu z pieni�dzmi i oni we wszystko uwierzyli, 
oni o tym wiedzieli. Musz� powiedzie�, �e zrobiło mi si� bardzo miło, �e osoba Ojca 
Słomkowskiego rzeczywi�cie na KUL �yje, �e młode pokolenie o Nim wie. Nawet do 
tych młodych zadzwoniłam i zaprosiłam ich na t� sesj�. Musz� powiedzie�, �e mam 
nadziej�, i� osoba Ojca Słomkowskiego b�dzie znana nast�pnym pokoleniom, �e si� 
tego doczekamy. 
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Chciałam na koniec opowiedzie� jeszcze o jednym takim osobistym dla mnie mo-
mencie. Mianowicie, tak si� zło�yło, �e po urodzeniu pierwszego dziecka miałam pro-
blemy. I wtedy Ojciec powiedział: „No to przywie� t� swoj� Ani�, to tutaj si� ni� zaj-
miemy”. Ania miała wtedy dwa latka, a ja dwadzie�cia .... Tak wi�c moja Ania znalazła 
si� w Kaniach. Ojciec miał tam swój pokój i ona wiedziała, �e nie mo�e do niego 
wchodzi�. A jednak weszła do pokoju Ojca. Jeszcze niewiele wtedy mówiła. Otó� sku-
pienie Ojca przy pracy było tak nieprawdopodobne, �e podczas gdy On siedział i pisał 
– to moje dziecko niezauwa�one wspi�ło si� po por�czy Jego fotela i dostrzegło czeko-
ladki, które Ojciec gdzie� tam schował. I wszystkie czekoladki Mu wyjadło. Dopiero 
potem domy�lił si�, �e to mogła zrobi� wła�nie ona. Chodzi mi o niezwykło�� tego 
skupienia. Ojciec, który nie czuje, �e dziecko wchodzi na Jego fotel... To s� takie moje 
bardzo osobiste wspomnienia. Uczestniczyłam te� kiedy� w Kaniach we Mszy �w., 
podczas której Ojciec mówił słowa przeszywaj�ce człowieka na wskro�, a moje dziec-
ko akurat wtedy zacz�ło dosłownie przewraca� si� pod ołtarzem – bo taka była moja 
Ania. Chciałam j� stamt�d zabra�, ale Ojciec przerwał na chwil�, by mnie uspokoi�: 
„Nie, nie, mnie to nie przeszkadza” i dalej głosił słowo. Tak wi�c nadzwyczajnie umiał 
si� skupia�. To tyle chciałam powiedzie�. 

Sympozjum w Warszawie, 24 III 2007. 

 

16. Wanda Renik, dr polonistyki, studentka KUL  

Ks. Antoni Słomkowski – człowiek wielkiej dobroci 

Jestem studentk� Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z lat 1944–1947. Miałam 
ten zaszczyt i t� wielk� rado�� pozna� osobi�cie naszego wspaniałego ks. Rektora. Do 
wielu słów wypowiadanych tu na temat tej czcigodnej postaci chciałabym doda� taki 
niewielki przyczynek z osobistych wspomnie�, z osobistych kontaktów z ks. Rektorem. 
Byli �my przede wszystkim pełni wielkiego szacunku dla naszego ks. Rektora w tych 
bardzo trudnych czasach. Bo lata 1944 – 1947 – to były rzeczywi�cie lata trudne za-
równo dla ks. Rektora, dla całego grona pedagogów – wykładowców, jak te� i dla nas 
studentów. 

Ale ja chciałam zwróci� uwag� na pewien szczególny rys osobowo�ci ks. Rektora 
tutaj ju� cz��ciowo podnoszony: Był to mianowicie człowiek wielkiej dobroci. Sama 
miałam okazj� zetkn�� si� z t� wielk� dobroci�. W tych trudnych czasach całe nieraz 
noce sp�dzali�my na Uniwersytecie. Poniewa� mieszkali�my w trudnych warunkach – 
to przygotowywali�my referaty czy przygotowywali�my si� do egzaminów np. w Za-
kładzie Polonistyki. Ks. Rektor miał za� ten obyczaj, �e obchodził wieczorem cały 
Uniwersytet i gdzie widział pal�ce si� �wiatełko – tam sprawdzał, co si� dzieje. Dbał 
bowiem bardzo o obyczajno��, o moralno�� młodzie�y i zagl�dał do ka�dej sali. Kiedy� 
siedziały�my wła�nie z kole�ank�, nie�yj�c� ju� pani� Jadwig� Rudnick� i pracowały-�my cał� noc. Ks. Rektor do nas oczywi�cie zajrzał i powiada: „No có�, siedzicie jesz-
cze?” „No tak, prosz� ks. Rektora, mamy egzaminy, mamy referaty, pracujemy.” Brały-�my wtedy z tej naszej trudnej stołówki suchy chleb na po�ywienie si� w nocy i kładły-�my go mi�dzy ksi��ki. Ks. Rektor spojrzał i mówi: „A co to tam jest?” „No – mówi� – 
kawałek chleba prosz� ksi�dza na trudne czasy, kiedy b�dziemy pracowały.” A On na 
to: „No nie, nie mo�ecie je�� suchego chleba. Prosz� do mnie. Prosz� ze mn� pój��, 
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zaraz co� tam wam znajd�.” No i oczywi�cie kawałek pol�dwiczki polecił... „No, bo 
przecie� nie mo�ecie tutaj o suchym chlebie pracowa�.” 

Miałam jeszcze takie drugie spotkanie z ks. Rektorem. Tak si� zło�yło, �e ja studiu-
j�c polonistyk�, uczestniczyłam równolegle w zaj�ciach Szkoły Pedagogicznej istniej�-
cej wtedy na terenie Lublina. W zwi�zku z tym cz�sto brałam udział w ró�nych uroczy-
sto�ciach. Jak przyje�d�ał np. Abp August Hlond – to ks. Rektor prosił, �eby recytowa� 
co� w czasie spotkania. Kiedy� ks. Rektor zaprosił mnie do siebie i mówi: „B�dzie ar-
cybiskup Hlond w Smołowie i bardzo bym chciał, �eby pani te� tam pojechała.” Tak 
si� jednak zło�yło, �e ja nie mogłam tam pojecha� w czasie wakacji. Przeprosiłam ks. 
Rektora. Musiałam by� w Warszawie, bo miałam chor� mam�. I ks. Rektor wtedy mó-
wi: „Prosz� pani, Ja chciałbym wr�czy� pani pewn� kwot�, poniewa� wiem, �e pani 
bardzo ci��ko pracuje, pani wstaje jeszcze o �wicie i ma korepetycje do samego wie-
czora.” Wtedy zapytałam: „Sk�d ksi�dz o tym wie? Przecie� ja daj� sobie rad�.” „O, 
prosz� pani, Ja mam swoje oczy i uszy. Ja widz� i wiem, co robi� moi studenci. I bar-
dzo jestem nieufny, kiedy studenci składaj� podania o stypendia, bo wiem, �e s� tacy, 
którzy nigdy o to nie prosz�, cho� bardzo ci��ko pracuj�. I bardzo bym chciał prosi�, �eby pani to przyj�ła.” Byłam, oczywi�cie, bardzo skr�powana i mówi�: „Prosz� ks. 
Rektora, nie mog�, ja sobie radz�...” A On na to: „Prosz� pani, Ja wiem dobrze, �e le-
piej jest dawa� ni� bra�, ale czasem trzeba si� upokorzy� i wzi��.” Oczywi�cie na takie 
dictum nie miałam ju� odpowiedzi. Ks. Rektor wr�czył mi wtedy jeszcze swoj� ksi��k� 
Ku doskonało
ci z dedykacj�, z pro�b� o modlitw�. Takim wła�nie człowiekiem był 
nasz ks. Rektor. Zawsze dbał o swoich studentów, ale robił to w sposób niezwykle sub-
telny, delikatny. My�my nawet nie wiedzieli, jak nas obserwował. Natomiast nigdy nie 
moralizował. Nigdy, nigdy nie zwracał wprost uwagi, nigdy nie pytał, czy przychodzi-
my na zaj�cia duszpasterstwa, czy chodzimy do ko�cioła. Po prostu obserwował �ycie 
ka�dego z nas i w nim uczestniczył. 

Miałam wreszcie okazj� spotka� ks. Słomkowskiego, kiedy ju� wyszedł z wi�zie-
nia. Jechali�my wtedy z moim synkiem do Ciechocinka. Ks. Słomkowski jechał w tym 
samym przedziale. Poznał mnie i mówi: „Wie pani, Ja dostałem od moich wspaniałych 
pa� takie udka z kurczaka. Pani jedzie z synkiem. Ja tam b�d� miał we Włocławku 
znowu jakie� dobre jedzonko. Prosz� to wzi��.” No, có� człowiek miał zrobi�? Przy 
takiej dobroci zawsze pokorny. 

Ks. Rektor był tak�e niezwykle serdeczny i wra�liwy na drugiego człowieka, a 
równocze�nie – jak to ju� Pa�stwo podkre�lali – sam był człowiekiem wielkiej pokory. 
Zawsze wi�c pozostanie w mojej serdecznej pami�ci. Ciesz� si�, �e mogłam dzisiaj 
uczestniczy� w tym spotkaniu. Dzi�kuj� za zaproszenie. I ks. Rektora zawsze b�d� pa-
mi�ta�. 

Kanie, 17 II 2007. 

 

 


