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�wiadek Mi�o�ci. 

Nowa ewangelizacja ks. W�adys�awa Bukowi�skiego 

 

 
  

We wspó�czesnym �wiecie potrzeba �wiadków wiary zbudowanej na fun-

damencie mi�o�ci. !ycie ks. W�adys�awa Bukowi"skiego by�o pi#knym �wia-

dectwem mi�o�ci do Boga i zawierzenia si# Jego opiece. Ks. W�adys�aw uka-

za�, jak wielkie znaczenie ma wiara i wyp�ywaj$ca z niej mi�o�% bli&niego. 
Stara� si# 'y% w zgodzie ze s�owami zawartymi w Li�cie �w. Jana: Je�liby kto� 
mówi�: mi�uj� Boga, a brata swego nienawidzi�, jest k�amc�. Albowiem, kto nie 

mi�uje swego brata, którego widzi, nie mo!e mi�owa" Boga, którego nie widzi� 
(1 J 4, 20). Mi�o�% Boga domaga si# mi�o�ci nieprzyjació�. Wezwanie do niej 
zawarte jest w Ewangelii: �Mi�ujcie waszych nieprzyjació�, dobrze czy#cie tym, 
którzy was nienawidz�; b�ogos�awcie tym, którzy was przeklinaj� i módlcie si� 
za tych, którzy was oczerniaj�. (�) B�d$cie mi�osierni, jak Ojciec wasz jest 

mi�osierny. (*k 6, 27-30, 36). Jezus Chrystus wielokrotnie mówi� o potrzebie 
mi�o�ci wzajemnej: To jest moje przykazanie, aby�cie si� wzajemnie mi�owali, 

tak jak Ja was umi�owa�em. (J 15, 12). W swojej s�u'bie kap�a"skiej ks. Buko-

wi"ski stara� si# realizowa% to Chrystusowe wezwanie.  
 

Biogram ks. W�adys�awa Bukowi�skiego 

 

W�adys�aw Bukowi"ski urodzi� si# 22 grudnia 1904 w Berdyczowie na Wo-

�yniu. Jego ojcem by� Cyprian Józef Bukowi"ski (1874-1952), agronom z wy-

kszta�cenia, dyrektor cukrowni. Matka Jadwiga Scipio del Campo (1885-1918) 

pochodzi�a z rodziny ziemia"skiej. Pierwsze lata 'ycia W�adys�aw sp#dzi� we 

                                                 
1 Ks. dr Jan Nowak, duszpasterz w Bazylice w *agiewnikach, postulator procesu beatyfikacyjne-

go i autor pozycji o heroiczno�ci cnót S�ugi Bo'ego ks. W�adys�awa Bukowi"skiego. Wyk�ady  
i formacja w seminariach w Koszalinie, Krakowie i Karagandzie. Praca doktorska: Aktualno�" 
kaznodziejskiej koncepcji kszta�towania sumienia w kazaniach katechizmowych okresu mi�dzy-

wojennego, Kraków 1996. Niektóre publikacje: %wiadek. &ycie i dzia�alno�" s�ugi Bo!ego ks. 
W�adys�awa Bukowi#skiego, aposto�a Kazachstanu, Kraków 2009; %wiadkowie mi�osierdzia, 

Kraków 2011, W. Bukowi"ski, �Listy�, Jan Nowak (red.), Kraków 2007. Organizowanie sympo-

zjów: Materia�y z Sympozjum o S�udze Bo!ym Ks. W�adys�awie Bukowi#skim, opr. Jan Nowak, 

Kraków 2006. Wiele artyku�ów o ks. Bukowi"skim tak'e w j. rosyjskim w Kazachstanie m. in. 

album Aposto� Kazachstanu. 
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wsi Hrybienikówka na Ukrainie, nast#pnie w Opatowie w ziemi sandomier-

skiej, a pó&niej w powiecie berdyczowskim i p�oskirowskim. Pocz$tkowo 
uczy� si# w domu, a w latach 1914-1917 kszta�ci� si# w rosyjskim gimnazjum 
w Kijowie. Pó&niej ucz#szcza� do polskiego gimnazjum w P�oskirowie. W roku 
1920 rodzina Bukowi"skich przenios�a si# do Polski. Ojciec pracowa� jako 
dzier'awca i administrator maj$tków ziemskich. W�adys�aw uzupe�ni� �rednie 
wykszta�cenie i zda� eksternistyczn$ matur#. W roku akademickim 1921/22 
rozpocz$� studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiello"skiego. W 1926 
uzyska� dyplom magistra prawa. W tym samym roku uko"czy� tak'e dwuletnie 
studium w Polskiej Szkole Nauk Politycznych UJ. W trakcie tych studiów dzia-

�a� aktywnie w Akademickim Kole Kresowym. Odkrywszy w sobie powo�anie 
kap�a"skie, jesieni$ 1926 roku wst$pi� do krakowskiego seminarium duchow-

nego i do 1931 studiowa� na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiello"-
skiego. +wi#cenia kap�a"skie otrzyma� w Katedrze Wawelskiej 28 czerwca 
1931 z r$k ks. metropolity Adama Stefana Sapiehy. W latach 1931-1935 pra-

cowa� jako katecheta w Rabce, a nast#pnie przez rok by� wikarym i katechet$ w 
Suchej Beskidzkiej. W roku 1936 na w�asn$ pro�b# wyjecha� na Kresy 
Wschodnie i do 1939 pracowa� jako wyk�adowca w seminarium duchownym w 

*ucku. Od 17 wrze�nia 1939 by� proboszczem katedry �uckiej. Okres od 22 
sierpnia 1940 do 26 czerwca 1941 sp#dzi� w �uckim wi#zieniu NKWD. Zosta� 
ponownie aresztowany 4 stycznia 1945 i trafi� do wi#zienia w Kijowie, do obo-

zu w obwodzie czelabi"skim na Uralu, a pó&niej do obozu w D'ezkazganie, 
gdzie przebywa� do 10 lipca 1950. Po zwolnieniu z tego obozu w roku 1954 
zosta� zes�any do Karagandy w Kazachstanie. Przez kolejne lata by� tam zaan-

ga'owany w prac# duszpastersk$. Zrezygnowa� z mo'liwo�ci repatriacji do 

Polski i przyj$� obywatelstwo ZSRR. 3 grudnia 1958 zosta� ponownie areszto-

wany i do 3 grudnia 1961 przebywa� w obozach pracy. *$cznie w obozach 
sp#dzi� 13 lat 5 miesi#cy i 10 dni. 

Po zwolnieniu z obozów do ko"ca 'ycia prowadzi� ofiarn$ prac# duszpa-

stersk$ w Kazachstanie. Trzykrotnie by� w Polsce � w 1965, 1969 i w latach 

1972-1973. Spotyka� si# w tym czasie z rodzin$ i przyjació�mi i podejmowa� 
leczenie, gdy' jego zdrowie nadwer#'one by�o ci#'k$ prac$ i pobytem w obo-

zach. Podczas swoich pobytów w ojczy&nie spotyka� si# z ks. kardyna�em Ka-

rolem Wojty�$, metropolit$ krakowskim, który by� pe�en uznania i podziwu dla 
jego pracy duszpasterskiej. Ks. W�adys�aw Bukowi"ski zmar� w Karagandzie  
3 grudnia 1974. 19 czerwca 2006 r. rozpocz$� si# proces beatyfikacyjny w Kra-

kowie. 
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1. Historia Bo!ej i ludzkiej mi�o"ci 

 

1.1. W domu rodzinnym 

Histori# 'ycia ks. W�adys�awa Bukowi"skiego mo'na w pe�ni wyja�ni% wy-

�$cznie poprzez jego wielk$ mi�o�% do Boga. Uczy� si# jej od swoich rodziców, 
którzy z wielk$ rado�ci$ przyj#li jego przyj�cie na �wiat. Byli g�#boko przeko-

nani, 'e Bóg kieruje ich losem i 'e zawsze opiekuje si# nimi Opatrzno�%. Pa-

trz$c na przyk�ad swoich rodziców, ks. W�adys�aw Bukowi"ski uczy� si# ufa% 
Bogu i szuka% w Nim oparcia. Wraz z up�ywem lat jego mi�o�% do Boga wzra-

sta�a. Odczuwa� Bo'$ opiek# w okresie Rewolucji i dzi#kowa� Mu, 'e unikn$� 
jej skutków, a zw�aszcza duchowego zniszczenia, jakie dotkn#�o wielu jego 
bliskich i rówie�ników, którzy oddali si# od Boga i Ko�cio�a. Ks. Bukowi"ski 
schroni� si# w Polsce, wolnej od ateistycznej ideologii. Móg� nadal pog�#bia% 
swoj$ wiar#, poszerza% wiedz# i cieszy% si# z wolno�ci, której pozbawieni byli 
ci, którzy zostali w Rosji. Wzrasta�a tym samym jego wdzi#czno�% za dary, 
które otrzymywa� od Boga.  

 

1.2.  Na studiach 

Po przyje&dzie do Krakowa ks. W�adys�aw rozpocz$� studia, które by�y bar-

dzo wa'nym okresem w jego rozwoju duchowym. Bukowi"ski nie ograniczy� 
si# wy�$cznie do wyk�adów uniwersyteckich. Bardzo szybko zainteresowa� si# 
ci#'kim losem studentów, którzy podobnie jak on przybyli z Kresów Wschod-

nich, lecz zostali pozbawieni podstawowych �rodków do 'ycia. W�adys�aw 
postanowi� wi#c z innymi studentami powo�a% do istnienia Akademickie Ko�o 
Kresowe (AKK). O tej inicjatywie za�o'ycielskiej wspomina� wiele lat pó&niej. 
T�umaczy�, 'e by� to konkretny wyraz jego wielkiej mi�o�ci do Boga, którego 
widzia� w bli&nich. W li�cie do Karola Górskiego, wspó�za�o'yciela AKK, 
pisa� o swoim pod$'aniu za Bogiem z innymi lud&mi: �Jakie to szcz��cie, !e od 
m�odo�ci On nas poci�ga� ku sobie, cho" poszli�my za Nim ró!nymi drogami. 
Trwajmy w Jego mi�o�ci�2

.  

Wielka mi�o�% W�adys�awa do Boga uwra'liwi�a go na potrzeby bli&nich. 
Nie móg� pozosta% bezczynny, widz$c cierpienie innych. Chocia' nie by� boga-

ty, umia� dzieli% si# z tymi, którzy byli w jeszcze gorszej sytuacji materialnej 
ni' on. Mi�o�% do Boga otworzy�a jego oczy. W�adys�aw potrafi% dostrzec bie-

d# i krzywd# ludzk$. W cytowanym powy'ej li�cie do Karola Górskiego napi-

sa�, 'e motywem za�o'enia i jego dzia�alno�ci w AKK by�a mi�o�% bli&niego 
maj$ca &ród�o w Bogu.  

W czasie studiów W�adys�aw wspiera� swoich kolegów. Przez swoj$ ser-

deczno�%, kultur# osobist$ i u�miech �atwo nawi$zywa� kontakt z innymi. Ju' 

                                                 
2 W. Bukowi"ski, Listy, J. Nowak (red.), Wydawnictwo +w. Stanis�awa BM � Kraków 2007,   
s. 200. 
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w trakcie studiów wykazywa� si# pomys�owo�ci$ i zapa�em w organizowaniu 
pomocy. Dzi#ki studiom prawniczym zdoby� wiedz#, która pozwala�a mu od-

powiednio przygotowa% si# do rozpraw s$dowych i s�u'y% innym fachow$ 
pomoc$. Jego postawa budzi�a zaufanie i szacunek kolegów. Nie mo'e wi#c 
dziwi% fakt, 'e sta� si# on autorytetem m�odzie'y dzia�aj$cej w Kole Kreso-

wym, a przyja&nie, które si# wtedy rodzi�y, przetrwa�y do ko"ca jego 'ycia. 
W�adys�aw mówi� o  �przyja$ni nie byle jakiej, bo d�ugoletniej i wypróbowanej 
ca�ym !yciem�3

.  

 

1.3. W seminarium 

Mi�o�% W�adys�awa do Boga pog�#bia�a si# w seminarium, w czasie stu-

dium teologii i praktyk ascetycznych oraz podczas d�ugich modlitw i cz#stej 
medytacji. Poprzez praktyki religijne W�adys�aw chcia� jeszcze bardziej poko-

cha% Boga. Jego wybór drogi kap�a"skiej by� odpowiedzi$ na mi�o�% Boga 
wzgl#dem niego. Nie zosta� zmuszony do wst$pienia do seminarium. Nikt nie 
wywiera� na nim 'adnej presji. Jego wy�$czn$ motywacj$ by�o g�#bokie do-

�wiadczenie Bo'ej mi�o�ci. 
+wi#cenia kap�a"skie ks. Bukowi"skiego opó&ni�y si# z powodu choroby. 

Przyj$� je 28 czerwca 1931 w Katedrze Wawelskiej. Jako swoje zawo�anie 
obra� s�owa: �Mi�ujmy Boga, i! Bóg nas pierwej umi�owa�� (3 J 4, 19), po-

niewa' to w�a�nie mi�o�% Boga zawsze Go prowadzi�a i by�a ucieczk$  
w chwilach próby. 

  

1.4. W Rabce i Suchej Beskidzkiej 

Po �wi#ceniach kap�a"skich ks. Bukowi"ski rozpocz$� prac# jako prefekt 
gimnazjum w Rabce. Jego zaanga'owanie duszpasterskie dostrze'ono nie tylko 
w szkole. By� znany w ca�ym mie�cie. Modlitwa, wyk�ady i kazania kszta�to-

wa�y w nim postaw# mi�osierdzia. Jego wielkie oddanie Bogu zauwa'y�y 
uczennice gimnazjum: �W szkole dzia�a� te! osobisty przyk�ad ksi�dza Buko-

wi#skiego. Wprawdzie stara� si� to robi" bardzo dyskretnie, ale wiedzia�y�my, 
!e potrafi odda" sweter czy p�aszcz komu� potrzebuj�cemu spotkanemu na dro-

dze�4
. 

 Bogna Czapli"ska-Grabowska, dzia�aczka Caritasu, wspomina�a  zaan-

ga'owanie ks. W�adys�awa w dzia�alno�% organizacji: �W jego pracy wycho-

wawczej najwi�ksz� rol� odgrywa�a praktyczna realizacja przykazania mi�o�ci 
bli$niego, której nas uczy�, w��czaj�c si� w dzia�alno�" naszego ko�a pracy 
spo�ecznej Caritas�5

.
 

                                                 
3 W. Bukowi"ski, Wybór wspomnie# i informacji dla moich przyjació�, J. Nowak (red.), Wydaw-

nictwo +w. Stanis�awa BM - Kraków 2007, s. 20. 
4 Por. J. Nowak (red.), Materia�y z Sympozjum o S�udze Bo!ym Ks. W�adys�awie Bukowi#skim, 

Kraków 2006,  s. 45. 
5 Tam'e, s. 44. 
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Odpowiedzi$ ks. Bukowi"skiego na Bo'$ mi�o�% by�a równie' pos�uga wi-

kariusza w Suchej Beskidzkiej. Odznaczy� si# tam wielk$ wra'liwo�ci$ i poka-

za�, 'e los ubogich nie by� mu oboj#tny. 
 

1.5. W #ucku  

Praca duszpasterska w *ucku wymaga�a wielkiego zaanga'owania i po-

�wi#cenia. Sama decyzja ks. Bukowi"skiego, by wyjecha% do pracy na 
Wschód, �wiadczy o wielkim zaufaniu Bogu. Mimo ogromu zaj#% ks. W�ady-

s�aw znajdowa� czas, by cierpliwie s�ucha% ludzi i z nimi rozmawia%. Postawa 
ta okaza�a si# niezwykle cenna, gdy Sowieci wywozili ca�e rodziny na Syberi#. 
Ks. Bukowi"ski wspiera� i pociesza� zes�a"ców. Na drog# ofiarowywa� im 
modlitewniki. Jego przyjaciel ks. Kuczy"ski wspomina� tamten czas: �Pierwsze 

aresztowanie W�adzia nast�pi�o wtedy, gdy parafianom wywo!onym z 'ucka na 
Sybir w 1940 roku  podawa� do wagonów !ywno�" wraz z moj� ksi�!eczk� do 
nabo!e#stwa. Z dworca zabrano go wprost do wi�zienia�6

. W tych warunkach 

zwyczajna mi�o�% bli&niego by�a bohaterstwem. W wi#zieniu ks. Bukowi"ski 
pozosta� wierny mi�o�ci do Boga, a po uwolnieniu z gotowo�ci$ oddania 'ycia 
dalej s�u'y� innym jako proboszcz katedry w *ucku. Z ofiarno�ci$ sprawowa� 
pos�ug# sakramentaln$ i organizowa� potajemne spotkania w katedrze przygo-

towuj$ce do Pierwszej Komunii +wi#tej.  
W tragicznych latach wojny ks. Bukowi"ski wspiera� potrzebuj$cych. By� 

dla ludzi wyrozumia�y i serdeczny, ale tak'e wymagaj$cy. Nie pozostawa� 
bierny wobec ich cierpienia. Opiekowa� si# bezdomnymi, karmi� g�odnych, 
przygarnia� wystraszonych i pociesza� rozpaczaj$cych z powodu straty bli-
skich. Nie pozostawi� ludzi bez opieki duchowej. Umacnia� ich w wierze i za-

wierza� opiece Matki Bo'ej. T. Kaszczyszyn jako dziecko bra�a udzia� w kate-

chezach ks. proboszcza w *ucku i w trudnych momentach do�wiadczy�a od 
niego wielkiego wsparcia: �Katedra by�a pop�kana od bomb okupanta. Zapa-

mi�ta�am twarz ks. W�adys�awa Bukowi#skiego. U�miechni�ty tuli� wszystkie 
dzieci i mówi�: �Nie wolno wam si� ba". Matka Bo!a was ocali i obroni��7

. 

Ks. Bukowi"ski ratowa� przed �mierci$ 'ydowskie dzieci, nara'aj$c przy 
tym niejednokrotnie swoje 'ycie. Stara� si$ o godny pochówek dzieci, które 

zosta�y wyrzucone z transportów wioz%cych ludzi na zes�anie. Otacza� je 
swoj$ mi�o�ci$ i modlitw$, oddaj$c w r#ce Boga. Opiekowa� si# tak'e chorymi 
i je"cami.  

 

 

 

 

                                                 
6 J. Kuczy"ski, Mi�dzy parafi� a �agrem, Editions Spotkania � Pary' 1985, s. 51. 
7 W.J. Kowalów (red.), Spotka�em cz�owieka. Ks. W�adys�aw Bukowi#ski w pami�ci wiernych i 
przyjació�, cz. I, Wo�anie z Wo�ynia � Bia�y Dunajec-Ostróg 2001, s. 37. 
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1.6. W �agrach 

Godna uwagi jest dzia�alno�% ks. W�adys�awa w wi#zieniach i �agrach.  
Ks. Bukowi"ski wspomina� przes�uchanie, które przetrwa�, modl$c si# o mi-

�o�%: Raz po raz on (s#dzia �ledczy) mi mówi�: �Namy�lcie si��; sam czyta� 
gazet�, a ja siedzia�em w k�cie pokoju na taborecie i cichutko na palcach od-

mawia�em ró!aniec8
. Przed�u'aj$ce si# przes�uchanie, �wiadomo�% gro'$cego 

mu niebezpiecze"stwa, wrogie nastawienie i agresja przes�uchuj$cego nie by�y 
w stanie zmieni% jego sposobu odnoszenia si# do innych ludzi. Postawa ks. 
W�adys�awa �wiadczy o tym, 'e nawet znajduj$c si# w dramatycznej sytuacji, 
ka'dego cz�owieka traktowa� z szacunkiem i nie odpowiada� z�em na z�o.   

Za swoj$ dzia�alno�% ks. Bukowi"ski w ka'dej chwili móg� ponie�% �mier%. 
Kiedy� spowiadaj$c noc$, przekroczy� prawo obozowe zakazuj$ce odwiedzin 
w s$siednich blokach. Zosta� przy�apany w trakcie powrotu i zamiast kilku-

dniowego karceru otrzyma� mocne uderzenie w twarz9. Wielu wi#zionych ksi#-
'y nie przyznawa�o si#, kim s$. Tymczasem ks. Bukowi"ski odprawia� msze, 
spowiada�, organizowa� spotkania, by zjednoczy% chrze�cijan i podnie�% na 
duchu wszystkich, tak'e muzu�manów i niewierz$cych. Ks. E. G�owacki by� 
wspó�wi#&niem pod ogromnym wra'eniem �wiadectwa, jakie dawa� ks. W�a-

dys�aw w obozie. Panuj$ca w obozie n#dza nie sprzyja�a postawie mi�osierdzia, 
jednak ks. Bukowi"ski nie podda� si# i ofiarnie niós� pomoc. Ks. E G�owacki 
wspomina, 'e ks. Bukowi"ski sta� si# wielkim autorytetem:  

 W tym piekle z�a, niesprawiedliwo�ci, krzywdy, bólu i cierpienia szuka-

�em cz�owieka � wzoru dla siebie. Tym wzorem cz�owieka i kap�ana by� dla 
mnie przez 9 lat w lagrach, i pozostanie na zawsze tutaj obecny ks. W�ady-

s�aw Bukowi#ski. Wysoki, wychud�y, w lichej odzie!y, lecz zawsze pogodny 

i u�miechni�ty (...). Dla nas kap�anów urz�dza� rekolekcje, dla �wieckich 
grup mówi� nauki w j�zyku rosyjskim, ukrai#skim i niemieckim. Ile �wiat�a, 
pociechy i si�y wlewa�y w nasze serca Jego s�owa, dzi�ki którym przetrwali-
�my. Nie tylko s�owem g�osi� mi�o�", ale czynem praktykowa� na co dzie#. 
Pomaga� innym nosi" drzewo, dzieli� si� skromn� porcj� chleba, oddawa� 
innym cieplejsz� bielizn�, nie patrz�c na narodowo�" lub pochodzenie. 
Kiedy bli!ej go pozna�em, stara�em si� Go na�ladowa". Kontakty z nim 

podtrzymywa�y mi� na duchu, zrozumia�am warto�" cierpienia, dzi�ki cze-

mu nie za�ama�em si� � owszem wzros�a we mnie wiara i nadzieja lepszego 
jutra

10
. 

 

Ks. Bukowi"ski by� wsparciem dla innym wspó�wi#&niów, ich powierni-

kiem i przyjacielem. J. W#gierski, cz�onek Armii Krajowej we Lwowie skaza-

                                                 
8 W. Bukowi"ski, Wybór wspomnie#�, dz. cyt., s. 19. 
9 Tam'e, s. 13-14. 
10 W. J. Kowalów (red.), Spotka�em cz�owieka. Ks. W�adys�aw Bukowi#ski w pami�ci wiernych i 

przyjació�, cz. II, Wo�anie z Wo�ynia � Bia�y Dunajec-Ostróg 2001, s. 74.  
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ny na �agry  w 1945r., potwierdza, 'e ks. W�adys�aw by� cz�owiekiem wielkiej 
wiary i mi�osierdzia. Tak jak inni wi#&niowie niewiele posiada�, ale zawsze 
umia� dostrzec kogo� bardziej potrzebuj$cego od siebie11

. 

Warunki 'ycia obozowego by�y trudne nie tylko z powodu g�odu i morder-

czej pracy, ale tak'e na skutek zn#cania si# wi#&niów odsiaduj$cych wyroki za 
przest#pstwa kryminalne, którzy byli nazywani 'ulikami. Franciszek Kaszy"-
ski, wi#zie" �agru w D'ezkazganie w li�cie do  Jadwigi Tele'y"skiej opowiada 
o pracy ks. W�adys�awa i wspomina jego pogod# ducha w trudnych sytuacjach:  

Pó$n� wiosn� 1950 roku przywieziono z Tajszet [Czelabi#sk] ks. W�adys�a-

wa. (�) Szybko zapoznali�my si� i byli�my dobrymi znajomymi. Musz� zazna-

czy", !e od pierwszych dni od przybycia ks. W�adys�awa do brygady górniczej 

by�o intensywne poszukiwanie przez niego rodaków naszych w�ród brygad 
robotniczych, zaznajamianie si� z rodakami, poznawanie warunków ich pracy 
� doli. (...) Gdy ks. W�adys�aw pracowa� noc�, dzie# mia� wolny, który po�wi�-
ca� apostolstwu wiary, dla niego nie by�o wypoczynku po ca�onocnej pracy. (...) 
Ks. W�adys�awa nigdy nie widzia�em zasmuconego lub utyskuj�cego na swoje 
po�o!enie, w jakim si� znalaz�, zawsze z ja�niej�cym, u�miechni�tym obliczem 
chodzi�.12

. 

Jezus Chrystus by� dla ks. Bukowi"skiego fundamentem troski o cz�owieka, 
o czym za�wiadczy� wspó�wi#zie", ks. Eliasz G�owacki:  

 Kiedy opuszcza� obóz, wszyscy !egnali go jak najlepszego przyjaciela 

 i cz�owieka prawdziwie wolnego: �zm�czony, szed� jak cie# cz�owieka pomi�-
dzy baraki z workiem na plecach, ale z ogniem gorej�cym w sercu... jeszcze raz 
si� u�miechn��, pomacha� bezsiln� r�k�, a nam si� zdawa�o, !e s�yszymy jeszcze 
ostatnie jego s�owa cicho - mo!e tylko w my�lach powiedziane ze �w. Paw�em: 
»Któ! nas mo!e od��czy" od mi�o�ci Chrystusowej, utrapienie, ucisk czy prze-

�ladowanie, g�ód czy nago�", niebezpiecze#stwo czy miecz... dzi�ki Temu, który 
nas umi�owa�, jestem pewien, !e ani �mier", ani !ycie, ani Anio�owie, ani 
Zwierzchno�ci, ani rzeczy tera$niejsze ani przysz�e, ani Pot�gi, ani co wysokie, 
ani co g��bokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdo�a nas od��czy" od 
mi�o�ci Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym» (Rz 8,35-37)

13
. 

 

2. Heroiczna mi�o"& 

 

Kolejnym �wiadectwem wiary ks. Bukowi"skiego by�a jego dobrowolna 
decyzja pozostania w ZSRR, by s�u'y% ludziom. Mo'na powiedzie%, 'e do 
s�u'by w Karagandzie przygotowywa� si# przez pi#%dziesi$t lat swego 'ycia. 
Nie móg� pogodzi% si# z post#puj$c$ ateizacj$ dzieci, m�odzie'y i ca�ych ro-

                                                 
11 Por. ks. J. Nowak (red.), Materia�y z Sympozjum�, dz. cyt., s. 24-25. 
12 Archiwum Naszej Przesz�o�ci � 1975r, nr 374.  
13 ANP 374.  
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dzin, bra� wi#c udzia� w wyprawach misyjnych i wraca� do miejsc, gdzie pra-

cowa�, mimo 'e by� z nich wyrzucany.  
Ks. W�adys�aw sumiennie wype�nia� swoje kap�a"skie obowi$zki i nie by�oby 

w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie szczególne okoliczno�ci, w jakich praco-

wa�. Nie by�o ko�cio�a, kaplicy ani domu, w którym móg�by zamieszka%. W�adze 
pa"stwowe zabroni�y mu dzia�alno�ci. By� ci$gle kontrolowany i �ledzony. Mu-

sia� nieustanie t�umaczy% si# z tego, co robi�. Nak�adano na niego kary, by� tak'e 
aresztowany. Prowadzone przez ksi#dza Bukowi"skiego duszpasterstwo wyma-

ga�o wielkiego wysi�ku umys�owego i fizycznego, ale nie chcia� on zrezygnowa% 
z tej pracy, bo widzia�, jak bardzo wierni go potrzebuj$. Pobyt w Karagandzie 
odczytywa� jako kolejne wezwanie i pos�uga ta przynosi�a mu rado�%. Podj$� j$ 
dobrowolnie i czu� si# szcz#�liwy w�ród ludzi, którym s�u'y�. Ci, którzy byli 
blisko niego, dostrzegali jego po�wi#cenie i determinacj#. 

Ks. Bukowi"ski s�u'y� katolikom przez spowied&, co podczas prze�ladowa" 
by�o �wiadectwem wielkiego oddania innym. Ks. Bukowi"ski cz#sto spowiada� 
przez ca�$ noc. By� przekonany o wyj$tkowo�ci spowiedzi jako znaku Bo'ego 
dzia�ania. +wiadczy o tym refleksja z jego listu: Nieoceniona jest wci�! i zaw-

sze Penitencja. Z jej naprawd� wielkiego i mi�osiernego serca korzystaj� nie 
tylko najbli!si s�siedzi, lecz wielu dalszych, a nawet bardzo dalekich14

. Trudno 

oszacowa%, ile osób skorzysta�o dzi#ki niemu ze spowiedzi, lecz wiadomo, 'e 
ludzie, w�ród których s�u'y�, nawracali si# i zbli'ali do Boga.  

Swoj$ mi�o�% do innych ks. W�adys�aw wyra'a� poprzez listy z 'yczeniami  
i wyrazy wdzi#czno�ci, kierowane do licznych przyjació�. Rewan'owali si# oni 
za okazywane im dowody mi�o�ci i wysy�ali do Karagandy wiadomo�ci  
i ksi$'ki, na które czeka�. Ks. Bukowi"ski wspomina� te kontakty z wdzi#czno-

�ci$. W listach do rodziny i przyjació� pisa�: Z dala od stron rodzinnych nie 

jestem bynajmniej przygn�biony i wcale nie uwa!am si� za jak�� ofiar� losu. 
Wr�cz przeciwnie, dzi�kuj� Bogu za wszystko. S�dz�, !e przez ca�y ten d�ugo-

letni okres !ycia zawsze by�em i dot�d jestem w�a�ciwym cz�owiekiem na w�a-

�ciwym miejscu15
. 

W li�cie z 1963 roku zawiadomi� przyjació� z Polski o tym, 'e zosta� aresz-

towany, a pó&niej wyrzucony z wyprawy misyjnej. Dzieli� si# tym bolesnym 
faktem, bo chcia� wspólnie prze'ywa% trudne do�wiadczenia: Mi�o�" i ofiara 

��cz� si� z cierpieniem najcz��ciej po obu stronach. Prawem przyja$ni jest 
wspólnie prze!ywa" troski i rado�ci, i to troski jeszcze g��biej ni! rado�ci. Tak 
jest obustronnie w stosunku do Was i do dzieci. Cho" wiem, !e korespondencja 
ze mn� najprawdopodobniej przysparza" Wam b�dzie smutku i niepokoju, b�d� 
j� póki si� tylko da, kontynuowa�16

. 

 

                                                 
14 W. Bukowi"ski, Listy, dz. cyt.,  s. 138. 
15 Tam'e,  s. 52. 
16 Tam'e, dz. cyt., s. 318. 
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3. Najistotniejsze formy mi�o"ci 

 

3.1. Mi�o"& nieprzyjació� 
Mi�o�% nieprzyjació� by�a dla ks. W�adys�awa prób$. Niewiele pisa� on  

o swoich cierpieniach i upokorzeniu, którego do�wiadcza� w �agrach. W jego 
wspomnieniach z pobytów w wi#zieniach nie ma nienawi�ci, irytacji czy z�o-

�ci. +wiadkowie pami#taj$ jego wyznanie: Nie da�em si� nigdy zatru" nienawi-

�ci�17
. Po ludzku wydawa�o si# to niemo'liwe, jednak ks. W�adys�aw by� prze-

konany, 'e to Bóg wspiera go i prowadzi. W swoich listach pisa�: Dla mnie 

Chrystusowe przykazanie mi�o�ci nieprzyjació� nie jest jak�� pi�kn� utopi�, 
lecz czym� w najwy!szym stopniu realnym i !yciowym18

. 

Ks. Bukowi"ski by� otwarty na ka'dego cz�owieka i uczy� si# kocha% nie-

przyjació�. Mi�o�% wzgl#dem bli&niego dawa�a mu pokój, ale nie oznacza�o to, 
'e nie cierpia�, nie ba� si# czy przesta� dostrzega% wrogo�%, kpiny i represje. 
Musia� stoczy% walk# wewn#trzn$, by w trudnych warunkach z gorliwo�ci$ 
s�u'y% ka'demu cz�owiekowi. Mimo to pojawia�y si# wobec niego zarzuty. 

Dotyczy�y one wychowania katolickiego m�odzie'y i dzieci oraz przecho-

wywania literatury religijnej, co dla jego wrogów by�o równoznaczne  
z prowadzeniem przez Ko�ció� antyradzieckiej polityki. Zarzucano ks. Bu-

kowi"skiemu nielegaln$ dzia�alno�% na szkod# kraju:  
Wykorzystywa� przes�dy religijne pewnej cz��ci ludno�ci, w�ród której roz-

powszechnia� katolicyzm. W latach 1954�1958 Bukowi#ski w prywatnych 

mieszkaniach i w zorganizowanym wed�ug jego wskazówek domu modli-

tewnym w Karagandzie prowadzi� nielegalne zgromadzenia wierz�cych 
katolików, przyci�gaj�c znaczn� ilo�" m�odzie!y, w tym dzieci w wieku 

szkolnym oraz przedszkolnym, którym wpaja� fanatyzm religijny. Odrywa� 
m�odzie! od wychowania komunistycznego oraz uczestnictwa w !yciu spo-

�eczno-politycznym kraju
19

.  

Mimo nieprzyjaznej postawy s#dziego w czasie rozprawy w r. 1958 w Ka-

ragandzie, ks. Bukowi"ski by� spokojny i opanowany. Mia� poczucie w�asnej 
godno�ci i zachowywa� si# z szacunkiem wobec przeciwnika. Wyra'a� jednak 
zdecydowany sprzeciw wobec ob�udy i cynizmu. Nie zgadza� si# na system 
komunistyczny, w którym wyzyskiwano ludzi. Odwa'nie mówi� o powodach, 

dla których zosta� w Zwi$zku Radzieckim: Odpowiedzia�em, !e uczyni�em to 
ze wzgl�dów ideowych dla pracy duszpasterskiej w�ród tak bardzo jej potrze-

buj�cych, a nie maj�cych swoich kap�anów wierz�cych katolików Zwi�zku 

                                                 
17 W. Bukowi"ski, Wybór wspomnie#�, dz. cyt., s. 72. 
18 Tam'e, dz. cyt., s. 3. 
19 R. Dzwonkowski, Leksykon duchowie#stwa polskiego represjonowanego w ZSSR 1939-

1988,Towarzystwo Naukowe KUL - Lublin 2003, s. 741.  
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Radzieckiego
20

. S�owa ks. W�adys�awa wywo�a�y oburzenie, gdy' pytaj$cy by� 
przekonany, 'e ksi$dz kierowa� si# wzgl#dami finansowymi. Ksi$dz Buko-

wi"ski jednak odpowiedzia�: Gdybym ja kierowa� si� wzgl�dami materialnymi, 

to by�bym � prosz� mi darowa" ostre s�owo � idiot�, pozostaj�c w Zwi�zku 
Radzieckim. W Polsce otrzyma�bym ko�ció� parafialny ze sta�ym dochodem 
i móg�bym w nim legalnie i spokojnie pracowa", a w Zwi�zku Radzieckim 

musz� siedzie" na �awie oskar!onych21
. 

Nale'y tak'e pami#ta% o prze�ladowaniach ks. Bukowi"skiego w trakcie je-

go pracy misyjnej w Tad'ykistanie, Aktiubi"sku i Semipa�aty"sku. Cz#sto by� 
zatrzymywany. Przes�uchiwano go, zabierano mu ksi$'ki, pieni$dze, nak�adano 
kary i aresztowano, ale nigdy nie uda�o si# go zniech#ci% do dalszej pos�ugi 
kap�a"skiej. Jednak ks. Bukowi"ski najbardziej obawia� si# tego, 'e zostanie 
aresztowany i skazany na ci#'kie roboty, poniewa' uniemo'liwi�oby mu to 
dalsz$ prac# duszpastersk$. Jego wielko�% polega�a na tym, 'e nie martwi� si# 
wy�$cznie o siebie, ale przede wszystkim o ludzi, którzy zostaliby pozbawieni 

pasterza. Ks. W�adys�aw umia� przebacza%, a ci, którzy go pami#taj$, zgodnie 
twierdz$, 'e nie by�o w nim nienawi�ci wobec wrogów. 

W czasie rozprawy w Karagandzie w r.1958 ks. Bukowi"ski nie broni� swo-

ich osobistych praw, lecz prawa do wolno�ci religijnej. Zrezygnowa� z obro"cy 
i wykorzysta� swoje wykszta�cenie prawnicze. Sam wyg�osi� mow#, w której 
broni� katolików pozbawionych opieki duszpasterskiej:  

Nie prosz� o nic dla samego siebie, lecz prosz� o uwzgl�dnienie s�ów moich 

dla dobra wierz�cych katolików Kazachstanu. Pragn��bym mie" nadziej�, !e 
s�owa moje nie okaza�y si� g�osem wo�aj�cego na puszczy, lecz dotar�y do A�-
ma Aty i Moskwy. By� jeden wypadek, !e mi zabroniono pój�" do umieraj�cej 
chorej, by j� przygotowa" na dobr�, chrze�cija#sk� �mier". Oby�my wszyscy 
w Zwi�zku Radzieckim zrozumieli, !e pierwszym prawem ka!dego cz�owieka, 
a ju! tym wi�cej cz�owieka wierz�cego, jest prawo do Boga22

. 

 

3.2. Mi�o"& kap�a�ska 

Na szczególn$ uwag# zas�uguje stosunek ks. Bukowi"skiego do kap�anów. 
Z wieloma z nich zaprzyja&ni� si# w Kazachstanie na ca�e 'ycie. Ich losy poto-

czy�y si# podobnie. Prawie wszyscy przeszli przez wi#zienia i �agry, pozostaj$c 
pó&niej na terenie ZSRR. Ks. Bukowi"ski spotyka� równie' wielu kap�anów  
w obozach pracy i szybko nawi$zywa� z nimi kontakt. Organizowali wspólne 
modlitwy, wyk�ady i rekolekcje. Umacniaj$c innych, ks. Bukowi"ski czerpa�  
z tych spotka" si�# równie' dla siebie. Ludzie, którzy go spotykali, wspominaj$ 
jego pomoc w przetrwaniu trudnego czasu. Podkre�laj$, 'e by� dla nich wzo-

rem cz�owieka i kap�ana. Z wieloma ksi#'mi ks. Bukowi"ski korespondowa� 
                                                 
20 W. Bukowi"ski, Wybór wspomnie#�, dz. cyt., s. 24. 
21 Tam'e, dz. cyt., s. 24�25. 
22 Tam'e, dz. cyt., s. 123. 



ks. Jan Nowak 

 

 

121 

do ko"ca 'ycia. W listach do nich pisa� o swoich wewn#trznych prze'yciach  
i do�wiadczeniach duszpasterskich. Z o. Klemensem W�adys�awem +wi'kiem 
dzieli� si# zmaganiami, pisz$c do niego z Karagandy: To, co lepsze i najlepsze, 

jest tu najcz��ciej nie do osi�gni�cia. Na przyk�ad systematyczne "wiczenia du-

chowne, naprawd� solidne i wyczerpuj�ce przygotowanie do sakramentów 
itp.

23
. 

 

3.3. Mi�o"& do m�odych 

Zaanga'owanie w Kole Kresowym pozwoli�o ks. W�adys�awowi pozna% 
problemy m�odych, wtedy swoich rówie�ników. Do�wiadczenie zdobywa� 
równie' w trakcie pracy katechetycznej w Rabce. Uchodzi� za m$drego i od-

powiedzialnego nauczyciela. Ludzie dostrzegali jego serdeczno�% i pobo'no�%. 
Ks. Bukowi"ski ch#tnie nawi$zywa� bezpo�rednie kontakty ze swoimi wycho-

wankami. Interesowa� si# sprawami uczennic, uczestniczy� w ich 'yciu szkol-

nym i rodzinnym, a w razie potrzeby dyskretnie pomaga�. Swoje do�wiadcze-

nia wykorzysta� pó&niej w *ucku, a tak'e w �agrach i Karagandzie.  
Ks. Bukowi"ski uwa'nie s�ucha�, co mieli do powiedzenia m�odzi ludzie  

i wykazywa� autentyczne zainteresowanie ich 'yciem. Z ogromn$ 'yczliwo�ci$ 
udziela� im wskazówek i umacnia� w wierze. Zach#ca� ich tak'e do pracy nad 

sob$, rozwoju swoich zainteresowa" i zdobywania wiedzy. W czasie d�ugich 
podró'y misyjnych cz#sto nadarza�a si# okazja, by porozmawia% z m�odymi 
lud&mi, którzy byli niewierz$cy. Podobnie by�o w obozach pracy. Ks. W�ady-

s�aw podejmowa� wtedy rozmowy o religii, które cz#sto prowadzi�y do nawró-
cenia rozmówców i przyj#cia przez nich sakramentów.  

 

3.4.  Mi�o"& do wyznawców innych religii 
Spotkania z cz�onkami sekt by�y dla ks. Bukowi"skiego bardzo trudne. 

Cho% ks. W�adys�aw wzywa� do zgody, to nie zawsze by� wys�uchiwany. 
Wspomina�  próby pojednania w specjalnym �agrze dla przywódców sekt  
i kap�anów: Ale bywa�y mi�dzy sekciarzami dyskusje pe�ne wzajemnej napa-

stliwo�ci. Ja osobi�cie nawo�ywa�em zawsze wszystkich do niezapominania  
o wzajemnej mi�o�ci w dyskusjach, co nie by�o skuteczne24

. 

Ks. Bukowi"ski wyniós� z domu szacunek wobec ludzi wyznaj$cych inn$ 
wiar#. Nie brakowa�o w jego 'yciu okazji, by móg� go wyrazi%. Spotyka� prze-

cie' ludzi ró'nych wyzna", kultur i narodowo�ci. Nie tylko nie zapomina�  
o idea�ach m�odo�ci, ale konsekwentnie potwierdza� swój stosunek do innych 
ludzi, okazuj$c im ciep�o i 'yczliwo�%. W dni wolne od pracy w obozach orga-

nizowa� spotkania, podczas których dzieli� si# swoj$ wiedz$ filozoficzn$, teo-

logiczn$, historyczn$ i literack$. Prowadzi� wyk�ady dla wspó�wi#&niów. Nie-

                                                 
23 W. Bukowi"ski, Listy, dz. cyt., s. 138. 
24 W. Bukowi"ski, Wybór wspomnie#�, dz. cyt., s. 119. 
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które z nich organizowane by�y specjalnie dla wyznawców innych religii.  
W czasie tych spotka" g�os zabierali ró'ni mówcy, a ks. W�adys�aw stara� si#, 
aby dyskusja by�a spokojna i rzeczowa. Bola� nad tym, 'e nie zawsze si# to 
udawa�o. Zebrania te ko"czy�a wspólna modlitwa, a nast#pnie spo'ywano bar-

dzo skromny posi�ek. Ju' przed Soborem Watyka"skim II ks. W�adys�aw 'y� 
ide$ ekumenizmu. Opowiada� o nastrojach towarzysz$cych planom zwo�ania 
Soboru: By�o w naszym obozie �religio$ników� du!e zainteresowanie ruchem 
ekumenicznym. Szczególne zainteresowanie wywo�a�a zapowied$ zwo�ania 
Soboru Powszechnego. Wielu si� spodziewa�o, !e Sobór dokona jakiego� cho"-
by cz��ciowego zjednoczenia z innowiercami. Bywa�y dyskusje mi�dzywyzna-

niowe. Niektóre by�y rzeczowe i utrzymane w duchu wzajemnej mi�o�ci25
. 

 

Podsumowanie 

 

Ks. W�adys�aw Bukowi"ski wyra'a� swoj$ wielk$ mi�o�% do Boga przez 
wiar# i oddanie, a tak'e przez serdeczno�% i 'yczliwo�% okazywan$ bli&nim.  
Z ofiarno�ci$ s�u'y� ludziom i nie opu�ci� ich, mimo 'e mia� mo'liwo�% powro-

tu do Polski, gdzie mia�by zapewnione godziwe warunki 'ycia i spokojn$ pra-

c#. Jego stan zdrowia pogarsza� si#, lecz on nie zrezygnowa� ze swojej s�u'by 
w Kazachstanie. Czu� si# odpowiedzialny za swoich wiernych. Z jednakow$ 
trosk$ odnosi� si# do kolegów, przyjació�, uczniów, parafian, wspó�wi#&niów 
czy ludzi aparatu ucisku. Je'eli dostrzega� duchow$ czy materialn$ bied#, na-

tychmiast próbowa� pomaga%. 
Ks. Bukowi"ski nigdy nie by� oboj#tny na prze�ladowania zes�a"ców. 

Chcia� nie�% Dobr$ Nowin# opuszczonym i biednym. Widzia� ogromn$ potrze-

b# pracy duszpasterskiej w�ród tych, którzy do�wiadczali ucisku i biedy. Zaw-

sze s�u'y� Bogu, który by� dla niego jedynym Panem. Wybacza� wrogom i nie 
piel#gnowa� w sobie nienawi�ci. W swojej s�u'bie ks. W�adys�aw znajdowa� 
rado�% i spe�nienie, a praca w Kazachstanie sta�a si# jego powo�aniem. 

 Wspó�czesny �wiat prze'ywa kryzys warto�ci. Wiele w nim z�a i okrucie"-
stwa, dlatego potrzeba ludzi, którzy swoim 'yciem za�wiadcz$, 'e Bóg jest 

obecny w 'yciu ka'dego cz�owieka. Ks. W�adys�aw Bukowi"ski by� �wiad-

kiem, 'e mi�o�% Boga pozwala zwyci#'y% z�o i daje si�#, by przetrwa% nawet  
w najtrudniejszych warunkach.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 W. Bukowi"ski, Wybór wspomnie#�, dz. cyt., s. 118-19. 



ks. Jan Nowak 
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Summary 

 

The Witness of Love. W�adys�aw Bukowi�ski's New Evangelisation 

 

The life of the Servant of God Fr. W�adys�aw Bukowi"ski was a testimony 
of love for God and neighbours. He was a dedicated priest who suffered a lot 

but did not cease to believe in goodness and forgiveness. He was imprisoned 

and stayed in various Soviet labour camps. However, this experience did not 

weaken his faith. 

W�adys�aw Bukowi"ski always showed love for enemies and respect for 
believers of other religions. He did missionary work and spent the rest of 

his life in Kazakhstan administering the sacraments, catechizing and help-

ing the needy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


