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ZAMIAST WSTĘPU
Jako kolejny, jubileuszowy pięćdziesiąty tom Biblioteki „Wołania
z Wołynia” oddajemy książkę będącą drugą częścią zbioru świadectw życia
i innych materiałów dotyczących niestrudzonego i heroicznego kapłana
Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (1904–1974).
Niniejszy tom zawiera m.in. wspomnienie s. Klary Staszczak OSB, która przytacza piękne wspomnienie o ks. Władysławie Bukowińskim, które
w październiku 1974 roku przy stole u ks. Antoniego Chomickiego w Murafie wygłosił grekokatolicki kapłan ks. Eliasz Głowacki: „w tym piekle zła,
niesprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia szukałem człowieka – wzoru
dla siebie. Tym wzorem człowieka i kapłana był dla mnie przez 9 lat w łagrach, i pozostanie na zawsze tutaj obecny Ksiądz Władysław Bukowiński.
Wysoki, wychudły, w lichej odzieży, lecz zawsze pogodny i uśmiechnięty.
Widziałem Go powracającego z pracy z klocem drzewa na ramieniu chociaż
nie wszyscy nieśli drzewo. Chciałem jak najprędzej nawiązać kontakt osobisty, lecz to sprawa niełatwa, zawsze był otoczona współwięźniami, o coś pytał, odpowiadał na pytaniu, tłumaczył, pocieszał, nieraz powiedział żartobliwe słówko. Dla nas kapłanów urządzał rekolekcje, dla świeckich grup
mówił nauki w języku rosyjskim, ukraińskim i niemieckim. Ile światła, pociechy i siły wlewały w nasze serce Jego słowa, dzięki którym przetrwaliśmy. Nie tylko słowem głosił miłość, ale czynem praktykował na co dzień.
Pomagał innym nosić drzewo, dzielił się skromną porcją chleba, oddawał
innym cieplejszą bieliznę, nie patrząc na narodowość lub pochodzenie. Kiedy bliżej go poznałem starałem się Go naśladować. Kontakty z nim podtrzymywały mię na duchu, zrozumiałam wartość cierpienia, dzięki czemu nic
załamałem się – owszem wzrosła we mnie wiara i nadzieja lepszego jutra”.
Pragnę wyrazić zadowolenie z tego faktu, że nasza decyzja sprzed siedmiu lat by dokumentować to, co pozostało w ludzkiej pamięci o tym wielkim Kapłanie i Człowieku przynosi efekty.
Jeszcze bardziej cieszymy się z faktu, że 19 czerwca 2006 roku rozpoczął się długo oczekiwany proces kanonizacyjny Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Ufamy, iż zawarte w niniejszym tomie materiały pomogą poznać sylwetkę kandydata na ołtarze, jak i przybliżą klimat
ciężkich czasów dawania świadectwa przez Kościół Męczenników i Wyznawców.
Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel o świadectwa
i relacje składam serdeczne podziękowanie za pomoc w zebraniu tych
ułomków z kruchej ludzkiej pamięci. Szczególnie pragnę podziękować za
pomoc w zredagowaniu niniejszego tomu następującym osobom: Barbarze i
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Janowi Kierznowskim, Irenie Androszczuk, s. Annie Marii Kierznowskiej,
Ludmile Poliszczuk i Innie Szostak.
Wszystkich Czytelników niniejszego tomu proszę o ewentualne uwagi
i uzupełnienia, o modlitwę w intencji beatyfikacji ks. Władysława Bukowińskiego oraz o modlitwę w intencji lokalnych wspólnot kościelnych na
Ukrainie i w Kazachstanie. Jezus Chrystus mówi: „Proście Pana żniwa”.
A więc prosimy Pana o wiarę, odwagę, nadzieję i przebaczającą miłość.
Czując się włączeni w odkupieńcze dzieło Pana naszego Jezusa Chrystusa
i Jego Kościoła modlimy się za przyczyną Sługi Bożego ks. Władysława
Bukowińskiego o nowe święte powołania do służby kapłańskiej w naszych
krajach.
Na obrazku wydanym na pamiątkę święceń kapłańskich, otrzymanych
przez ks. Władysława Bukowińskiego 28 czerwca 1931 r. w katedrze na
Wawelu w Krakowie, czytamy słowa, które Sługa Boży obrał za swoje zawołanie: „Miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwej umiłował”. Wdzięczni za jego
szlachetne życie, będące realizacją tych słów, prosimy by ta miłość obejmowała także nas wszystkich.
ks. Witold Józef Kowalów
Ostróg, 3 grudnia 2006 roku
W 32. rocznicę śmierci Sługi Bożego
ks. Władysława Bukowińskiego

1. Ks. Władysław Bukowiński – fot. z 18 września 1964 roku. Ze
zbiorów Jolanty Bukowińskiej-Wichrowskiej.
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I. DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
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АВТОБИОГРАФИЯ
БУКОВИНСКОГО ВЛАДИСЛАВА ИОСИФОВИЧА1
Я родился в 1904 году в городе Бердичеве Житомирской области
Украинской ССР. Отец мой, Иосиф Киприанович Буковинский работал
агрономом. По национальности я Поляк.
С 1914-го года я учился в средней школе в городах Киеве и Проскурове (ныне Хмельницкий). Я окончил среднюю школу, а затем
приобрел высшее образование в городе Кракове – древней столице
Польши.
В 1931 году, после окончания богословского (теологического) факультета Краковского университета, я получил рукоположение в сан
священника и стал работать католическим священником.
С 1931-го по 1936-й год я работал в краковском воеводстве в
Польше. Я преподавал Закон Божий и историю в гимназии в местечке
Рабка, а затем я работал помощником настоятеля прихода в местечке
Суха.
В 1936-м году я поселился в городе Луцке (ныне областной город
Волынской области Украинской ССР). С 1936-го по 1939-й год я работал преподавателем духовной семинарии и народных школ в городе
Луцке. С 1939-го по начало 1945-го года я работал настоятелем луцкого прихода.
Дня 4-го января 1945-го года я был арестован органами МГБ. Нас
было арестованных 8 человек священников луцкой епархии во главе
с нашим епископом. Следствие проводилось в Министерстве Государственной Безопасности Украинской ССР в Киеве. Мы были осуждены
заочным приговором Особого Совещания в Москве по ст. 54, 1-а и 11
Уголовного кодекса Украинской ССР. Я получил срок 10 лет. Первые
4 года я отбывал свой срок в Челябинских лагерях, а затем в Руднике
Джезказгане Карагандинской области.
Дня 10-го августа 1954-го года я был освобожден из-под стражи
и направлен на ссылку в город Караганду, где меня направили на работу в Ленинское Стройуправление. Я устроился на работу в качестве
ночного сторожа.
1

Благодарим Трофимова Якова Федоровича, профессора Карагандинского Института Актуального Образования «Болашак», за предоставленную нам копию данного
документа.
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Дня 16-го апреля 1956-го года с меня была снята ссылка, а дня
15-го мая т.г. я получил паспорт.
Дня 18-го сентября 1956-го года я был признан инвалидом второй
группы и затем я рассчитался с работы в Ленинском Стройуправлении.
Я не имею права получать инвалидскую пенсию. Меня поддерживают
верующие христиане-католики добровольными пожертвованиями взамен за духовные услуги с моей стороны.
Город Караганда, улица Заводская 42
дня 1-го июля 1957 г.
Владислав Буковинский
[Государственный Архив Карагандинской Области (ГАКО). Ф. 1364. Оп.
1а. Д. 38. Л. 30-31]
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2. Własnoręczny życiorys ks. Władysława Bukowińskiego. Fotokopia przekazana
przez prof. Jakowa Fedorowicza Trofimowa.

ŻYCIORYS BUKOWIŃSKIEGO WŁADYSŁAWA,
SYNA JÓZEFA2
Urodziłem się w 1904 roku w mieście Berdyczowie w obwodzie żytomierskim w Ukraińskiej SRR. Ojciec mój – Józef, syn Cypriana, Bukowiński pracował jako agronom. Jestem Polakiem.
Od 1914 roku uczyłem się w szkole średniej w miastach Kijowie i Proskurowie (obecnie Chmielnicki). Ukończyłem szkołę średnią, a następnie
otrzymałem wykształcenie wyższe w mieście Krakowie – dawnej stolicy
Polski.
W 1931 roku, po ukończeniu wydziału teologicznego Uniwersytetu
Krakowskiego [Uniwersytetu Jagiellońskiego] otrzymałem święcenia kapłańskie i rozpocząłem pracować jako duchowny katolicki.

2

Dziękujemy p. Jakowowi Fiodorowiczowi Trofimowowi, profesorowi Karagandyjskiego Instytutu Aktualnego Wykształcenia, za udostępnioną nam kopię danego dokumentu.
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Od 1931 do 1936 roku pracowałem w województwie krakowskim
w Polsce. Byłem katechetą i nauczycielem historii w gimnazjum w miasteczku Rabka, a następnie pracowałem jako wikariusz w parafii Sucha [Beskidzka].
W 1936 roku zamieszkałem w mieście Łucku (obecnie miasto obwodowe w obwodzie wołyńskim Ukraińskiej SRR). Od 1936 do 1939 roku pracowałem jako wykładowca seminarium duchownego i szkół ludowych
w mieście Łucku. Od 1939 do początku 1945 roku pracowałem jako proboszcz parafii łuckiej.
Dnia 4 stycznia 1945 roku zostałem aresztowany przez organy Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Zostało nas aresztowanych 8 osób –
kapłanów diecezji łuckiej na czele z naszym biskupem. Śledztwo odbywało
się w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego Ukraińskiej SRR w Kijowie. Zostaliśmy skazani zaocznym wyrokiem Posiedzenia Szczególnego
w Moskwie wg art. 54, 1-a i 11 Kodeksu Karnego Ukraińskiej SRR. Otrzymałem wyrok 10 lat. Pierwsze cztery lata odbywałem karę w obozach czelabińskich, a następnie w kopalni w Dżezkazganie w obwodzie karagandyjskim.
Dnia 10 sierpnia 1954 roku zostałem zwolniony spod straży i zesłano
mnie do miasta Karagandy, gdzie mnie skierowali na pracę do Leninowskiego Zarządu Budowlanego (Ленинское Стройуправление). Otrzymałem pracę jako stróż nocny.
Dnia 16 kwietnia 1954 roku została zdjęta ze mnie kara zesłania, a dnia
15 maja tr. otrzymałem paszport.
Dnia 18 września 1956 roku zostałem uznany za inwalidę II grupy i następnie zwolniłem się z pracy w Zarządzie Budowlanym. Nie mam prawa
do otrzymywania renty inwalidzkiej. Wspierają mnie wierni chrześcijanie-katolicy dobrowolnymi ofiarami w zamian za posługę duchowną z mojej
strony.
Miasto Karaganda, ulica Zawodskaja 42
dnia 1-go lipca 1957 roku
Władysław Bukowiński
[Państwowe Archiwum Obwodu Karagandyjskiego (Государственный Архив
Карагандинской Области – ГАКО), fond 1364, opis 1a, dieło 38, arkusz
30–31]
Z rosyjskiego przełożyła
Łucja Zalewska
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RODOWÓD POLSKI RODZINY SCIPIO DEL CAMPO
OD ROKU 1518
Herb Rodu: Cztery laski błękitne w czerwonem polu, na krzyż na ukos
złożone, z których dwie na jedną stronę idą, dwie na drugą; w Chełmie zaś
Pelikan, krwią z rozdartych piersi troje dzieci ożywiający. – (Tak go opisuje
Kojałowicz i Niesiecki, tak stwierdza go, z tytułem hrabiowskim, dokument z aktów archiwalnych Królewskich w Warszawie z 28 Czerwca 1793
roku)3.
Nazwa Herbu: Scipio. – (Paprocki nazywa także Herb ten – Regimenta.
– Niesiecki zaś, dając mu właściwą nazwę – Scipio, także go nazywa – Laski). – Niesiecki twierdzi, że te cztery laski ułożone są na pamiątkę czterech,
niegdyś triumfami wsławionych Scipionów, którzy od zawojowanych Rzymowi prowincyi nowych przydomków nabyli; a to: – Scipio Africanus major, Scipio Aziaticus, Scipio Nasica, Scipio Numantinus – albo Africanus
minor. – Że Ród ten, dziś Polski, od owych Rzymian pochodzi, zaprzeczyć
trudno, aczkolwiek tego żadne tu dokumenta dowieść nie mogą.
Piotr del Campo Scipio – Gubernator Księstwa Baru i Rossano, Marszałek Dworu Królowej Bony, był pierwszym który z tego Rodu na Polskiej
osiadł ziemi, z Włoch do Polski z tą Królową – zatem za panowania Króla
Zygmunta I w r. 1518 – przybywszy. – Za Żonę miał Livię Księżniczkę:de
Leonardi – Herbu Sbasna – Neapolitankę. – Z małżeństwa tego, prócz pozostałych we Włoszech, a o których ślad zaginął, osiadł w Polsce Syn:
Fabrycy del Campo Scipio, – Dziedzic na Kudrawce. – Ten pojął za Żonę już na ziemi naszej – Annę Duziacką Rudominównę, Starościankę
Uściańską i po zostawił siedmiu Synów i dwie Córki.
Niesiecki nie podaje imienia tego pierwszego z Polką ożenionego Scipiona; pisze o nim jako o bezimiennym, a wspomina że Fabrycy, pozostał
we Włoszech. Tak jednakowoż nie jest, albowiem w Archiwum Akt Grodzkich w Krakowie – in Libro inscriptionum 1582/1583 – znajduje się plenipotencyja, wystawiona przez Dominika Alemani, Dygnitarza z czasów Stefana Batorego, na Fabrycego del Campo Scipio z Kudrawki, w sprawie majątkowej prywatnej czyli osobistej, o odbiór majątku od Jezierskiego. –
(O Alemanim, patrz Akta Historyczne do spraw wojennych Stefana Batorego, Kraków, 1387, Dz. Un. Jag.). Fabrycy zatem, był pierwszym z tego
Rodu z Włocha Polakiem i pomny zapewnię sławy swych Rzymskich
przodków, walecznym się okazał w nowej dla siebie Ojczyźnie, bo za dzielność w bitwie przeciw Moskwie pod Wielkiemi Łukami odznaczony i obdarzony został. – Za przywilejem Króla Stefana V; roku T 532, w języku
3
Dopisek ręczny: Stanisław August nostryfikował niektóre tytuły jako polskie. Przedtem
w Polsce nie istniały.
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3. Drzewo genealogiczne ks. Władysława Bukowińskiego – fragment ekspozycji dokumentalnej w Karmelu karagandyjskim. Fot. s. Anna Maria Kierznowska.

ruskim spisanym, otrzymał dobra Królewskie Harasimowicze, Stechle
Sioło, Horodiszcze, Bieniewicze, Stoczne i na Żmudzi Pozmosze. – Córki
swe wydał: – Reginę, za Jakuba Micutę – Chorążyca Litewskiego i Annę, za
Józefa Połubińskiego – Podsędka Słonimskiego.
Synowie Fabrycego byli: – Jeremiasz, Piotr i Stanisław bezdzietni;
ostatni Wojskim Grodzieńskim. – Aleksander, dał dowody odwagi wielkiej
w wojnie Inflanckiej, głównie pod Kircholmem, za co mu Król Zygmunt III
przywilejem z roku 1605 a 27 Octobris (Metryka Koronna), nadał dobra –
Uszt, Lenne, Pappen, Nadom i Mnyten w Inflantach. – Krzysztof4 poświęcił
się służbie Bożej w Zakonie OO. Bernardynów; był Prowincyjałem zakonu.
– W roku 1612 odbył podróż do Rzymu i zaszczycony został Komisarstwem od Ojca św. Pawła V (Borghese), do Częstochowy w sprawach
OO. Paulinów na Jasnej Górze. – Jerzy, Dziedzic na Repli, był podkomorzym Grodzieńskim – jak świadczy list Króla Zygmunta III z roku 1619
w Metryce Kancelarii Wielkiej Litewskiej. – W roku 1623 posłował na
Sejm i stąd wybrany był Delegatem Komisarzem do ustalenia granic między
Województwem Podlaskiem a Brześciańskiem, czyli Brzesko-Litewskiem.
4

Zob. Wiesław Franciszek Murawiec, Scipio (Scipio del Campo, Scypion) Krzysztof
h. własnego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, Warszawa–Kraków 1995, s. 85–
–87.
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– Fundował w Powiecie Wołkowyskim Klasztor OO. Bernardynów w Repli. – Ożeniony z Zofią Wołowiczówną Siostrą Biskupa Wileńskiego, pozostawił dzieci: – Annę za Krzysztofem Kopciem i Synów: Mateusza – dziedzicem na Repli i Olekszycach, Gabriela – który podpisał elekcyję Władysława IV z ziemi Wyszogrodzkiej i Mikołaja – dziedzica Puszkarowszczyzny. – Ten ostatni z Halką Wybranowską pozostawił Syna Jerzego, który
z Jadwigą Byszlajówną miał Synów: Józefa, Marcina, Władysława, Mikołaja i Kazimierza. – Kazimierz – dziedzic na Rutkach – ożeniony z Katarzyną
Olędzką, pozostawił Córkę Teresę i synów, Jędrzeja, Jana i Józefa bezpotomnych, oraz Krzysztofa, któremu synów Adama, Jana i Józefa, powiła
Anna Ordyńcówna. – Najstarszym synem Fabrycego, a ciąg dalszy Rodu
stanowić mającym, był:
Jan del Campo Scipio. Dziedzic na Kudrawce, Wojski i Podkomorzy
Grodzieński, Deputat na Trybunał Litewski w roku 1603, z powiatu Grodzieńskiego. – Fundował Kościół OO. Bernardynów w Grodnie, gdzie też
zmarłszy w roku 1620 (za panowania Zygmunta III) pochowany został. –
(Zasługom życia jego oddał cześć przemową, Piotr Wisiołowski podskarbi
nadworny Litewski). – Synowie Jana i Żony jego Anny Brześciańskiej, herbu Sas, z ziemi Przemyskiej byli:
Mikołaj Eustachy – Starosta Merecki. – Ten za młodu oddany na dwór
króla Zygmunta III i do Osoby Królewicza przywiązany, wiele z nim po obcych krajach podróżował. – Jako Podkomorzy, zwiedził z Władysławem IV,
Niemcy, Włochy i Francyję. – (Jagodyński wspomina w dziele swojem, że
reprezentacyi dramatu pt. „Wybawienie Rugiera”, w pałacu Imperiale we
Florencyi, danym w roku 16 z woli Arcyksiężnej Florenckiej, gwoli Władysławowi Królewiczowi Polskiemu między przedniejszemi osobami, przy
boku Królewicza, był Scipio del Campo, Urzędnik Dworu Królewiczowskiej Mości). – Po wstąpieniu na tron Władysław I przywilejem z roku
1633, obdarzył Mikołaja Starostwem Mereckiem. – Dobra te Merecz nad
Niemnem w Województwie Trockiem, wielce były intratne, – podatku
„kwarty” na wojsko kwarcianne opłacały rocznie Złp. 4000. – Znany też
wówczas Merecz z wielkich, i niezwykle gęstych lasów oraz wszelkiego rodzaju dzikiego zwierza, – był ulubionem miejscem, gdzie Władysław IV
nader często tygodnie na łowach spędzał, a Starosta Mikołaj Królowi towarzyszył. – Tamże w Mereczu ze znojów myśliwskich zasłabłszy, umarł
Władysław IV w roku 1648. Mikołaj Eustachy, był nader gorliwym katolikiem; dowodem tego między innymi jest wspomnienie w nader rzadkiej
książce ks. Łukasza Paprockiego SJ wydanej w Warszawie w r. 1652, pod
tytułem: „Łaski cudowne przy Kościele Wniebowzięcia Najśw. Panny w
Sierpcu Województwie Płockiem; na str. 60, autor opisuje ofiary tu składane jako wota i zapisuje „An. Dom. 1635, d. 24 Juniae Mikołaj Scipio Campo tablicę wielką srebrną, którą był ślubował – złożył, a na niej sam klęczą19

cy

4. SKRÓT DRZEWA GENEALOGICZNEGO KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO. Opr. Barbara i Jan Kierznowscy.
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wyryto-

wany”. – Umarł Mikołaj w roku 1637 in celibatu. – Wspomina o nim w pamiętnikach swoich pod r. 1633 Albrecht Stanisław Radziwiłł. – (Wyjątki
tłumaczone w wydaniu Raczyńskiego; oryginał łaciński w Bibliotece Ossolińskich). – Bratem Starosty Mikołaja, a drugim Synem Jana był Krzysztof
del Campo Scipio, – Dziedzic na Szczucinku w Powiecie Lidzkim, Dworzanin i Sekretarz Króla Władysława IV; ożeniony z Symforożą Syrucianką
h. Doliwa, pozostawił córkę za Adamem Baranowiczem na Oleszowicach
i synów Jana, Olbrachta, Aleksandra i Stanisława w młodości zmarłych. –
Krzysztof umarł w roku 1643, a jedynym spadkobiercą Nazwiska i fortuny
był syn:
Jędrzej del Campo Scipio. – Dziedzic na Szczucinku i Sukkurczach,
Podczaszy Grodzieński i Chorąży Wendeński. – Jako Deputat Powiatu
Lidzkiego, i podpisał elekcyję Króla Michała w roku 1668, a następnie Króla Jana III Sobiekiego w roku 1674, z Powiatu Grodzieńskiego. – Idąc za
przykładem przodków swoich z czasów Stefana Batorego i Zygmunta III,
stawał rycersko w odsieczy wiedeńskiej, o czem Sam ten pod którym walczył, to jest Król Jan III – w liście do Żony Królowej Maryi wspomina. – Za
nagrodę waleczności otrzymał dobra Bebrowice w Powiecie Mozyrskim. –
Umarł w roku 1687. – Miał z żoną Eleonorą Suchodolską h. Pobóg – dwie
córki, Katarzynę za Jerzym Hlebickim Józefowiczem Podstolim Witebskim
i Konstancyję za Aleksandrem Kasperowiczem, oraz dwóch synów Kazimierza i Jana. – Secundo voto pojął był za Żonę Anną Podchocimską, a z tą
miał córkę Joannę za Janem Korkociem o dwóch synów – Józefa w Zakonie
S. Franciszka oraz Fortunata który żył bezżennie. – Kazimierz był Podstolim, Podkomorzym i Marszałkiem Lidzkim w roku 1703. – Dwa razy żonaty, z Anną Gutowską i z Zofią Judycką, dzieci nie pozostawił. – Umarł
w roku 1733. – Bratem Kazimierza, a starszym synem Jędrzeja był:
Jan del Campo Scipio5, – Kasztelan Smoleński. Starosta Lidzki i Borciański, Marszałek Trybunału Litewskiego w roku 1699. – Wybrany był
w roku 1702 Rotmistrzem Chorągwi, którą Powiat Lidzki wysłał, za panowania Augusta II na wojnę Szwedzką. Był Pisarzem Grodzkim Lidzkim,
a w Trybunale Litewskim dwukrotnie Marszałkował. – Posiadał Werenów,
między Lidą a Wilnem i tam w roku 1730 fundował klasztor oraz Szkołę Pijarów. – W drugiem zaś dziedzictwie swojem w Koniuchach Województwie
Nowogrodzkiem – wystawił Klasztor OO. Dominikanów. – Żona jego
sprowadziła do Szczucinka Siostry Miłosierdzia i przyczyniła się do budowy Klasztoru OO. Reformatów w Grudziądzu, – Województwie Chełmińskiem. – (Wspomina o tem Baliński w dziele swojem pod tytułem „Starożytna Polska” w t. III). – Kasztelan Jan posłował kilkakrotnie na Sejmy,
był wysłannikiem prowincyi Litewskiej do Karola XII Króla Szwedz5
Zob. Andrzej Rachuba, Scipio (Scipio del Campo, Scypion) Jan h. własnego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXXVI, Warszawa–Kraków 1995, s. 78–80.
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5. Drzewo genealogiczne ks. Władysława Bukowińskiego ze strony matki – rodzina Scipio del Campo.

kiego; przeprowadzał układy między Królem Augustem II [a] skonfederowaną Rzecząpospolitą; z Sejmu r. 1726 był wysłany jako komizarz do traktatu z Elektorem Brandeburgskim. – Podczas Interregnum w roku 1733,
przewodniczył Szlachcie z województwa Smoleńskiego, na elekcyję Augusta III. – Jako Kasztelan, zasiadł w Krześle Senatorskiem po Antonim Chrapowickim. – Dyjaryjusz Sejmu elekcyjnego z roku 1733 z miesiąca Września, przytacza przemowę Jama Kasztelana, witającą obranego wówczas
Marszałka – JW. Pana Radzewskiego Podkomorzego Poznańskiego. – Jarochowski w dziele pt. „Teka Gabriela Junoszy Poduzkiego” w t. IV pag. 134
– Poznań 1856 – podaje wiadomość, iż po śmierci Franciszka Cetnera w roku 1772, Michał Fryderyk Książę Czartoryski Podkomorzy W. Ks. Litewskiego i Jan Tarło, Wojewoda Lubelski oraz Marszałek Konfederacyi Dzikowskiej za Leszczyńskim działający, – iż ci dwaj naówczas najdzielniejsi
Dygnitarze Rzeczypospolitej i biegli znawcy dyplomacyi Europejskiej, Jana
Kasztelana, na opróżnione Krzesło wojewody Smoleńskiego Królowi
przedstawili, gorąco tę nominicyję u tronu popierając. – Krzysztof Miński,
w pamiętnikach swoich, wydanych potem w 1862 w Warszawie przez Jana
Zawiszę, kilkakrotnie o Janie wspomina. – Jan Kasztelan dożył najsmutniejszych czasów moralnego i politycznego upadku Rzeczypospolitej, jakie się
objawiły za Augustów, we wszystkich gałęziach życia narodu. – Umarł Jan
w roku 1738 – za panowania Augusta III. – Żona jego Teresa Chlebicka Józefowicz h. Leliwa – podstolanka Witebska, powiła mu dzieci: – Annę,
Franciszka, Jędrzeja i Antoniego – młodo zmarłych i spadkobiercę rodu
oraz znacznej fortuny, którym był:
Józef del Campo Scipio6, – Marszałek Nadworny W. Ks. Litewskiego 7,
Starosta Mukarowski, Lidzki i Borciański, Poseł na Sejmy od r. 1724 do r.
17. Pułkownik Chorągwi Peteorskiej. Młodością przebytą w Szkołach Pijarskich przez Ojca Fundowanych i ścisłemi naukami, przysposobił się do życia w usługach dla kraju. – Zaledwie też Szkoły ukończył, już w r. 1717,
Deputatem na Trybunał Litewski, a potem Posłem na Sejm wybrany został.
– Jak w nauka tak potem w pracach dla dobra publicznego, kolegował
z Hetmanem Wacławem Rzewuskim. – Mówi o tem cudzoziemiec który był
w służbie Polskiej, Pułkownik Caratioli w dziełku swojem pt. „La vie du
Comte Venceslaus Rzewuski, Grand General et premier Senateur de Pologne” – Liege 1782. – Tamże pag. 26 pisze autor że z Rzewuskim kolegował
Hrabia Scipio, z którym jak rywalizował w naukach szkolnych, tak potem
6

Urodził się orientacyjnie w roku 1690, zmarł w roku 1743. Zob. Henryk Palkij, Scipio
(Scipio del Campo, Scypion) Józef h. własnego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI,
Warszawa–Kraków 1995, s. 81–83.
7
W Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przechowywana jest laska paradna marszałkowska z 1793 roku, wykonana dla Józefa Scipio del Campo, marszałka
nadwornego litewskiego. – Zob. MUJ, nr inw. 9377. (Skarby UJ, s. 169).
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6. Grób ojca ks. Władysława, Cypriana Józefa Bukowińskiego (1874–
–1952), i jego macochy (zarazem
ciotki) Wiktorii Bukowińskiej (1892–
–1972) na Cmentarzu Rakowickim
w Krakowie – kwatera LXXXVI,
rząd 6, grób 8. Fot. Jan Kierznowski
(2001 r.).

wspólnie a dzielnie służyli obydwaj Rzeczypospolitej. – Ksiądz Janocki
Kanonik Bibliotekarz zbioru Załuskich, w dziele swojem pt. „Lexion derer
itzlebenden Gelehrten in Polen, herausgegeber v. Canonico et Bibliothecario Janocki” – Breslau 1755; – na str. 29, pisze o Księdzu Mateuszu Dogielu, że ten znany z wiedzy i wielce uczony Pijar, przebywał w domu Marszałka Józefa Hrabia del Campo Scipio – jako Spowiednik i jako kierujący
wykształceniem jego jedynaka Ignacego, z którym odbył podróż za granicą,
a tam mieli ciągle styczność z uczonymi Niemiec i Francyi. – Podobne
wspomnienie znajduje się w dziele Księdza Bielskiego Pijara, pt. „Vita et
Scripta Scholarum Pijarum”, Varsoviae 1812.
Pozostałe i przechowane po Marszałku Józefie liczne odpisy listów jego
do bitniejszych na one czasy Mężów stanu w Europie, oraz głosów jakie
często podnosił w Sejmach, dowodzą o jego wyższym politycznym wykształceniu i wyróżnianiu się z pomiędzy współczesnych. – Walcząc słowem i piórem w obronie spraw upadającej Rzeczypospolitej, trzymał się
ściśle, Jana Tarły, wojewody Lubelskiego, Michała Księcia Czartoryskiego
Podkanclerza W. Ks. Litewskiego i Prymasa Teodora Potockiego, – około
których – jak powiedział słusznie jeden z historyków – „całość historyczna
25

owych czasów głównie się skupiała”. Unikał zaś służalców Sassa, nie sympatyzując z nimi. – O głębokiej pobożności jego, wiele też wspomnień po
nim pozostało.
Za Żonę pojął Marszałek, w pierwszym związku, Weronikę Firlejównę
Kasztelankę Kamieńską, ostatnią znakomitego rodu i znacznej fortuny dziedziczkę, córkę Andrzeja z Dąbrowicy Kasztelana i Anny z Brzezia Lanckorońskiej, Kasztelanki Radomskiej, która była urodzona z Jadwigi Podkanclerzówny Tarłowej. – Weronika del Campo Scipio, krótko żyjąc bo mając lat 27 umarła w Szczucinie w r. 1739, pozostawiwszy Syna Ignacego
i trzy córki, Teresę zmarłą w dzieciństwie, Annę za Szaniawskim Starostą

7. Herb rodziny Scipio del Campo.

Małogoskim i Magdalenę za Jabłonowskim Kasztelanem Wiślickim. – Drugiem małżeństwem, pojął Józef za żonę Teresę Księżniczkę Radzwiłłównę,
córkę Mikołaja Wojewody Nowogrodzkiego, a wnuczką po Matce Krzysztofa Zawiszy – Wojewody Mińskiego; z tą żył sterilis. – Synowiec osierocony po śmierci Ojca był:
Ignacy del Campo Scipio8, – Starosta Lidzki, podstoli W. Ks. Litewskiego, Poseł na Sejm, Generał Major Litewski, Kawaler Orderów Orła Białego i Ś. Stanisława. – Dostojeństwem Podstolego, obdarzony był w r. 1766
przez Stanisława Augusta. – (Pisze o tem Janocki w dziele pt. „Exceptum
Polonicae literaturae” fol. 444 t. IV). – Przez pierwszy Sejm po rozbiorze
w roku 1776 wybrany został Członkiem Rady nieustającej, tak zwanym
Konsylarzem. – W Radzie tej zasiadali z nim jednocześnie: Giełgud, Kicki,
8

Urodził się orientacyjnie w roku 1730, zmarł w roku 1791. Zob. Zofia Zielińska, Scipio
(Scipio del Campo, Scypion) Jan h. własnego, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI,
Warszawa–Kraków 1995, s. 77–78.
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Stanisław Niemcewicz, Lipski, Oraczewski, Tomasz Ostrowski i Walicki. –
Ignacy posiadał nader rozległe dobra ziemskie, a to: – Szczucin9 koło Lidy
i Werenów, Syrokomlę w Łukowskiem, Krosno – Wiśniowę – Szufnarowę
i Odrzykoń w ziemi Sanockiej, Skałat w Halickiem; dzierżył nadto Starostwo Lidzkie i prawem wieczystej dzierżawy Syrokomlę, którą później
w r. 1775 – za wiedzą i zezwoleniem Sejmu – okupił gotówką na własność
dla jednego z Synów swoich – Pawła (W aktach Konsystorza Generalnego
Diecezyi Krakowskiej, w woluminie Dekanatu Łukowskiego, z roku 1748 –
za Biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego, następująca jest wzmianka:
„Serokomla10, opidum regale eumphytentico, magnifico Ignatio Camili del
Campo Scipioni. Capitaneo Lidensi et in ejus actuali possessione, existens
in Archidiaconatu et Palatinatu Łukinensi consistens”. – Tamże znajdował
się Kościół pod wezwaniem Śgo Stanisława, przez Władysława Jagiełłę,
w roku 1444 wzniesiony. – Ignacy Scipio sprowadził do Lidy OO. Pijarów,
którzy tamże Szkoły utrzymywali. – (Lida najstarsza na Litwie osada, tem
w dziejach naszych znana, że tam apostołujący OO. Franciszkanie w roku
1366, pierwszy raz artykułów wiary świętej nauczali).
Ignacy ożeniony był z Maryją Hrabianką Wodzicką, córką Piotra z Granowa Kasztelana Sandeckiego i Konstancyi Dembińskiej. – Pozostawili pięcioro dzieci; tj. Córkę i czterech synów: – Józef, ostatni Starosta Lidzki,
ożeniony z Księżniczką Teresą Lubecką Kasztelanką Pińską, wydał jedyną
córkę Maryję za Księcia Ksawerego Lubeckiego, Ministra Skarbu Królestwa Polskiego. – Wincenty żył krótko z Byszewską.
Paweł, ożeniony z Kurowską, umarł w r. 1822.
Karol, ożeniony był z hr. Tarnowską11.
Wiktoryja, za Pawłem Grabowskim Starostą Wołkowyskim, Generałem
Wojsk Polskich. – Tej, teraz w roku 1889, żyją w Krakowie trzy Wnuczki: –
Eugenia Januszkiewicz, Adela hrabina Borkowska i Anna hrabina Plater. –
Paweł miał dwóch Synów: – Jana ożenionego ze Świerzawską 12, bezdzietnych i Józefa, który ożeniony z Kunicką, zmarł w r. 1857 i pozostawił:
– Pawła – urodzonego w r. 1830, ożenionego z Waligórską, mających Syna
9

Zachował się tam do dnia dzisiejszego pałac Scipio del Campo – jego zdjęcia można
oglądać na serwerze „Radzima” //
http://radzima.org/pub/pomnik.php?lang=pl&nazva_id=hrszszcz04.
10
W roku 1775 Serokomlę w drodze dziedziczenia nabył Ignacy Scipio del Campo, podstoli Wielkiego Księstwa Litewskiego za zgodą Sejmu. Był to dobry gospodarz: w pobliskiej
wsi Hordzież za rzeką Motwicą (dzisiejsza nazwa Grabówka) wystawił piękny pałac, założył
ogród. W samej Serokomli zaś wybudował drewniany kościół. Serokomla należała do Scipionów do 1819 roku. Po bankructwie Scipionów w XIX wieku Serokomla przeszła w ręce
L. Estreichera. Pałac popadł w ruinę i został w znacznej części rozebrany. Kolejnymi właścicielami majątku byli Markowscy i Kowalscy.
11
Dopisane ręcznie: „(od niego «nasza» linia).
12
Dopisane ręcznie na lewym marginesie: „Widać pokrewieńśtwo ze Świerzawskimi,
o czem mówił Stefan”.
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Edmunda urodzonego r. 185813, a ożenionego z Morchonowiczóną i Józefa
urodzonego w r. 1834, ożenionego z Szaszkiewiczówną, która ma Syna
Bohdana urodzonego r. 1862. – Maryję wydaną za Dydyńskiego.
Karol del Campo Scipio, – Generał Major Kościuszkowski, urodzony
we Lwowie roku 1767. – Z fortuny Ojcowskiej posiadał Skałat w ziemi Halickiej, które to dobra odsprzedał Księciu Stanisławowi Poniatowskiemu,
a kupił miasto Bychawę 14 z attynencyjami w Województwie Lubelskim od
Józefa St[...]kiego i powiększył je nabyciem Bychawki i Woli Bychawskiej
od Koźmianów Gauthiego. – Za Żonę pojął Maryję Hrabiankę Tarnowską
córkę Jana Jacka Starosty Kaorlickiego i Bychawskiego i Rozalii Podczaszanki Czackiej. – (Maryja zatem była wnuczką Feliksa Czackiego i Katarzyny Małachowskiej, a siostrzenicą Tadeusza Czackiego założyciela słynnych Szkół i Liceum w Krzemieńcu i była Siostrzenicą Antoniny Krasińskiej Storościny Opinogońskiej, Matki Generała Wincentego, a Babki poety
Zygmunta.
Przejścia i kwaterunki oraz utarczki na miejscu w majątku Bychawa,
wojsk Napoleońskich; patryjotyczne ofiary i zasilanie Skarbu Księstwa
Warszawskiego; głównie zaś zmiana waluty, czyli ówczesny spadek wartości monety, znacznie zmniejszyły i zachwiały fortuną Karola i spowodowały sprzedaż majątki i przeniesienie się jego do Krakowa, gdzie zamieszkał
i na cholerę w roki 1831 życie zakończył. – Maryja z hrabiów Tarnowskich
umarła o wiele później, bo w roku 1849, w Orachowie na Wołyniu, w majątku Tarnowskich i tam spoczywa. – Dziećmi Karola i Maryi byli: – Jan,
Melania i Maurycy. Melania za Wincentym Sarneckim Marszałkiem
Szlachty Gubernii Podolskiej, zmarła w roku 1883 w Turynce koło Żółkwi,
miała dwie córki – Maryję Strumiłłową i Rozalię Bienkiewiczową, obiedwie zmarłe, oraz dwóch synów – Napoleona ożenionego z Maryją hrabianką
Tarnowską córką Waleryjana i Zygmunta ożenionego z Dolińską. – Napoleon zmarły w Turynce w r. 1888 pozostawił dwóch Synów Stanisława
i Waleryjana; Zygmunt ma jednego Syna.
Jan [Karol] del Campo Scipio 15, Kanonik, Kustosz i Dziekan Kapituły
Krakowskiej, Prałat i były Senator Rzeczypospolitej Krakowskiej. Urodził
się w Dzikowie dnia 28 Lutego roku 1801. – Najmłodsze swe lata spędził
w Bychawie i Dzikowie, a nauki odbył w Liceum w Warszawie i w świeżo
13
Dopisek ręczny na końcu tekstu: „Edmund (1858–1923) ma syna Włodzimierza
(1885–1972). Synem Włodzimierza jest Henryk ur. 1922 żyjący, który ma dwóch synów Karola ur. 1950 i Pawła ur. 1957 r. Karol ma córkę Karolinę ur. 1976 r. i Andrzeja ur. 1979 r.
Paweł ma syna Michała ur. 1988 i córkę Antoninę ur. 1990 r.”
14
Zob. Hubert Mącik, Bychawa, // http://zamki.res.pl/bychawa.htm; Autor prezentacji
internetowej przytacza tam ciekawostkę, że Kajetan Koźmian w złośliwym panegiryku przyrównał Karola Scipio del Campo do Scypiona Afrykańskiego. Tamten zburzył Kartaginę, natomiast hrabia Karol Scipio del Campo doprowadził do upadku Bychawę.
15
Zob. Karolina Grodziska, Scipio (Scipio del Campo, Scypion) Jan Karol, [w:] Polski
Słownik Biograficzny, t. XXXVI, Warszawa–Kraków 1995, s. 80–81.
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tam założonym Uniwersytecie. – Studia Kapłańskie przebył i ukończył
w Rzymie, gdzie w roku 1826 otrzymał święcenie z rąk Kardynała Księdza
Odczchalchi. – W końcu roku 1830, powołany do Konsystorza, przybył do
Krakowa i tutaj – rok już 59-ty stale przebywa. – W roku 1834 został mianowany Kanonikiem Katedralny przez Księdza Biskupa Skórkowskiego. –
Ksiądz Jan del Campo Scipio był wybrany przez Kapitułę Posłem na Sejm
Rzeczypospolitej Krakowskiej, a z jej też wyboru zasiadał i pracował jako
Senator Rzeczypospolitej w r. 1839, 40 i 41. Ksiądz Biskup Dunajewski
(przez Cesarza Franciszka Józefa I Księciem Biskupem Krakowskim mianowany) poruczył Księdzu Janowi urząd Dziekana Kapituły, którą to godność dotąd jeszcze (w roku 1889) piastuje. – † 3 I 1890.
Maurycy del Campo Scipio, Żołnierz w r. 1831. – Urodzony w Lublinie
dnia 28 Października 1810. – Dziecinne swe lata spędził między Bychową
i Orochowem, a nauki całe odbył w słynnem naonczas Liceum Krzemienieckiem założonem przez Tadeusza Czackiego. – W roku 1829 wstąpił do
Banku Polskiego w Warszawie, gdzie mieszkając pod opieką krewnej swojej Janowej z Czackich Krasińskiej – Starościny Opinogórskiej, pracował aż
do wybuchu wojny w r. 1831. – Podczas tejże służył w Krakusach Sandomirskich w szwadronie Jana Wielhorskiego, a wzięty przez Moskali pod
Kazimierzem do niewoli, długiemi etapami wysłany został do Stawropola
[?] w Gubernii Wiatskiej. – Przez lat dwa więziony, na skutek amnestyi
ogólnej powrócił do kraju. – Przebył potem czas pewien w Dzikowie u Tarnowskich i w Borkowicach u Małachowskich i wstąpił ponownie do Banku
Polskiego. – Od roku 1837 oddał się zatrudnieniom przy roli, dzierżawiąc
od Onufrego hr. Małachowskiego, wieś Zdanków w Gubernii Radomskiej. –
Dnia 12 Lutego 1839, pojął Maurycy za żonę Anielę hrabiankę Jezierską,
urodzoną 29 Września 1618, córką Stanisława hr. Jezierskiego – Kapitana
Wojsk Polskich, Kawalera Orderu Virtuti Militari i Legii Honorowej, właściciela dóbr Mińsk pod Warszawą – i Maryi z hrabiów Małachowskich. –
(Stanisław hr. Jezierski był Synem Karola, Posła Sejmu Czteroletniego,
Pułkownika Wojsk Polskich – i Zuzanny Bielińskiej, a wnukiem Jacka
Kasztelana. – Maryja hr. Jezierska, była córką Antoniego hr. Małachowskiego, wojewody Mazowieckiego i Katarzyny Działyńskiej; była wnuką
Jana Małachowskiego Kanclerza, a Bratanicą Stanisława Marszałka). –
Maurycy i Aniela zamieszkali we wsi Czarna, Gubernii Warszawskiej, potem dokupionym obszernym majątku Łaziska, obok Czarny położonym i tu
pozostawali aż do r. 1868. – Wskutek skolonizowania przeważnej części
posiadanej ziemi, a następnie uwłaszczenia przez Rząd Moskiewski chłopów i kolonistów, i odcięcia tem samem wszelkich dochodów, wskutek pożaru dużej fabryki papieru, sprzedawszy te dobra, zamieszkali w Warszawie, potem we Lwowie czas dłuższy i znów w Warszawie, gdzie też Aniela
przeniosła się do wieczności, dnia 5 Października 1385 roku i spoczywa na
29

8. J. E. Książe Adam Stefan Sapieha, Arcybiskup Metropolita Krakowski – w dniu 28
czerwca 1931 r. w katedrze na Wawelu udzielił święceń kapłańskich Słudze Bożemu ks.
Władysławowi Bukowińskiemu. Fot. ze zbiorów Jolanty Bukowińskiej-Wichrowskiej.

Powązkach. – Z dwanaściorga dzieci, sześcioro w dzieciństwie zmarło, pozostałymi zaś są; – Dwie córki Maryja i Józefa i Synowie:
Stanisław, urodzony w Czarny dnia 15 Sierpnia roku 1841. – Ukończył
szkoły w Warszawskiem Gimnazyjum Realnem, a następnie słynną Szkołę
dróg i mostów w Paryżu. – Odbył praktykę Inżynierską przy budowach
ziemnych i morskich we Francyi. – Budował koleje na Ukrainie, w Galicyi
i w Królestwie Polskiem. – Ożeniony z Aleksandryną Zielińską, osiadł
w Warszawie. – Ma czworo dzieci: – Czesława ur. 11 Stycznia 1878; Janinę
ur. 8 Marca 1879; Helenę ur. 7 Kwietnia 1880 i Henryka ur. 24 Lutego
1882.
Karol16, urodzony w Czarny dnia 17 Października roku 1842. – Szkoły
ukończył w Warszawie w Gimnazyjum Realnem, a przebywszy potem rok
w Liege w Belgii u OO. Jezuitów, dwa lata w Paryżu i tyleż w Niemczech
w Heidelbergu i w Karlsruhe. w W. Ks. Badeńskiem, ukończył Technikę
i odbył praktykę fabryczną w Szwajcaryi. – Po odbytych studiach, osiadł
w Galicyi jako Technik i uzyskał Obywatelstwo pod rządem Austryjackim.
– Czynny w wielu Instytucjach autonomicznych i finansowych; był Prezesem Rady Powiatowej w Łańcucie; od roku 1878 jest Posłem na Sejm Krajowy we Lwowie, wybieranym będąc przez Obywateli i przez Włościan. –
Od roku 1887 zarządza dwoma Instytucyjami finansowemi w Krakowie. –
W roku 1871 pojął za Żonę Karolinę z Weiglów; nabyli majętność Łopusz16

Dwa dopiski ręczne: „mój dziadek”, „dziadek Katarzyny Scipio”. Zob. Karolina Grodziska, Scipio (Scipio del Campo, Scypion) Karol, [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. XXVI, Warszawa–Kraków 1995, s. 83–84.
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kę Wielką w ziemi Rzeszowskiej 17. – Mają dwóch synów: – Władysława,
urodz. 24 Lutego 1873 – i Romana, urodz. 25 Września 1877 18. Władysław
zmarł 22 Kwietnia 1893 19.
Zdzisław, urodzony w Łaziskach 24 Października 1844. – Początkowo
nauki pobierał w Warszawie, a następnie odbył Liceum w Metz we Francyi
u OO. Jezuitów i Uniwersytet w Warszawie. – Poświęcił się gospodarstwu
i mieszka na Wołyniu. Ożeniony z Henryką Zielińską, żyją bezdzietni.
Tadeusz, urodzony w Łaziskach 10 Grudnia 1846. – Po przygotowawczych studiach w Warszawie, odbył Liceum w Metz u OO. Jezuitów, a następnie oddał się zawodowi techniczno-fabrycznemu, którym zajęty mieszka na Ukrainie. Ożeniony z Józefą Górską ma po stracie trojga dzieci, żyjących sześcioro: – Zofię urodz. 11 Sierpnia 1875, – Wandę urodz. 29 Kwietnia 1878, – Jadwigę urodz. 6 Kwietnia 1835 i Synów: – Tadeusza urodz.
4 Lutego 1877, – Józefa urodz. 8 Kwietnia i Michała urodz. Lutego 1887
roku20.
Henryk Scipio del Campo
17

Łopuszka Wielka – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim (w latach
1975–1998 w województwie przemyskim), w powiecie przeworskim, w gminie Kańczuga.
Warto wspomnieć, że dr Roman Scipio, właściciel miejscowych dóbr wyznaczył uposażenie
dla erygowanej w 1936 r. parafii rzymskokatolickiej. Kościół parafialny został wzniesiony
w latach 1937–1938) wg projektu S. Tokarowskiego. Na miejscowym cmentarzu znajduje się
neogotycka kaplica grobowa rodu hrabiów del Campo Scipio, wzniesiona z końcem XIX w.
według projektu K. Stryjeńskiego. Zachowały się resztki zespołu dworskiego hr. del Campo
Scipio – fragmenty XIX-wiecznego parku i budynki gospodarcze.
18
Dopisek ręczny umieszczony na końcu tekstu: „Roman ożeniony w 1908 roku z Zofią
z Ziębickich mieli syna Andrzeja urodzonego w 1909, zmarłego w 1948 w stanie bezżennym. Córkę Zofię (1910–1918) i córkę Katarzynę ur. 1918 r. Katarzyna posiada syna Andrzeja ur. w 1939 r., Jacka ur. w 1941, córkę Annę ur. 1943 i syna Wacława ur. 1959 r.”
Uwaga Jana Kierznowskiego: Roman Scipio del Campo, ożeniony z Zofią z Ziembickich był
ojcem Katarzyny (ur. 1918) r., primo voto Ziembickiej, secundo voto Komornickiej, która
zeznawała jako świadek w procesie beatyfikacyjnym, ks. Bukowińskiego w Krakowie 16
listopada 2006 r. Roman był stryjecznym bratem Matki ks. Bukowińskiego i Jej Rodzeństwa. Pani Katarzyna ma dwóch synów Andrzeja i Jacka i córkę Annę zamężną (po mężu
Siekierko) Ziemblickich (Kabłak-Ziemblickich), a po śmierci męża, powtórnie wyszła za
mąż za Komornickiego i ma syna Wacława, który z żoną i dziećmi mieszka w USA).
19
Dopisek ręczny: „(epidemia czarnej ospy)”.
20
Zob.: Henryk Korczyk, Scipio (Scipio del Campo, Scypion) Michał, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXVI, Warszawa–Kraków 1995, s. 87–88. Dopisek ręczny: „zmarł bezdzietnie, był słynnym lotnikiem polskim”. Uwagi Jana Kierznowskiego (12. XII 2006): Michał Scipio del Campo, sławny lotnik wojskowy najpierw w Petersburgu w armii carskiej,
potem po 1918 r. w polskiej, był rodzonym bratem Matki ks. Bukowińskiego Jadwigi, oraz
Jego ciotki i macochy zarazem Wiktorii (obie z domu Scipio del Campo). Ojciec ks. Bukowińskiego Cyprian Józef wraz z drugą żoną Wiktorią są pochowani w Krakowie. Ich grób
znajduje się w części Cmentarza Rakowickiego na ul. Prandoty (tzn. wojskowy, ale w części
od strony ul. Rakowickiej, kwatera LXXXVI – 6 rząd – 8 grób). Ta linia Scipio del Campo,
tj. braci Matki ks. Bukowińskiego – Michała, Tadeusza, Karola i Józefa – wygasła, nie mieli
oni potomków.
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OBRAZEK PRYMICYJNY
KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
List, który otrzymaliśmy niedawno w redakcyjnej poczcie, jest świadectwem faktu, że wiele publikowanych na naszych łamach tekstów budzi żywy oddźwięk w sercach Czytelników. W nr. 50/2004 zamieściliśmy artykuł
pt. „Wspominamy Apostoła Karagandy”, poświęcony ks. Władysławowi
Bukowińskiemu, który był kapłanem archidiecezji krakowskiej, przez 9 lat
duszpasterzował w Łucku na Wołyniu (1936–45), kilkanaście lat był więziony przez Sowietów, w tym 10 lat – w łagrach (1945–54). W czasach komunizmu przez 20 lat służył Kościołowi w Kazachstanie. Autor wspomnienia – ks. Witold Józef Kowalów pisze: „Podczas pielgrzymki Ojca Świętego
Jana Pawła II do Kazachstanu we wrześniu 2001 r. spotkałem wielu świadków życia ks. Bukowińskiego, jego heroicznej służby Bogu, Kościołowi i ludziom, m.in. w Astanie, Karagandzie, Kokczetawie, Kellerówce. Wierni, którzy znali ks. Bukowińskiego, są przekonani o jego świętości. Kościół katolicki w Kazachstanie czyni starania o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego”.

9. Obrazek prymicyjny ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów Barbary Bojarskiej z Poznania.
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Nasza czytelniczka – p. Barbara Bojarska z Poznania nadesłała przechowywany w rodzinnych zbiorach obrazek wydany na pamiątkę święceń
kapłańskich, otrzymanych przez ks. Bukowińskiego 28 czerwca 1931 r.
w katedrze na Wawelu w Krakowie. Jako swoje zawołanie ks. Bukowiński
obrał słowa: „Miłujmy Boga, iż Bóg nas pierwej umiłował”. Dzieląc się
z Czytelnikami tą cenną pamiątką, serdecznie dziękujemy p. Barbarze Bojarskiej.
[„Niedziela” (Częstochowa) nr 51 z 18 grudnia 2005 r., s. 21]

Z KART KRONIKI PARAFIALNEJ W RUDAWIE21
Liber memorabilium parochiae Rudawa
Rok 1931
[...]
W niedzielę VII po Ziel. Świątkach odbyło się poświęcenie sztandaru
Stow. Kat. dziewcząt w Rudawie sprawionego kosztem i staraniem stowarzyszenia za 1250 zł. Poświęcenia dokonał Ks. Zdzisław Nowak.

21

Materiał uzyskany przez Jana Kierznowskiego.
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10. Z kart kroniki parafialnej w Rudawie k. Krakowa.

11. Obrazek prymicyjny ze Mszy św. w Rudawie – 12 lipca 1931 roku.
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Tej samej niedzieli odbyły się prymicje ks. Władysława Bukowińskiego,
syna p. [...] dóbr Hr. Potockich w Pisarach. Kazanie wygłosił Ks. Prałat
Kulig b. Rektor Seminaryum, obecnie Kanonik Kapituły.
[Archiwum Parafii Rudawa – „Liber memorabilium paraochiae Rudawa”,
s. 26–27]

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1959 года дня 25 февраля.
Судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда в составе: председательствующего АНЮШИНА и народных заседателей МАРЧУК и ПОПОВКИНОЙ, при секретаре АНДРЮЩЕНКО, с участием прокурора РУДЕНКО, рассмотрели в закрытом судебном заседании в городе Караганде дело по обвинению БУКОВИНСКОГО Владислава Иосифовича, 1904 года рождения, уроженца гор. Бердичева Житомирской области, по национальности поляка, гражданина СССР, с высшим юридическим и духовным образованием, дважды судимого в 1941 году по ст.ст. 54–10 ч. 1 и 54–12
УК УССР на 8 лет ИТЛ и в 1946 году по ст.ст. 54–1 «а» и 54–11
УК УССР на 10 лет ИТЛ, срок наказания отбыл, до ареста проживал в
гор. Караганде без определённого рода занятий в преступлении, предусмотренном ст. 58–10 часть 1 УК РСФСР.
Судебная коллегия, проверив материалы дела, выслушав свидетелей, подсудимого и выступление стороны,
УСТАНОВИЛА:
Проживая в гор. Караганде после отбытия ссылки, БУКОВИНСКИЙ остался на враждебных позициях по отношению к советской
власти, использовал религиозные предрассудки некоторой части населения, среди которых распространял католицизм. В 1954–1958 гг. Буковинский на частных квартирах и в организованном по его указанию
молитвенном доме в гор. Караганде проводил нелегальные сборища
верующих католиков с привлечением значительного количества молодёжи, в том числе детей школьного и дошкольного возраста, которым
внушал религиозный фанатизм и отрывал молодёжь от коммунисти35

ческого воспитания и участия в общественно-политической жизни
страны.
Кроме того БУКОВИНСКИЙ в 1954–1958 г.г. приобретал, хранил
и пользовался реакционной литературой антисоветского содержания,
издававшейся в бывшей буржуазной Польше. В указанной литературе,
в частности, в брошюрах под названием «Рыцарь безгрешно зачавшей», «Человек характера и действий», книгах «Декалог», «Из тайников супружеской жизни и её общественных осложнений» и других содержатся злобные клеветнические измышления на коммунистическую
партию Советского Союза, с антисоветских позиций истолковывается
советская действительность, а также восхваляются капиталистические
страны и антисоветская политика ВАТИКАНА. Вышеуказанный состав преступления подтверждается личным признанием Буковинского,
как на предварительном, так и в судебном заседании, а также вещественными доказательствами по хранению изъятой литературы. Что же
касается обвинения БУКОВИНСКОГО в проведении им миссионерской деятельности Таджикской ССР, Казахской ССР, то таковое
вменять ему в вину не следует. Исходя из изложенного, Коллегия считает, что Буковинский правильно предан суду по ст. 58–10 часть 1
УК РСФСР, что и нашло своё подтверждение в судебном заседании.
Руководствуясь ст.ст 319–320 УПК РСФСР,
ПРИГОВОРИЛА:
В. И. БУКОВИНСКОГО
на основании ст. 58–10 часть б 1 УК РСФСР подвергнуть лишению
свободы сроком на три года, без поражения прав. Зачесть время содержания под стражей с 3 декабря 1958 года. Вещественные доказательства, приобщённые к делу, подлежат уничтожению. А религиозная
литература, изъятая у БУКОВИНСКОГО, подлежит владельцу после
отбытия им меры наказания.
Приговор суда может быть обжалован в Верховном Суде Казахской
ССР в течение 72 часов с момента вручения копии приговора осуждённому
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ – (Анюшин)
НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ – (Марчук, Поповкина)
копия верна
[«Кредо» (газета Римско-католической Церкви Казахстана), ч. 9 (76),
ноябрь 2001, с. 9]
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WYROK W IMIENIU
KAZACHSKIEJ SOCJALISTYCZNEJ
REPUBLIKI RADZIECKIEJ22
Dnia 25 lutego 1959 roku.
Kolegium sądowe do spraw kryminalnych Karagandyńskiego Sądu Obwodowego w składzie: przewodniczący ANIUSZYN oraz ławnicy ludowi
MARCZUK i POPOWKINA, w obecności sekretarza ANDRIUSZENKO,
z udziałem prokuratora RUDENKO, rozpatrzyli na zamkniętej rozprawie
sądowej w mieście Karaganda sprawę dotyczącą oskarżenia BUKOWIŃSKIEGO Władysława s. Józefa, urodzonego 1904 roku, pochodzącego
z miasta Berdyczowa Obwodu Żytomierskiego, narodowości polskiej, obywatela ZSRR, z wyższym wykształceniem prawniczym i teologicznym,
dwukrotnie skazanego w 1941 roku z artykułów 54–10 cz. 1 i 54–12 Kodeksu Karnego Ukr. SRR na 8 lat pobytu w Penitencjarnych Obozach Pracy
oraz w 1946 roku z artykułów 54–1 „a” i 54–11 Kodeksu Karnego Ukr.
SRR na 10 lat pobytu w Penitencjarnych Obozach Pracy, odbył w oznaczonym terminie karę więzienia. Przed aresztowaniem mieszkał w mieście Karaganda, nie posiadał określonego zajęcia popełniając przestępstwo, przewidziane art. 58–10 część 1 Kodeksu Karnego RFSRR.
Kolegium sądowe, po sprawdzeniu materiałów dotyczących sprawy,
wysłuchaniu świadków, oskarżonego oraz wystąpieniu strony,
USTALIŁO:
Mieszkając w Karagandzie po odbyciu zesłania, BUKOWIŃSKI zajmował nadal wrogą postawę wobec władzy radzieckiej, wykorzystywał
przesądy religijne pewnej części ludności, wśród której rozpowszechniał katolicyzm. W latach 1954–1958 Bukowiński w prywatnych mieszkaniach
i w zorganizowanym według jego wskazówek domu modlitewnym w Karagandzie, prowadził nielegalne zgromadzenia wierzących katolików, przyciągając znaczną ilość młodzieży, w tym dzieci w wieku szkolnym oraz
przedszkolnym, którym wpajał fanatyzm religijny. Odrywał młodzież od
wychowania komunistycznego oraz uczestnictwa w życiu społecznopolitycznym kraju.
Oprócz tego w latach 1954–1958 Bukowiński nabywał reakcyjną literaturę o treści antyradzieckiej, publikowaną w byłej burżuazyjnej Polsce, którą przechowywał i z której korzystał. W wymienionej literaturze, w szcze22

Tekst przetłumaczony przez Barbarę Zielińską staraniem Jana Kierznowskiego. Opublikowany był [w:] Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003, s. 741–742.
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gólności, w broszurach pod nazwą „Rycerz Niepokalanej”, „Człowiek charakteru i działań”, książkach „Dekalog”, „Z tajników życia małżeńskiego
i jego społecznych komplikacji” oraz w innych, zawarte są złośliwe,
oszczercze wymysły dotyczące Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, z antyradzieckich pozycji interpretowana jest radziecka rzeczywistość
oraz wychwalane są kraje kapitalistyczne i antyradziecka polityka WATYKANU. Wyżej wymienione cechy przestępstwa zostały potwierdzone osobistym przyznaniem się Bukowińskiego, tak na wstępnej rozprawie, jak
i sądowej oraz dowodami rzeczowymi o przechowywaniu skonfiskowanej

12. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński
po uwolnieniu z łagru. Fot. Archiwum.

literatury. Co do oskarżenia BUKOWIŃSKIEGO o prowadzenie przez niego działalności misjonarskiej w Tadż. SRR, Kazach. SRR, to takowe nie należy poczytywać mu za winę. W oparciu o przedstawione fakty, kolegium
uważa, że sprawa Bukowińskiego została słusznie przekazana sądowi zgodnie z art. 58–10 cz. 1. Kodeksu Karnego RFSRR, co znalazło swoje potwierdzenie na rozprawie sądowej. Kierując się artykułami 319–320 Kodeksu Postępowania Karnego RFSRR, kolegium sądowe
WYDAŁO WYROK:
na W. BUKOWIŃSKIEGO s. Józefa
na podstawie art. 58–10 część „b” 1 Kodeksu Karnego RFSRR o pozbawieniu wolności na okres trzech lat, bez pozbawienia praw obywatelskich. Za38

liczyć okres przebywania w areszcie od 3 grudnia 1958 roku. Dowody rzeczowe, załączone do sprawy, podlegają zniszczeniu. Natomiast literatura religijna, skonfiskowana u BUKOWIŃSKIEGO, zostanie zwrócona właścicielowi po odbyciu przez niego kary.
Wyrok sądu może zostać zaskarżony w Sądzie Najwyższym Kazach.
SRR w ciągu 72 godzin od momentu wręczenia oskarżonemu kopii wyroku.
PRZEWODNICZĄCY – (Aniuszyn)
ŁAWNICY LUDOWI – (Marczuk, Popowkina)
Za zgodność
[„Credo” (gazeta Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Kazachstanie), nr 9 (76)
z listopada 2001 r., s. 9]
Z rosyjskiego przełożyła
Barbara Zielińska
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II. RELACJE I WSPOMNIENIA
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NIÓSŁ IM
SŁOWA POCIECHY I OTUCHY
Do przygotowywanej książki o ks. Władysławie Bukowińskim i ja
chciałbym dołączyć swoje osobiste wspomnienia, pisząc o tych wydarzeniach, o których ks. Bukowiński chyba przez swoją skromność i pokorę nie
wspomina ani słowem w swoich „Wspomnieniach z Kazachstanu”.
Do 1945 r. Mieszkałem wraz z rodzicami na Wołyniu w miastach:
Krzemieniec, Równe i Łuck. Obecnie mieszkam w Warszawie i jestem
emerytowanym nauczycielem. Ks. Bukowiński był moim proboszczem, parafii katedralnej w Łucku na Wołyniu, od 1940 r. Do stycznia 1945 (z przerwą, gdy siedział w więzieniu sowieckim w Łucku).
Kazania ks. Bukowińskiego na Mszach świętych w katedrze w Łucku od
1940 r. Ściągały tłumy ludzi. Przychodziło również dużo Ukraińców prawosławnych. Kazania zaczynały się charakterystycznym zwrotem: „Drodzy
bracia i siostry w Jezusie Chrystusie”. Coś magnetycznego było w tych
spokojnych i pełnych miłości chrześcijańskiej i tolerancji kazaniach. Gdy
się kończyły, to wszyscy byliśmy zaskoczeni, że to tak krótko trwało
a chętnie byśmy jeszcze słuchali.
W styczniu 1940 r., podczas pierwszej okupacji sowieckiej Wołynia, milicjant sowiecki złapał na ulicy ks. Bukowińskiego i dając mu miotłę, kazał
odgarniać śnieg z ulicy. Była to prowokacja. Ks. Bukowiński z pokorą
i spokojem zamiatał ulicę, aż do czasu, gdy milicjant sowiecki powiedział:
„chwatit” – starczy.
Płaczące kobiety i dzieci, oraz mężczyźni Polacy zwożeni na stację kolejową w Łucku przez Sowietów, celem deportacji na Syberię i do Kazachstanu odwiedzał ks. Bukowiński niosąc im słowa pociechy i otuchy i modląc się razem z nimi. Chował też na miejscowym cmentarzu małe zamarznięte dzieci wyrzucane z transportu jadącego na zesłanie.
W sierpniu 1940 r. Ks. Bukowiński został aresztowany przez NKWD
i osadzony w więzieniu w Łucku (dawnym klasztorze Sióstr Brygidek).
Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej, w czerwcu 1941 r. Sowieci
przed swą ucieczką z Łucka, wymordowali dużą ilość więźniów Polaków
i Ukraińców. Niemcy po wkroczeniu do Łucka, pozwolili wejść na teren
więzienia i oglądać pomordowanych. Ja z mamą byłam również w więzieniu, lecz zapach krwi i odór rozkładających się ciał powstrzymywał nas od
oglądania tego makabrycznego widowiska. Ks. Bukowiński ranny i nieprzytomny leżał przez pewien czas pod stosami trupów (i to go uratowało), bo
gdy odzyskał przytomność i wydostał się spod ludzkich ciał, w więzieniu
byli już Niemcy.
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W 1945 r. W styczniu ks. Bukowiński został ponownie uwięziony
w Łucku przez NKWD i wywieziony do więzienia w Kijowie, razem z ks.
biskupem diecezji łuckiej A. Szelążkiem i ks. K. Gałęzowskim, moim prefektem z gimnazjum z Łucka. Jadąc ciężarówką sowiecką do więzienia
w Kijowie, ks. Bukowiński machał do nas mieszkańców Łucka ręką, żegnając się z nami.
W czasie przesłuchiwania ks. biskupa A. Szelążka jeden z enkawudzistów chciał siłą zedrzeć z ręki biskupa jego pierścień i zabrać go sobie.
W czasie szamotania się biskup zemdlał i upadł na ziemię. Dopiero na prośby ks. Bukowińskiego i innych uwięzionych księży NKWD zaprzestało tego
haniebnego procederu.
Wyrokiem sądu sowieckiego w Kijowie, ks. Bukowiński został skazany
na łagry sowieckie. Łącznie w więzieniach i łagrach sowieckich przeżył
13 lat. Potem został zesłany do Kazachstanu, gdzie po odbyciu kary pozostał dobrowolnie, aż do śmierci.
Pogrzeb ks. Bukowińskiego odbył się w 1974 r. W Kazachstanie. Wobec sprzeciwu NKWD, by pogrzeb odbył się w Karagandzie – stolicy Kazachstanu23, licznie przybyli parafianie zamiast koni ciągnęli furę kazachską
z trumną swego proboszcza i pochowali go kilka kilometrów w polu, za
miastem Karaganda. Odwiedzając Łuck po 50 latach nieobecności dowiedziałem się, że kult „Sługi Bożego” ks. W. Bukowińskiego rozwija się
wśród dawnych parafian na Wołyniu, na Ukrainie jak i w Kazachstanie. Ja
również do nich przyłączam się.
Mieczysław Beliniak
Warszawa, 18 września 2000 r.

WSPANIAŁY
I KOMUNIKATYWNY PASTERZ
Nawiązując do notki w Gazecie Lubuskiej z dnia 3 lipca 2000 r. pt.
„Wołanie z Wołynia”, w której ukazało się zdjęcie księdza Bukowińskiego,
oraz apel o nadsyłanie dokumentów i wspomnień związanych z postacią tego zacnego duchownego. Opublikowana fotografia przybliżyła mi sylwetkę
księdza, która pozostała w mojej pamięci z lat dziecinnych.
Pragnę poinformować, że moją najcenniejszą pamiątką związaną
z księdzem Bukowińskim są dwa święte obrazki dedykowane dla mnie wła23
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Pomyłka autora – Karaganda nie była i nie jest stolicą Kazachstanu.

13. Droga sercu pamiątka z Łucka. Obrazek udostępniony przez Krystynę
Czarniecką.

snoręcznie przez księdza z okazji udzielenia I Komunii Świętej w Katedrze
Łuckiej w maju 1940 roku, których kserokopie w załączeniu przesyłam.
Poza tym posiadam obrazek Najświętszej Maryi Panny Latyczowskiej,
z którym jestem duchowo bardzo związana i którego kserokopię również
przesyłam.
Ten przepiękny obraz był głównym ołtarzem w przepięknej Katedrze
Łuckiej, która posiadała wiele ołtarzy bocznych po prawej i po lewej stronie
na całej jej długości, Ten cudowny główny ołtarz był zamykany złoconą
żaluzją i otwierany na dwie strony świata. W mojej pamięci pozostanie na
zawsze.
Wracając do sylwetki tego wspaniałego i komunikatywnego pasterza jakim był ks. Bukowiński pamiętam z tego, jak umożliwiał schronienie ludności cywilnej w podziemnych wilgotnych podsączanych wodą z rzeki Styr
podziemiach katedry. Ludność, która znalazła tam schronienie uciekała
z domów przed bombardowaniem miasta, a następnie przed bandami ukraińskimi. W tych podziemiach i ja się chroniłam wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem, uciekając z ul. Rówieńskiej przez wał do katedry.
O ile te cenne dla mnie pamiątki i epizodyczne wspomnienie będzie
pomocne w opracowaniu książki o ks. Bukowińskim, to proszę wykorzystać.
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14. J. E. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek
(1865–1950), ordynariusz diecezji łuckiej (1925–1950). Pocztówka Ośrodka
„Wołanie z Wołynia” wykonana np.
jednego z portretów pasterza Wołynia.

Mam przy tym serdeczną prośbę o przesłanie dla mnie, o ile jest to możliwe (za zaliczeniem pocztowym) książkę, którą napisał ks. Bukowiński pt.
„Wspomnienia z Kazachstanu”, 1979–1981 r. Słyszałam o tym wydaniu, ale
niestety tu na Ziemi Lubuskiej nigdzie jej nie mogłam kupić. Wiem tylko
z opowiadań, że wiele jest w niej wspomnień o moim mieście Łucku w którym mieszkałam od urodzenia (1933–1945, tj. do chwili przesiedlenia na
Ziemie Zachodnie).
Po wydaniu nowej książki o księdzu Bukowińskim, do której zbieracie
materiał, również proszą o jej nadesłanie (za zaliczeniem pocztowym).
Z serdecznymi pozdrowieniami i oczekiwaniem na spełnienie mojej
prośby pozostaję z poważaniem
Krystyna Czarniecka
Zielona Góra, 20 lipca 2000 roku
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WSPOMNIENIE
O KS. WŁADYSŁAWIE BUKOWIŃSKIM24
Po raz pierwszy spotkali się z ks. Władysławem Bukowińskim w Klubie
Inteligencji pracującej w Łucku. Na zebraniu organizacyjnym Akcji Katolickiej gdzie wygłosił zasadniczy referat, zabrałem głos w dyskusji. Ks.
Władysław Bukowiński, podszedł do mnie, zapoznaliśmy się i wymieniliśmy kilka zdań. Podobał mi się sposób wypowiedzi, który mówił o wykształceniu prawniczym.
Drugi raz spotkaliśmy się w Janowej Dolinie z okazji Święta Górników.
Wtedy wygłaszał referat ks. Władysław Bukowiński i ja. Mówiliśmy o Akcji Katolickiej. Był to rok prawdopodobnie 1938. Treści przemówień nie
pamiętam. Niestety i Janowa Dolina dziś już nie istnieje. Była tam kopalnia
bazaltu w Łucku. Z ks. Władysławem Bukowińskim zasadniczo nie spotkałem się jak tylko w kościele. Często wygłaszał On kazanie w kościele garnizonowym, wykorzystując budynek dawnej cerkwi. Jego wnętrze nie budziło
nastroju modlitewnego. Stwarzał go ks. Władysław Bukowiński swymi kazaniami. Wiele osób rezygnowało wtedy z bliższej nawet katedry aby je posłyszeć. W pamięci mojej utkwiło kazanie o godności kobiety i szacunku jej
należnego. Mówił „podziwiamy wielkość artystów ale przecież oni tworzą
dzieła śmiertelne, a kobieta rodząc nowe dziecko wydaje na świat istotę nieśmiertelną. Na tym polega jej wielkość”. Moja współpraca z ks. nie mogła
się rozwinąć głęboko zaangażowany byłem w prace harcerskie i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Bliższe stosunki utrzymywałem przede
wszystkim z ks. Józefem Kuczyńskim, który był wysłany przez biskupa
w międzyczasie do Francji dla zapoznania się z organizacją katolickiej młodzieży. W dniu 17 września 1939 r. opuściłem Wołyń na zawsze przenosząc
się do Generalnej Guberni. Natomiast doszły mnie tylko wiadomości, że ks.
Władysław Bukowiński był jako proboszcz katedry aresztowany przez władze radzieckie 1941 r., gdy wybuchła wojna niemiecko-radziecka. W Łucku
więźniów wymordowano. Jakiś więzień wyprowadzony na dziedziniec miał
podnieść ręce do góry i zawołał: – „Ja Polak, nie strielajcie!”.
Na te słowa kazano odejść mu na bok. Ks. Władysław Bukowiński widząc że one nie skutkują miał zawołać podobnie i to go uratowało. Nadmienić należy, że wtedy wśród więźniów przeważali Ukraińcy, Polacy byli nieliczni. Ocalał jeszcze komendant Straży Ogniowej w Łucku, który doczekał
się uwolnienia spod zwały zabitych. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce
we Wrocławiu w mieszkaniu p. Jadwigi Teleżyńskiej – wołynianki. Zatrzymał się u niej jak z toku rozmowy wynikało pisząc swoje wspomnienia
24
Autor niniejszego wspomnienia, Tadeusz Ignacy Gumiński, zmarł 23 sierpnia 2003 r.
w Legnicy.
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15. Dwór w Komornej (1943), między Sandomierzem a Opatowem. Zofia z Czarneckich, wdowa po Feliksie Bukowińskim, administrowała tym majątkiem. Fot. ze
zbiorów Zygmunta Chrzanowskiego.

z Kazachstanu. Obecne było kilkanaście osób, dawnych mieszkańców Wołynia. Ks. Władysław Bukowiński odpowiadał na pytania obecnych. Treści
nie pamiętam. Podkreślał tylko że pozbawiony jest miejsca stałego pobytu,
a posługi kapłańskiej udzielać może tylko w mieszkaniach prywatnych. Nabożeństwa zaś odprawiał w językach polskim i niemieckim. Języka rosyjskiego używał gdyż wierni byli różni narodowościowo, gdyż wszyscy go
rozumieli.
Na tym kończą się moje osobiste spotkania. Przypadkowo w Legnicy
w latach 90. XX wieku spotkałem nieznanego mi z nazwiska człowieka,
który opowiedział mi że razem z ks. Władysławem Bukowińskim w Kazachstanie pracował w kopalni miedzi. Niestety nie pamiętam jego nazwiska. Był krewnym bodajże ówczesnego proboszcza, nieżyjącego obecnie
dzisiejszej Katedry. Pamiętam że zajmował mieszkanie w Rynku. Nie uważałem w ówczesnych warunkach panujących w Legnicy, aby na coś ta znajomość mi się przydała.
Tadeusz Ignacy Gumiński
były przewodniczący
Kręgu Starszoharcerskiego w Łucku

Legnica 18 marca 2001 r.
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KS. WŁADYSŁAW BYŁ MOIM STRYJEM
Serdecznie Bóg zapłać za przesłane mi bardzo ciekawe materiały. Zastanawiam się w jaki sposób, ewentualnie za czyją przyczyną trafiły pod
mój adres. Tak się bowiem składa, że nazywam się z domu Bukowińska,
a Ksiądz Władysław był moim stryjem (kuzynem mojego ojca).
Miałam niewątpliwe szczęście poznać go osobiście kiedy w 1970 roku
przebywając w Polsce odwiedzał swoich krewnych. Jego pobyt w domu
moich rodziców z konieczności był bardzo krótki, zostawił jednak niezatarte
wspomnienia. Od Stryja promieniowało prawdziwie chrześcijańską miłością
i pogodą. Wzbudzał absolutne wręcz zaufanie. Opowiadał o swoich losach
od 1939 r., ale to opisał w czasie swego pobytu w Polsce we swoich
„Wspomnieniach z Kazachstanu”.
Wydawać by się mogło, że po takich przejściach, żyjąc w strasznym
i okrutnym kraju człowiek powinien być smutny i załamany. Stryj Władysław był jednak pogodny i uśmiechnięty. O wszystkich mówił dobrze,
wszystkim wybaczał, znajdował usprawiedliwienie. Jego autentyczne powołanie kapłańskie sprawiało, że dla Niego (jak napisał kończąc swoje
„Wspomnienia”) „Słodkie jest jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego jest
lekkie...”
Przebywającego w Polsce Ks. Władysława, którego zdrowie było bardzo
nadszarpnięte, usiłowali bodaj podleczyć lekarze we Wrocławiu. Niestety,
nie zakończywszy nawet kuracji – na skutek listów od swoich parafian –
wrócił do Karagandy. Obiecał znowu nas odwiedzić. Niestety nie zobaczyliśmy Go więcej.
Napawa mię smutkiem, że w wolnej Polsce Osoba Jego jakby usunięta
została w niepamięć. Gościmy wycieczki, pielgrzymki naszych rodaków
z Kazachstanu. Osiedlają się tu polskie rodziny. Czytam wiele na ten temat,
oglądam reportaże telewizyjne. Nikt z nich nawet „nie zająknie się”, żeby
wspomnieć o wspaniałym, prawdziwym kapłanie, który realizując swoje
powołanie niemal całe dorosłe życie przeżył w radzieckich łagrach i na zesłaniu, tam zmarł i tam zgodnie ze swą wolą pozostał między swymi parafianami.
On sam, będąc Człowiekiem Wielkim, nie pracował dla ziemskiej chwały i uznania. Ja natomiast, jako „zwykła zjadaczka chleba” czuję pewien
niedosyt i zdumienie, że nawet w wolnej Ojczyźnie nie danym Mu jest
„wyjść z konspiracji”.
Tym bardziej cieszy, że na dalekim Wołyniu nie zaginęła o Nim pamięć.
A na wydanie książki poświęconej Jego pamięci czas najwyższy, bo niestety, w rodzinie i nie tylko, odeszło już prawie całe Jego pokolenie. Od 12 lat
nie żyje mój ojciec Sławomir Bukowiński, który był „skarbnicą” rodzinnych wspomnień a blisko związany był z księdzem Władysławem przed
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16. Komorna (1943). Od lewej NN (córka sąsiadów), Zygmunt Bukowiński – brat
przyrodni ks. Władysława Bukowińskiego, Stefan Chrzanowski – kuzyn (brat cioteczny) Sługi Bożego. Fot. ze zbiorów Zygmunta Chrzanowskiego.

wojną, w czasach studenckich w Krakowie. Wiem, że obaj byli członkami
„Koła Kresowiaków”. Nie żyją też inni kuzyni.
Mieszka natomiast we Wrocławiu Krystyna Bukowińska – wdowa po
bracie ks. Władysława. (Ojciec księdza Władysława po śmierci żony Jadwigi Scipio del Campo – matki księdza – ożenił się powtórnie, realizując jej
przedśmiertne życzenie, a jej siostrą. Owocem tego związku był syn Zygmunt, obecnie też już od kilku lat nie żyjący). Sądzę, że jeżeli istnieją jakieś
zdjęcia, listy, czy inne dokumenty i pamiątki – powinna być w ich posiadaniu wspomniana Krystyna Bukowińska – jako wdowa po najbliższym
krewnym. Myślę, że należałoby się z tym kontaktem pospieszyć, bo czas
płynie.
(...)
Lidia Gwóźdź
Katowice, 13 września 2000 roku
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KS. BUKOWIŃSKI PRZYGOTOWYWAŁ MNIE
DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Szczęść Boże
Pragnę napisać moje wspomnienie o księdzu Bukowińskim.
Ksiądz Bukowiński przygotowywał mnie do Pierwszej Komunii Świętej
1939 roku w Łucku.
Pamiętam że ksiądz Bukowiński po otrzymaniu pensji został bez pieniędzy ponieważ rozdawał je biednym rodzinom jedną z nich była rodzina
Wrzosków, która do dziś prawdopodobnie mieszka w Łucku. Pamiętam też
taki epizod: ksiądz Bukowiński został zaproszony na herbatkę przez mamy
dzieci które przygotowywał do Komunii Św. i tam zostały mu naprawione
buty i sukmana ponieważ chodził w podartych bo wszystkie pieniądze jakie
miał przeznaczał na biednych.

17. I Komunia Święta
dzieci w kościele rektoralnym w Łucku–Krasnem w 1937 roku. Fot.
udostępniona przez Irenę Królikowską-Prasał
z Lublina.

Pamiętam jak w roku 1940 wywozili Polaków w głąb Rosji to powiedział gdzie jadą owieczki to jedzie też pasterz i na siłę wcisnął się do wagonu to był ksiądz z powołania 25.
Może by była taka możliwość zorganizowania spotkania tych co pamiętają księdza Bukowińskiego?
Z poważaniem
Henryk Kohut
25

Ale nie pozwolono mu wyjechać. Ze skutkiem pozytywnym uczynił to natomiast i został
dobrowolnym zesłańcem ks. Tadeusz Fedorowicz. Zob. Ks. Tadeusz Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Lublin 2005 (wyd. IV).
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BYŁ ZAWSZE POGODNY I UŚMIECHNIĘTY
Niezmiernie cieszę się, że po wielu latach będzie możliwe opracowanie
historii diecezji łuckiej i jej duchowieństwa. Jednym ze wspaniałych kapłanów, którego osobiście znałam był ks. Władysław Bukowiński.
Ks. Władysława Bukowińskiego spotkałam w Łucku w 1936 roku. Nauczał religii w Szkole Powszechnej nr 7 im. Marii Konopnickiej, przy ul.
Kościuszki. Był zawsze pogodny, uśmiechnięty, kochał dzieci i przekazywał im zasady wiary katolickiej.
Do tej szkoły uczęszczałam z moją siostrą Barbarą, którą nauczał religii
ks. Władysław Bukowiński (mnie uczyła Pani katechetka). Przygotowywał
ją także do Pierwszej Komunii Świętej, która odbyła się 30 maja 1937 roku
w kościele [pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Teresy] w Krasnem
(dzielnica Łucka), proboszczem 26 tej parafii był ks. [Kazimierz] Woźnicki27.

18. Ks. Władysław Bukowiński – Łuck, 1937 rok.
Fot. udostępniona przez Irenę Królikowską-Prasał.

Z tego okresu przesyłam 2 zdjęcia (fotokopie) z uroczystości Pierwszej
Komunii Świętej w 1937 roku. Wśród dzieci znajduje się ks. Władysław
Bukowiński, obok Niego po prawej stronie moja siostra Barbara (zdjęcie
26
Nieścisłość: ks. Kazimierz Woźnicki był rektorem kościoła na Krasnem, a nie jego
proboszczem.
27
Zob.: Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–1988, Lublin 2003, s. 647–648. EDL 1929, s. 16, 17; EDL 1932,
s. 16, 17; EDL 1933, s. 12, 16, 17, 22; EDL 1937, s. 12, 16, 18, 23, 26; EDL 1938, s. 12, 16,
18, 22, 26; Tadeusz Madała, Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od
1918 r., Lublin 1996, s. 171–172; Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie dekanatów i parafii 1941–1944, oprac. Maria Dębowska, Biały Dunajec–Lublin–Łuck–Ostróg
2005, s. 169; Stanisław Podlewski, Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie
w walce o niepodległość Polski w II wojnie światowej, Warszawa 1971, s. 221.
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nr 17). Przesyłam również wykadrowaną z tego zdjęcia fotografię ks. Władysława Bukowińskiego z 1937 roku (ilustracja nr 18).
Na zdjęciach tych znajdują się dzieci, które w 1940 roku zostały wywiezione do Kazachstanu. Posiadam 4 listy od moich koleżanek, które zostały
wywiezione do Kazachstanu. Dwa listy pochodzą z 1941 roku, dwa pozostałe z 1944 i 1945 r. (...).

19. I Komunia Święta – Łuck, 1937 rok. Wiele z tych dzieci w 1940 roku zostało
deportowanych do Kazachstanu. Fot. udostępniona przez Irenę Królikowską-Prasał.

Wywózka matek z dziećmi (ojcowie ich zostali wcześniej aresztowani)
do Kazachstanu nastąpiła w lutym–kwietniu 1940 roku. Ks. Władysław Bukowiński chodził na dworzec kolejowy, do wagonów towarowych, w których umieszczano rodziny do wywózki na Daleki Wschód. Rozdawał dzieciom różańce, obrazki, pocieszał i błogosławił. Wielokrotnie ks. Władysława Bukowińskiego zatrzymywano i niedopuszczano do dzieci.
Słyszałam, że był aresztowany i osadzony w więzieniu. Gdy więźniów
rozstrzeliwano wyszedł spod leżących na nim trupów. Słyszałam również,
że przebywał w Kazachstanie, gdzie pracował wśród Polaków, odprawiał
Msze św. i udzielał Sakramenty Święte. Byłabym wdzięczna gdybym mogła
uzyskać dokładniejsze informacje z tego okresu. Z książki Juliusza Siedleckiego „Losy Polaków w ZSRR w latach 1939–1986” wydanej w 1990 roku,
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dowiedziałam się, że ks. Władysław Bukowiński zmarł w 1974 roku i został
pochowany w Karagandzie w Kazachstanie.
Z diecezji łuckiej znałam również ks. bpa Adolfa Szelążka, który udzielał mi sakramentu bierzmowania w 1937 r. w Katedrze łuckiej, gdzie znajdował się cudowny obraz Matki Boskiej Latyczowskiej. Do tej Katedry,
w każdą niedzielę, przychodzili uczniowie ze sztandarem szkoły, na Mszę
Świętą.
Z tego okresu pamiętam również ks. Antoniego Jagłowskiego, rektora
Seminarium Duchownego w Łucku na Krasnem 28.
Chętnie przekażę inne dane z tego okresu oraz oczekuję na opracowanie
historii diecezji łuckiej.
Irena Królikowska-Prasał
Lublin, 19 lutego 2001 roku

WIELKIE OPARCIE
I UMOCNIENIE DUCHOWE
Wspomnienie o ks. Władysławie Bukowińskim
(na podstawie listów i spotkań)
Z księdzem Władysławem Bukowińskim po raz pierwszy zetknąłem się
jako dziecko, w początku lat czterdziestych ubiegłego wieku, gdy miałem
kilka lat. Mieszkaliśmy wówczas w Łucku, tuż przy katedrze (pl. Katedralny 6). Rodzinę stanowili dziadkowie – Konstanty i Weronika Teleżyńscy,
ich córki – Jadwiga Teleżyńska i Helena Mittelstaedt oraz my, kilkuletni
chłopcy – Bogdan i Marek. Nasz ojciec – Stanisław Mittelstaedt, zmobilizowany do obrony Ojczyzny w 1939 r., podzielił tragiczny los jeńców Starobielska. Wuj – Henryk Teleżyński, w tym samym czasie, brał udział
28
Zob. Ks. Antoni Jagłowski, Opieka społeczna na terenie miasta Łucka w roku
1934/35, Łuck 1935; Ks. Antoni Jagłowski, Wspomnienie o ks. Bronisławie Drzepeckim
z Huty Stepańskiej, Warszawa 1973 (mps – kopia w Archiwum „WzW”); EDL 1929, s. 11,
15, 17; EDL 1932, s. 11, 15, 17; EDL 1933, s. 11, 15, 16, 17, 22; EDL 1937, s. 11, 14 –18,
23; EDL 1938, s. 11, 14, 18–22; S. Jadwiga Ambrozja Kalinowska, Ks. Antoni Jagłowski
(1891–1974), w dwudziestolecie śmierci, [w:] „Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne”,
15 (1995), s. 118–125; Także, Jagłowski Antoni (1891–1974), ks. pedagog, [w:] „Encyklopedia Katolicka” Towarzystwo Naukowe KUL, t. 7, Lublin 1997, kol. 676–677; S. Klemensa
Janina Sałacińska, Ks. Antoni Jagłowski (zwany ojcem) (1891–1974), [w:] Błogosławieni,
którzy umierają w Panu. Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek i szczególnych dobroczyńców Zgromadzenia (1924–199), red. s. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB, Olsztyn
2000, s. 277 –281; Ks. Władysław Turek, Ksiądz infułat Antoni Jagłowski, Olsztyn 1996.
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20. Członkowie Akademickiego Koła Kresowego w Krakowie – korporacja „Praetoria”. Ks. Władysław Bukowiński w środku pierwszego rzędu (1931 rok). Fot. ze
zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.

w obronie Warszawy, a następnie trafił do niemieckiego oflagu Woldenberg. Kilka lat później Jadwiga Teleżyńska, za działalność w AK, znalazła
się w sowieckim łagrze.
W tych trudnych warunkach każde spotkanie z Księdzem było dla całej
rodziny wielkim oparciem i umocnieniem duchowym. Szczęśliwie, mogliśmy z takich okazji dość często korzystać. Wraz z bratem miałem sposobność przyjąć pierwszą Komunię św. z rąk ks. Władysława, ówczesnego proboszcza katedry. Piękny, kolorowy obrazek z jego własnoręczną dedykacją
przestawiający Chrystusa pukającego do drzwi domu, przechowuję do dzisiaj. Wpis nosi datę: 13 listopada 1944 roku.
Urywki moich wspomnień z tego okresu to m.in.: głośne wspólne modlitwy w piwnicach domu pod osłoną katedry, zagłuszane hukiem nadlatujących samolotów i wybuchających bomb, prażone z wodą otręby jako podstawowe wyżywienie, dziecięce poszukiwanie przygód w murach, sąsiadującego z katedrą, zamku Lubarta, wykład wojskowego politruka na placu
szkolnym, agitującego nas, uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej.
Z Łucka wyjechaliśmy do Polski ostatnim transportem kolejowym
w 1945 r. Mieliśmy do dyspozycji połowę wagonu kolejowego, w którym
udało się zmieścić część mebli i sporo książek. Po całotygodniowej podróży
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dotarliśmy do Lublina. W ten sposób bezpośredni kontakt naszej rodziny
z ks. Władysławem urwał się na 20 długich lat.
Szczęśliwe spotkanie w Polsce, już we Wrocławiu, nastąpiło w 1965 r.,
a kolejne w latach 1969 i 1973. Za każdym razem ks. Władysław zatrzymywał się u nas na dłuższy pobyt. Tak się złożyło, że nasz wrocławski adres
zamieszkania był identyczny z łuckim. Mieszkaliśmy znów przy pl. Katedralnym 6, na parterze. Tutaj także, w dużym, ponad stumetrowym mieszkaniu, odbywały się spotkania Księdza podczas jego wizyt w Kraju, w szerszym gronie. Bywali przyjaciele i znajomi nie tylko z Wrocławia ale też
przyjeżdżający z innych części Polski.
We Wrocławiu korzystał on również z pomocy lekarskiej dla poratowania zdrowia utraconego podczas wykonywania swojej działalności duszpasterskiej na Wschodzie w ciężkich warunkach klimatycznych i bytowych.
Ta trudna, pełna poświęcenia i nielegalna praca, przerywana była jeszcze
gorszymi warunkami karnej niewoli w więzieniach i obozach pracy przymusowej, w których łącznie spędził aż 13 lat.
Na podstawie pisanych do nas listów a także spotkań bezpośrednich
i rozmów rysuje się postać ks. Władysława Bukowińskiego jako człowieka
i kapłana całkowicie oddanego służbie Bożej i pomocy ludziom, z którymi
się zetknął w ciągu całego życia. Była to przede wszystkim pomoc duchowa, polegająca na zrozumieniu drugiego człowieka i uświadomieniu mu
właściwego kierunku. Były wskazania moralne, życiowe, wymagające rozwiązywania na bieżąco lub w dłuższej perspektywie, ale zawsze ukierunkowane na cel ostateczny człowieka wierzącego.
Z uwagi na praktykowaną w ZSRR cenzurę korespondencji obowiązywały pewne zasady jej szyfrowania. W listach stamtąd występują takie
określenia jak „Bronia” (ks. Bronisław Drzepecki), „Józia” (ks. Józef Kuczyński) – bliscy przyjaciele i współpracownicy ks. Władysława, a także
„ciocia Bolcia”, czyli biskup wrocławski Bolesław Kominek, gdy należało
mu przekazać szczególne pozdrowienia i podziękowania.
Ks. Władysław operował piękną polszczyzną, potoczystym, prostym
i zrozumiałym, a jednocześnie literackim językiem. Miał specjalny sposób
wyrażania myśli, formułowanych niekiedy w przenośniach, bez konkretnych odniesień. Słuchacze wiedzieli, że mogą je sami sobie odpowiednio
rozwinąć i zastosować. Świetna dykcja i donośność głosu sprawiały, że ze
swymi przesłaniami docierał do wszystkich słuchaczy. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że na co dzień miał do czynienia z prostymi, niewykształconymi ludźmi i do ich poziomu musiał dostosowywać sposób swojej
ewangelizacji.
Dobrze radził sobie z politrukami i sędziami przyjmując rolę adwokata
swojej sprawy. W obronie dawał błyskotliwe i celne odpowiedzi na stawiane zarzuty, przedstawiał argumenty. Przeważnie okazywały się one jednak
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„nie do zbicia” wobec przewagi sił i ks. Władysław lądował w kolejnych łagrach.
Z wielu listów wynika wielkie zapotrzebowanie na literaturę katolicką
o tematyce religijnej, ale także społecznej, filozoficznej, historycznej. Między wierszami można było przeczytać, że brakuje mu możliwości pracy naukowej, do której miał wyraźne predyspozycje i do której tęsknił. W pewnym okresie swego przebywania na zesłaniu, nie mając dostępu do źródeł,
napisał z pamięci, skrótowo ujętą historię Polski.

21. Ks. Władysław Bukowiński w gronie nauczycielskim szkoły powszechnej w Łucku,
21 czerwca 1937 r., powiększenie ze zbiorowego zdjęcia. Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.

Posyłaliśmy regularnie pocztą czasopisma społeczne i katolickie. W
różnych okresach czasu tygodniki te docierały w całości, ale często były
mniej lub bardziej, przesiane przez celników. Wracając do siebie i swoich
owieczek z wszystkich trzech podróży do Polski Ksiądz zawsze przewoził
„kontrabandę” w postaci starannie wyselekcjonowanych książek. Czasem z
żalem nas zawiadamiał, że niektóre pozycje uznane zostały za „trefny towar”
i przepadły.
Nigdy, podczas swoich wizyt w Polsce, ani też w korespondencji, nie
narzekał na warunki, w jakich przyszło mu żyć i pracować. Starał się dostrzegać, nikłe nawet wartości w różnych, jakbyśmy to dziś powiedzieli,
opcjach politycznych. Nie potępiał ani reżimu komunistycznego, ani wplą57

tanych weń ludzi, rozumiał istniejące uwarunkowania. Znał historię cywilizacji. Domyślaliśmy się, że wiele elementów negatywnych ówczesnego
ustroju dyskretnie pomijał milczeniem. Najbardziej jednak poszukiwał walorów humanistycznych, moralnych i intelektualnych w samych ludziach,
którzy go spotykali i do niego lgnęli.
W sferze prywatno-rodzinnej wobec swoich przyjaciół i znajomych
przejawiał zainteresowanie każdym członkiem rodziny. Pamiętał imiona
wszystkich osób w wielopokoleniowych rodzinach, znał najbardziej istotne
dla nich sprawy, obserwował ich talenty i rozwój, cieszył się ich radościami
i przejawiał współczucie w nieszczęściach. Zwłaszcza w tych ostatnich
przeżyciach wzmacniał duchowo i pamiętał w modlitwie.

22. Ks. Władysław Bukowiński po wyjściu z więzienia w Łucku, 26 czerwca
1941 roku. Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi
Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.

Ks. Władysław był człowiekiem niezwykle dowcipnym i lubił żartować.
Był bardzo lubiany w towarzystwie. Miał szybki refleks, przy czym jego riposty nie były złośliwe. Małą próbką humoru może być, przytoczone tu,
końcowe zdanie jednego z listów (1962 r.): „Panu Filusiowi wyrazy głębokiego poważania załączam!” Chodziło o naszego pieska.
Nie sposób cytować lub omawiać szczegółowo wszystkie zachowane listy. Jest to korespondencja prywatna, adresowana do mojej ciotki śp. Jadwigi Teleżyńskiej ale jednocześnie zawiera wiele odniesień o charakterze
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ogólnym. Dotyczą one zarówno spraw życiowych, jak i kwestii religijnych,
etycznych, społecznych i moralnych. Nigdy politycznych.
Ograniczę się do zasygnalizowania treści tylko dwóch listów ks. Władysława – pierwszego i ostatniego. W liście noszącym datę 22 sierpnia 1958 r.
pisze: „...moja rekonwalescencja wydaje się zbliżać do końca (prawdopodobnie spodziewał się aresztowania i rzeczywiście ono nastąpiło 1959–
–1961; przyp. B. M.). Historia się nie powtarza ale w danym razie powtórzy
się najprawdopodobniej. Nie chcę być pesymistą. Muszę być realistą i dlatego pełnię warunki światłości póki jest światłość... Trzeba służyć, nie
oszczędzać się!”.
Ostatni pochodzi z 4 października 1974 r. i pisany był z rejonu Mohylewa Podolskiego, gdzie ks. Władysław przebywał na wypoczynku. Zachwyca się naddniestrzańskim krajobrazem, jednocześnie wspomina o kłopotach
ze zdrowiem. „Niestety nie jest już dla mnie mickiewiczowskie «mierz siły
na zamiary, nie zamiar według sił»”.
Snuje niepewne plany na przyszłość. „Dalsze warunki mego bytowania
i pracy prezentują się teraz dość mgliście, zresztą nie po raz pierwszy, a zapewne i nie ostatni. Jak się z tej mgły coś wyłoni, to napiszę o tym, a może
się i nie wyłonić, a w takim razie trzeba iść naprzód wśród ustawicznej
mgły. Nie znaczy to: że wpadam na starość w melancholię, a tylko z mądrej
konieczności mierzę zamiary według słabnących sił”.
W dwa miesiące później ks. Władysław Bukowiński umarł w opinii
świętości.
Bogdan Mikułowski

WSPOMNIENIE DZIECKA
Ksiądz Władysław Bukowiński (1904–1974)
Ksiądz Władysław Bukowiński, w latach 1941–1942, odegrał ważną rolę w moim życiu, bo był jedynym człowiekiem, do którego miałam pełne
zaufanie, chociaż wtedy może nawet nie znałam znaczenia tego słowa.
Przed wojną, w latach 1937–1939, ksiądz Bukowiński bywał u nas
w domu w Łucku, na Wołyniu, z okazji różnych świąt i imienin. Trudno było Go nie zapamiętać, bo był jedyną osobą duchowną na tych niezbyt zresztą tłocznych przyjęciach. Wyróżniał się czarną sutanną przewiązaną czerwonym szerokim pasem. Zajmował wśród gości poczesne miejsce. Był chyba kanonikiem. Wydawał mi się wysoki i silny. Był korpulentny, rumiany
na twarzy, miał donośny głos, lubił się śmiać i żartować. Na powitanie (na
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parę lat przed wojną), miał zwyczaj podnosić mnie do góry i, po odrzuceniu
mi włosów z czoła „bo zepsuję sobie oczy” – jak mawiał, przez chwilę ze
mną rozmawiał. Nie znosiłam tych rozmów „w górze”, bo czułam się już za
duża na takie traktowanie, ale nie miałam odwagi głośno protestować, a tym
bardziej wierzgać nogami, bo na to nie pozwalało dobre wychowanie, a może i strach, że pójdę „do kąta”. W domu panowała surowa dyscyplina. Ponadto wiedziałam, że Rodzice darzą księdza Bukowińskiego szacunkiem
i sympatią. Mój udział w tych przyjęciach bywał raczej znikomy, bo wśród
gości nie było dzieci, więc odsyłano mnie wcześnie do mego pokoju.
Oprócz spotkań w naszym mieszkaniu w koszarach, widywaliśmy się
z księdzem Bukowińskim po nabożeństwach w katedrze, do której chodziliśmy od czasu do czasu, gdyż bliżej mieliśmy kościół garnizonowy.
Jeszcze zanim Niemcy napadli na Polskę, Tatuś wraz z resztą garnizonu
wyruszył na spodziewaną wojnę. Wkrótce nastał okres grozy, bombardowania, ucieczki z koszar i tułaczki po cywilnych domach i schronach. Część
rzeczy udało nam się zabrać, zanim 17 września 1939 r. wkroczyli do Łucka
bolszewicy. Ostatecznie zamieszkałyśmy z Mamusią na Krasnem, u „przyszywanych krewnych”. Ale i tam nie było bezpiecznie, bo Mamusia zachorowała na astmę i trzeba było wzywać lekarza, a nieraz ambulans z tlenem.
W domu nie było telefonu. Chodzenie wieczorem lub po nocy po pomoc dla
Mamusi narażało każdego na niebezpieczeństwo. Pewnego wieczoru, przyjechał z poduszką tlenową młody medyk, który po zobaczeniu fotografii Tatusia w mundurze przy łóżku Mamusi przyznał się, że był podkomendnym
Tatusia, i poradził, żeby schować to zdjęcie, a równocześnie ostrzegł, że
będą aresztowania i że powinnyśmy opuścić Łuck.
Mamusia, która i przedtem utrzymywała kontakt z księdzem Bukowińskim i obie bywałyśmy w katedrze na nabożeństwach, teraz, gdy polepszył
Jej się stan zdrowia, zabierała mnie na narady z ks. proboszczem. Wszyscy
przedwojenni znajomi z koła rodzin wojskowych byli w podobnej sytuacji
zagrożenia i też nie wiedzieli co robić. Ks. proboszcz też nam doradzał wyjazd z miasta. Pod sam koniec roku 1939 lub na samym początku roku 1940
pożegnałyśmy się z księdzem Bukowińskim przed wyruszeniem w drogę.
Spłakałyśmy się przy tym serdecznie.
Chciałyśmy się połączyć z Dziadkami w Puławach; otrzymałyśmy także
wiadomość od Tatusia, że dostał się do niewoli niemieckiej.
Wyjechałyśmy do Brześcia n/B. z zamiarem przekroczenia granicy na
Bugu, zostawiając większą część naszych rzeczy oraz nasze pianino na
przechowaniu u państwa N., u których przed wyjazdem mieszkałyśmy. Nie
znałyśmy Brześcia, ale znała to miasto pani, która z trochę ode mnie starszym synem też uciekała z Łucka i miała tam znajomych, a może nawet
rodzinę.
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Polecony nam w Brześciu przewodnik, w śnieżną i mroźną noc, w lesie,
oddał nas w ręce sowieckiej straży granicznej z psem. Pieniądze za przeprowadzenie nas przez granicę wziął trochę wcześniej, bo powiedział, że
musi tych strażników opłacić. Nie od razu zorientowaliśmy się, że nas zdradził; zdążyłam nawet pogłaskać wilczura, bo nie bałam się tych psów. Pies
strażników nazywał się Atłas.
Osadzono nas w twierdzy w Brześciu, gdzie już było mnóstwo złapanych uciekinierów, w tym i ludzi, których sprzedał ten sam przewodnik. Potem nasze Mamy przeniesiono do więzienia, a Jurka i mnie (po przesłuchaniach w NKWD) oddano do żydowskiego sierocińca Nr 2 w tymże Brześciu. Po jakimś czasie Mamusię i panią Ciąglińską wysłano z więzienia na
Syberię. Dowiedziałam się tego osobiście, bo więzienie było niedaleko
szkoły, z której wymykałam się, kiedy tylko się dało i stałam w kłębiącym
się tłumie na dziedzińcu więziennym, gdzie człowiek w mundurze, stojący
na jakimś podwyższeniu czy schodach wyczytywał nazwiska wywiezionych. Pewnego razu usłyszałam nazwisko Mamusi. Stałam w śniegu, więc
mógł to być marzec 1940. Wolę nie opisywać swojego ówczesnego stanu
ducha. Po ponad rocznym pobycie w sierocińcu przewieziona zostałam do
Łucka wczesną wiosną 1941 roku, do tych samych znajomych na Krasnem,
którzy tym razem na listowną prośbę, czy to Ojca czy Babci wzięli mnie na
wychowanie. Z kręgu rodzin wojskowych nie było nikogo. Z cywilnych
znajomych byli państwo Trzeszewscy, na tzw. kolonii urzędniczej, którzy
mieli dzieci w moim wieku; pani Baczyńska nadal prowadziła szkołę muzyczną, do której uczęszczałam przed wojną, a teraz wróciłam, bo w domu
miałam swoje pianino, więc mogłam ćwiczyć. Z czasem spotkałam p. Olgę
Skrzyńską, która też bywała u nas w domu i moją koleżankę z ćwiczeniówki
– Baśkę Krafftówną (po wojnie znaną aktorkę w Polsce). Natomiast ksiądz
proboszcz Bukowiński, o czym dowiedziałam się po powrocie do Łucka,
przebywał w miejskim więzieniu.
W czerwcu 1941 r. uciekliśmy na czeską wieś w pobliżu Torczyna, bo
miasto bombardowali Niemcy. Wieś kilkakrotnie przechodziła z rąk konnicy do rąk zmotoryzowanych, schronów nie było, jedzenia też nie dla
ośmiorga uciekinierów bez pieniędzy.
Pomimo nadal trwających działań wojennych wróciliśmy do Łucka, szosą zastawioną różnego rodzaju sprzętem wojennym, a nad głowami często
przelatywały samoloty. Nie pamiętam jakie. Od czasu do czasu, gdy krążyły
niżej, ukrywaliśmy się w przydrożnych rowach.
Zaczął się okres okupacji niemieckiej. Krążyły pogłoski, że Sowieci
zdążyli zastrzelić w łuckim więzieniu wszystkich więźniów. Mówiono, że
był wśród zabitych proboszcz Bukowiński. Bardzo się tym przejęłam.
Miasto roiło się od samochodów i motocykli. Ukryta w krzewach wraz
z córeczką naszych gospodarzy, przyglądałam się co się dzieje na szosie,
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która była równocześnie naszą główną ulicą na Krasnem. Raz zobaczyłam
wśród niemieckich taborów wielbłądy, a kilka razy muły, które poznałam
po długich uszach. Sowieci przez jakiś czas bombardowali. Wszyscy lokatorzy dużego budynku, w którym mieszkaliśmy bali się, o czym ciągle mówili, że wylecimy w powietrze, bo pod wielkimi drzewami przed domem,
w którym mieszkaliśmy, Niemcy trzymali niezliczone ilości pojemników
z benzyną, a na podwórzu kwaterowali.
Kolejki po chleb ustawiały się już wieczorem, żeby w dzień kupić bochenek chleba. Staliśmy więc na zmianę. Ja przeważnie stałam w godzinach
rannych. Raz, kiedy doszłam do sklepowej lady, okazało się, że nie mogę
dostać upragnionego chleba, bo oprócz chleba trzeba było kupić kolorowy
portret Petlury i zabrakło mi pieniędzy. Ulitowano się wtedy nade mną jakaś
pani, która stała za mną i pożyczyła mi pieniądze. Tego rodzaju sytuacja nie
powtórzyła się więcej, bo jakoś bardzo szybko otwarto szkoły i wróciłam do
przerwanej nauki.

23. Ks. Władysław Bukowiński – Karaganda, 18 września 1964 roku. Fot.
ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej,
udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.

Był chyba koniec czerwca 1941 r., może początek lipca. Wracałam ze
szkoły lewą stroną ulicy Szewczenki, idąc w kierunku Krasnego. Nagle zobaczyłam przed sobą jakąś straszną postać, która w pełnym słońcu dnia
sprawiała wrażenie upiora, czy innego widma. Miała przeraźliwie blade, zapadnięte oblicze, a równocześnie jakby krwawe, była długa i chuda jak
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szczapa, w długiej brudnej szacie, słaniała się. Wszystkich nieznajomych
i podejrzanie wyglądających ludzi bardzo się w tym czasie bałam, bo czasy
były niespokojne i dorośli ustawicznie mnie przestrzegali, żebym na siebie
uważała. Przerażona tym widokiem już skierowałam się na drugą stronę ulicy, której ludzie unikali, jak mogli, więc i ja też, bo mieścił się tam Gebietskommissariat i na trotuarze stali uzbrojeni wartownicy, którzy – jak zauważyłam – nie lubili przechodni, a zwłaszcza Żydów. Żydzi już wtedy, na
początku okupacji niemieckiej, nosili białe opaski na rękawie z niebieską
gwiazdą Dawida (później zastąpione żółtymi kółkami na plecach i piersiach). Żydzi musieli schodzić na jezdnię i kłaniać się Niemcom. A gdy robili to opieszale lub może nie wiedzieli, że muszą to robić, wymyślano im
lub poszturchiwano kolbami. Sama byłam niejednokrotnie przypadkowym
świadkiem takiego postępowania, bo tędy prowadziła najkrótsza droga
do moich szkół: podstawowej i muzycznej. Gorszych incydentów nie widziałam.
No, więc kiedy nie wiedziałam co ze sobą zrobić, wtedy ta postać zawołała mnie po imieniu, posługując się zdrobnieniem, używanym tylko przez
bliskie mi osoby, a którego nie słyszałam od co najmniej półtora roku. Poznałam Go po cieniu dawnego głosu, bo przecież nie był to tubalny głos
księdza Bukowińskiego. Po raz pierwszy i ostatni, padliśmy sobie w objęcia
i rozpłakaliśmy się. Pokrótce opowiedzieliśmy sobie nasze dzieje. Ocalał,
udając zabitego. Byłam podobno pierwszą znajomą twarzą, którą spotkał po
przeżyciach w więzieniu. Przypomniał mi, żebym odgarniała włosy, bo zepsuję sobie oczy. Umówiliśmy się na spotkanie w katedrze.
Początkowo, przychodziłam do katedry prawie w każdą niedzielę na nabożeństwo, a po Mszy Św. ksiądz proboszcz wiele razy zabierał mnie do
maleńkiego pokoiku przy katedrze, do którego się wchodziło po żeliwnych
wąskich schodkach. Na żelaznym piecyku z długą rurą ksiądz Bukowiński
gotował dla mnie kakao ersatz bez mleka i cukru, a dla nas obojga jakąś
postną kaszę. Biedny był jak mysz kościelna, ale mnie dożywiał, chociaż
prawdopodobnie wtedy to do mnie nie docierało, że ksiądz odejmuje sobie
od ust. Dla mnie. Rozmawialiśmy przeważnie na tematy dotyczące mnie.
Dopytywał się o wiadomości o Rodzicach, o moją naukę, udzielał porad, ale
starałam się nie zabierać Mu czasu, bo wiedziałam że jest bardzo zajęty,
i resztę popołudnia spędzałam z koleżankami, zwłaszcza z Oleńką Trzeszewską.
W zimie 1941/42, widywałam się z księdzem Bukowińskim z przerwami, bo odnawiały mi się odmrożenia rąk i nóg i wysmarowana maścią
i obandażowana znacznie rzadziej wychodziłam z domu. Kiedy się ociepliło, wznowiłam wyprawy do katedry.
Ksiądz proboszcz z czasem przestał wyglądać jak upiór, ale nadal był
chudy. Nosił szarą sutannę. Dowiedział się ode mnie, że mój Tatuś robi sta63

rania w szwajcarskim Czerwonym Krzyżu o połączenie mnie z Dziadkami
w ówczesnym Generalnym Gubernatorstwie. W czerwcu 1942 dostałam
zawiadomienie, że przyjedzie po mnie siostra niemieckiego Czerwonego
Krzyża, poszłam Mu je pokazać i na wszelki wypadek pożegnaliśmy się.
Cieszył się wraz ze mną. W dniu wyjazdu nie mogłam się z Nim zobaczyć;
katedra nie była po drodze na stację kolejową.
Dopiero po wielu, wielu latach przeczytałam o Nim w paryskiej „Kulturze” i spontanicznie, dygocąc z emocji, napisałam list do redakcji. Został
wydrukowany. Ksiądz już wtedy nie żył.
Wspominam Go najserdeczniej. Nie przepadałam za Nim, gdy był gruby
i wesoły, przywiązałam się do Niego, gdy był biedny, poważny i cichy.
Prawdopodobnie o tym nie wiedział, bo nie jestem wylewna z natury, i jako
dziecko też nie byłam. Czy Mu okazałam moją wdzięczność? Na pewno nie.
Nie potrafiłam. Nie rozumiałam Go. Był poważny i cichy? A jaki miał być,
kiedy miał do czynienia z dzieckiem kompletnie zagubionym, które miotało
się i nie umiało sobie poradzić z kłopotami dnia i całą skomplikowaną sytuacją życiową. Weźmy chociażby opiekunów. Od paru lat nie miałam rodziny, lecz opiekunów, przede wszystkim z urzędu. Oprócz Państwa N., u których mieszkałam, za czasów sowieckich miałam opiekuna w postaci urzędnika sowieckiego, do którego musiałam się zgłaszać, zdaje się raz na miesiąc, żeby mógł odfajkować, że żyję i uczę się. Za okupacji niemieckiej –
rolę takiego zewnętrznego opiekuna przejął Niemiec, który miał podobne
zadanie, z tym, że Niemiec próbował mnie umieścić w niemieckiej szkole,
ale jakoś nic z tego nie wyszło. Wobec urzędowych opiekunów byłam skryta, nieufna i małomówna. Ksiądz proboszcz był dla mnie jak gdyby jeszcze
jednym opiekunem, z tym, że był mi życzliwy i był człowiekiem, do którego miałam zaufanie, bo znaliśmy się długo, a więc mogłam Mu opowiadać
o rzeczach i sprawach, o których nie mogłam rozmawiać z innymi osobami.
Zdawałam sobie naturalnie sprawę, że ksiądz jest moim opiekunem z własnego wyboru, a nie z urzędu. Wdrożona jednak do dyscypliny, a dodatkowo pełna poszanowania dla Jego autorytetu byłam i wobec Niego onieśmielona i na ogół odpowiadałam raczej na pytania, niż sama wyskakiwałam ze
wszystkimi myślami, które mi w tych czasach kłębiły się w głowie. Nie
chciałam też nadużywać Jego cierpliwości, bo słyszałam niejednokrotnie,
a nawet widziałam, że pomaga i innym ludziom. W tym i znajomym, np.
Żydom. Na pewno pomógł Alince Lipińskiej, mojej koleżance ze szkoły
muzycznej, która miała 18 lat, kiedy ja miałam siedem i kończyła szkołę
muzyczną, kiedy ja ją zaczynałam. Ojciec Alinki był cenionym lekarzem
i moja Mamusia była jego pacjentką. Za okupacji niemieckiej brała ślub
w katedrze. Widziałam ten ślub. Później jednak już nie spotkałyśmy się nigdy. Wiem tylko, od znajomych z Polski, że przeżyła wojnę.
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Dzieliłam więc z księdzem Bukowińskim moje ważniejsze zmartwienia,
np. takie jak obawy o Mamusię, z którą, po jednym liście z okolic Irkucka
i po mojej odpowiedzi, straciłam zupełnie kontakt po wejściu Niemców na
Wołyń. Modliłam się w tych strasznych latach żarliwie. Przeważnie do
Matki Boskiej. W Łucku – do Matki Boskiej Latyczowskiej, przed Której
obrazem nieraz z księdzem proboszczem klęczeliśmy razem. Teraz, gdy
sięgam myślą wstecz, myślę że ksiądz Bukowiński pomógł mi bardziej niż
mi się to mieściło w niedojrzałej łepetynie, kiedy mi przypominał, że trzeba
wierzyć w Opatrzność Bożą. I, że to Jego wiara podtrzymywała moją małą
wiarę, którą do tego łatwo mogłam nadwyrężyć w warunkach przeciągających się lat wojny i zmiennych kolei losu.
Wiem, dopiero teraz, że nie tylko dzielił się ze mną kartkowym chlebem
i inną ubogą żywnością, co przedtem ceniłam przede wszystkim, bo niewiele więcej wtedy rozumiałam, ale coś z tego co do mnie mówił chyba zostało,
jeżeli po tylu latach odważyłam się o Nim napisać to wspomnienie dziecka
niewdzięcznego, któremu nigdy nawet nie przyszło do głowy, żeby do Niego napisać po wyjeździe z Łucka, a później żeby zainteresować się Jego losem. Musiał umrzeć, żebym Go wydobyła z głębokich pokładów pamięci.
Musieli się inni ludzie upomnieć o Niego, żebym poszła za ich przykładem.
Sięgnęłam po Jego wspomnienia i z łatwością sobie wyobraziłam, że człowiek takiego kalibru, jakim był ksiądz Bukowiński w latach 1941–1942 dla
mnie, pomagał także innym ludziom, którzy bardziej ode mnie potrzebowali
pomocy. I opieki duszpasterskiej. Nie dziwi mnie to, że opiekował się
chrześcijanami w gułagu z narażeniem, jeżeli nie życia to zdrowia. A także
i to mnie nie dziwi, że dobrowolnie pozostał w Kazachstanie, gdzie w zasięgu silniejszego podmuchu wiatru spadał na pola i ludzi trujący pył atomowy, gdyż po wojnie, przez lata całe Sowieci robili w tejże republice doświadczenia z bronią jądrową, co powodowało, że rany się nie goiły, a naród zapadał poważnie na zdrowiu. I stąd to tam właśnie ludzie najbardziej
potrzebowali pomocy, także i po II wojnie światowej. Nie tylko zresztą Polacy; byli i ludzie innych narodowości, którzy potrzebowali posługi kapłańskiej a także pomocy lekarskiej i humanitarnej. I wierzę, że dzielił się z nimi
czym mógł, jak ongiś ze mną: Słowem Bożym i chlebem powszednim.
Wiedział, że nie może ich opuścić, więc mimo własnych niedomagań zdrowotnych, pozostał z nimi do śmierci. Nie opuścił ich, aczkolwiek mógł wrócić do Polski, gdzie może lekarzom udałoby się przedłużyć mu życie. Cześć
Jego pamięci!
Alicja H. Moskalowa
z d. Skulska
Londyn, 16 marca 2003 roku
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ВОСПОМИНАНИЯ И ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ
У О. ВЛАДИСЛАВА БУКОВИНСКОГО
Я родился на Украине в с. Юзефовка Житомирской обл. 14 ноября
1931 года. В 1936 году был выслан с родителями, как многие поляки,
в Казахстанские степи, Кокчетавской области. После войны, в 1950
году, направили меня в Караганду – школу ФЗО: там пришлось отработать в угольной шахте 5 лет. А на станции Михайловка, от нас 20 км,
проживала сестра с мужем и его пожилые родители. Они там оказались
в 1943 году, их взяли в трудармию. И вот однажды я приезжаю к ним,
бабушка Подгурская (их фамилия) говорит: «В одном доме будет
ксёндз в Пепельную Среду, в начале Великого Поста». В назначеный
день я приехал и мы пошли вместе; землянка была переполнена и нам
пришлось возле порога стоять. Во время Службы Божей ксёндз посыпал головы верующим пеплом.
Это была моя первая встреча с о. Буковинским, в Пепельную Среду Великого Поста 1955 году. После св. Мессы бабушка поговорила
с о. Буковинским, где можно встретиться, чтобы меня приготовить до
Первой Исповеди; и он дал адрес. Вскоре я пошёл туда, это было у немцев, но там его не оказалось; всё было очень засекречено. Потом вторично была назначена встреча на стройке Комбината, там Отец работал сторожем. Я пришёл туда. Это было воскресение, всё было тихо
и спокойно. В сторожевой будке Отец готовил меня до Первой Исповеди; задавал вопросы и спрашивал, что я знаю о Боге. В памяти у меня сохранилась душевная беседа; и даже мне пришлось тогда с Отцом
вместе пообедать, так как я не мог отказать в этом Отцу. После всего
назначил мне день и дал адрес, куда я должен придти к Первой Исповеди. Это было 25 марта 1955 года в районе шахты 8/9 им. Горбачёва.
В то время возле каждой шахты строился посёлок, где жили шахтёры –
узенькие улочки и землянки, так называемый «Шанхай». Это было
у немцев, и там я был в Первой Исповеди у о. Буковинского и принял
Первое Святое Причастие с его рук. Так мне пришлось в жизни три раза втретиться с о. Буковинским. А тепер священник нашего прихода
о. Здислав Йовик, который мне сказал, что есть книжка: воспоминания
о. Владислава Буковинского «Spotkałem Człowieka». Я с радостю взял
её почитать. Эти воспоминания меня тронули до глубины души. Хотелось бы, чтобы эти воспоминания могли прочитать многие и многие
люди на разных языках, потому что в то время в лагерях были разные
народы. Мне уже за 70 лет, и многих свидетелей того времени нет
в живых. Так пусть читает, новое поколение о жизни священнослужителей, которая досталась им при их жизни на земле Казахстана.
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24. Antonina Stachurska. Po aresztowaniu ks. Władysława Bukowińskiego w jej domu zbierali się wierni na wspólną modlitwę. Fot. udostępniona przez Józefę Mak.

После о. Буковинского, мы встретились с о. Юзефом Кучинским,
а потом путишествовал о. Алоиз Кашуба. В 1976 году в наш приход
приехал литовец о. Кароль Киселевский, который работал 3 года. Умер
и похоронен у нас на кладбище 18. 06. 1979 года. В начале 1980-го
года прибыл молодой о. Ян Ленга. Под его руководством у нас построили костёл Святого Семейства. В мае 1991 года о. Ян Ленга был
посвящён в эпископы и назначен Администратором Карагандинской
Эпархии, и Казахстана. Труды и страдания о. Владислава Буковинского дали огромные всходы.
Евгений Павловский
г. Тайынша, 18 апреля 2002 года
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WSPOMNIENIA –
I PIERWSZA KOMUNIA ŚW.
U KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
Urodziłem się na Ukrainie w wiosce Józefówka w obwodzie żytomierskim 14 listopada 1931 roku. W 1936 roku zostałem zesłany z rodzicami,
podobnie jak wielu Polaków, na stepy Kazachstanu, do obwodu kokczetawskiego. Po wojnie, w 1950 roku skierowano mnie do szkoły zawodowej
w Karagandzie – gdzie, po jej ukończeniu, musiałem odpracować w kopalni
węgla 5 lat. A w osiedlu przy stacji Michałowka, 20 km od nas, mieszkała
siostra z mężem i jego sędziwi rodzice. Oni tam znaleźli się w 1943 roku,
wzięto ich do oddziałów pracy w wojsku. I oto pewnego razu przyjeżdżam
do nich, babcia Podgórska (to ich nazwisko) mówi: „w jednym z domów będzie ksiądz w Środę Popielcową, na początku Wielkiego Postu”. W wyznaczony dzień przyjechałem i poszliśmy razem; ziemianka była przepełniona
i musieliśmy stać koło progu. W czasie Mszy św. ksiądz posypał głowy
wiernym popiołem.
To było moje pierwsze spotkanie z ks. Bukowińskim, w Środę Popielcową Wielkiego Postu 1955 roku. Po Mszy Św. babcia porozmawiała z ks.
Bukowińskim, gdzie można spotkać się, aby mnie przygotować do Pierwszej Spowiedzi; i on dał adres. Niebawem poszedłem tam, było to u Niemców, ale tam go nie zastałem; wszystko było w wielkiej tajemnicy. Później,
po raz drugi zostało naznaczone spotkanie na budowie kombinatu, gdzie
ksiądz pracował jako stróż. Przyszedłem tam. Była to niedziela, wszędzie
było cicho i spokojnie. W stróżówce ksiądz przygotowywał mnie do Pierwszej Spowiedzi; zadawał mi pytania i pytał, co ja wiem o Bogu. W mojej
pamięci pozostała przejmująca duszę rozmowa; przyszło mi nawet z księdzem razem zjeść obiad, bo nie mogłem mu odmówić. Po wszystkim wyznaczył dzień i dał mi adres gdzie mam przyjść do Pierwszej Spowiedzi.
Było to 25 marca 1955 roku w rejonie kopalni 8/9 im. Gorbaczowa. W tym
czasie przy każdej kopalni budowano osiedle, gdzie mieszkali górnicy – wąskie uliczki i ziemianki, tzw. Szanghai. Było to u Niemców, i tam byłem do
Pierwszej Spowiedzi u ks. Bukowińskiego i z jego rąk przyjąłem Pierwszą
Komunię Św. I tak trzy razy w życiu spotkałem ks. Bukowińskiego. A teraz
kapłan naszej parafii ks. Zdzisław Jowik, powiedział mi, że jest książka
„Spotkałem człowieka” oraz wspomnienia ks. Władysława Bukowińskiego.
Z radością wziąłem ją poczytać. Wspomnienia te wzruszyły mnie do głębi
duszy. Chciałbym, aby te wspomnienia mogło przeczytać wielu, wielu ludzi
w różnych językach, dlatego że w tym czasie w łagierach byli więźniowie
różnych narodowości. Mam już ponad 70 lat, i wielu świadków tamtych
czasów nie żyje. Niech więc młode pokolenie czyta o życiu kapłanów, którym wypadło mieszkać i pracować na ziemi Kazachstanu.
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Po ks. Bukowińskim spotykaliśmy się z ks. Józefem Kuczyńskim, a
później z wędrującym o. Alojzym Kaszubą. W 1976 roku do naszej parafii
przyjechał Litwin ks. Karol Kisielowski, który pracował tu 3 lata. Zmarł
i został pochowany u nas na cmentarzu 18 czerwca 1979 roku. Na początku
1980 roku przybył młody ks. Jan Lenga. Pod jego kierownictwem u nas
zbudowano kościół pw. św. Rodziny. W kwietniu 1991 r. ks. Jan Lenga
został mianowany administratorem apostolskim diecezji karagandyjskiej
obejmującej wówczas cały Kazachstan, a w maju tegoż roku został wyświęcony na biskupa... Trudy i cierpienia ks. Władysława Bukowińskiego i innych kapłanów przyniosły obfite owoce.
Eugeniusz Pawłowski
Tajynsza (d. Taincza), 18 kwietnia 2002 roku
Z rosyjskiego przełożyła
Łucja Zalewska

TRWAŁY ŚLAD WIARY I PATRIOTYZMU
Moje wspomnienia o ks. Władysławie Bukowińskim,
proboszczu Katedry w Łucku na Wołyniu
Doskonale pamiętam, jak w 1943 r. do Łucka przybywały liczne grupy
Polaków, ocalałych z pogromów, dokonywanych przez ukraińskie bandy
nacjonalistyczne, które wtedy nazywano bulbowcami lub banderowcami.
Obecnie już wiemy, że były to bandy zorganizowane w tzw. UPA, czyli
Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w oparciu o doktrynę Dmytra Doncowa dokonywała totalnej eksterminacji polskiej ludności, zamieszkałej od
wieków na terenach Wołynia, Podola i woj. lwowskiego.
Ta banda ludobójców ukraińskich żadnego powstania nie podjęła (mimo
przyjętej nazwy), jej głównym zajęciem było mordowanie Polaków – od
niemowlęcia do starca. Najwięcej Polaków zginęło w 1943 r., szczególnie
w początkowej fazie rozpętanej pożogi, kiedy Polacy nie byli jeszcze świadomi śmiertelnego niebezpieczeństwa. Obecnie szacunkowo oblicza się, że
w wyniku tej ludobójczej działalności na Wołyniu zginęło ok. 60 tysięcy
Polaków. Dokładnych liczb nikt nie jest w stanie ustalić, ponieważ w początkowej fazie mordów Polaków zabijano w okolicznościach kompletnego
zaskoczenia, bez pozostawiania świadków.
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Widziałem, jak do Łucka przywożono na furmankach ciała pomordowanych w pobliżu tego miasta Polaków. Widziałem ranne kobiety i dzieci.
Pamiętam ponurą atmosferę w Łucku, pełną tragizmu i przygnębienia. Po
stracie najbliższych osób ludzie byli pełni bólu i rozpaczy. Najpełniej ówczesny stan nastrojów w Łucku oddaje poemat, napisany przez mojego profesora polonistę, p. Edwarda Górę.
Miasto Łuck było wówczas rządzone przez hitlerowskich urzędników
przy pomocy nacjonalistów ukraińskich, nie było więc Polakom przyjazne.
W tej dramatycznej sytuacji ukazała się pomocna dłoń Ks. Władysława Bukowińskiego, który – będąc wówczas proboszczem Katedry Łuckiej – zorganizował w przykatedralnych pomieszczeniach szpital dla rannych Polaków oraz opiekę dla osieroconych dzieci.
Po doznanym szoku Polacy w Łucku szukali nadziei ocalenia w wierze
i modlitwie, nawiedzali więc kościoły. Wkrótce wszyscy chcieli być w niedziele i święta na głównej Mszy w katedrze, gdzie płomienne kazania wygłaszał Ks. Władysław Bukowiński. Kazania te były wprost wspaniałe, miały cudowną moc dla ciężko doświadczonych fizycznie i psychicznie ludzi,
którzy po zakończeniu Mszy Św. wychodzili z Katedry wyprostowani i napełnieni otuchą. Pamiętam doskonale te wyjątkowo piękne mądre kazania,
trafiające wprost do serc i umysłów Polaków. Miałem także zaszczyt poznać
osobiście ks. Bukowińskiego na konspiracyjnych lekcjach religii, organizowanych w latach 1944–1945 w zakrystii Katedry. Ksiądz Bukowiński był
wysokiego wzrostu, harmonijnie zbudowanym mężczyzną o niezwykle ciepłym i serdecznym usposobieniu. Ukończył studia prawnicze i teologiczne
na Uniwersytecie Jagiellońskim, miał niezwykły talent oratorski i był wielkim polskim patriotą. Te wybitne walory były przyczyną prześladowań
Księdza przez sowieckie władze. W 1940 r. został osadzony w więzieniu
w Łucku. Cudem uniknął śmierci, gdy uciekające przed armią hitlerowską
funkcjonariusze NKWD rozstrzeliwali masowo wszystkich więźniów, znajdujących się w więzieniach Łucka, a także Lwowa, Wilna i innych miast
i miasteczek II Rzeczypospolitej.
Armia Czerwona powtórnie wkroczyła do Łucka w lutym 1944 roku.
Ks. Bukowiński doskonale wiedział, czego może spodziewać się ze strony
NKWD, świadomie nie wybrał jednak ratunku w ucieczce na zachód, ponieważ był przekonany, że Jego miejsce jest w Łucku, że jest tutaj bardzo
potrzebny. Został ponownie aresztowany wraz z sędziwym biskupem Szelążkiem na początku 1945 roku i zesłany na 10 lat do łagrów sowieckich.
Opuścił te łagry po 13 latach, pozostał jednak w Kazachstanie i na Syberii, niosąc pomoc duchową i otuchę Polakom – zesłańcom. Propozycje powrotu do Polski stanowczo odrzucił, bo czuł się bardziej potrzebny i przydatny ludziom tam – w Kazachstanie i na Syberii, gdzie widział sens swego
posłannictwa. W Kazachstanie dokończył swojego wspaniałego żywota.
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Będąc AK-owcem i w latach 1980–1981 działaczem NSZZ „Solidarność” jestem przekonany, że w moim życiu Ks. Władysław Bukowiński był
wzorem Polaka i kapłana katolickiego, Jego inspiracja pozostawiła w moim
sercu i umyśle trwały ślad wiary i patriotyzmu. Uważam, że spotkał mnie
wielki przywilej i dar losu, iż miałem zaszczyt być w kręgu oddziaływania
tak wyjątkowej osobowości, człowieka niezwykłego formatu godnego najwyższych uhonorowań, jakim był Ksiądz Władysław Bukowiński.
Tymoteusz Zbigniew Rosianowski
Gdynia, 20 lutego 2001 roku

WSPOMNIENIA
o śp. Księdzu Prałacie Władysławie Bukowińskim
ostatnim Proboszczu w Karagandzie29
Księdza Władysława Bukowińskiego pamiętam jeszcze z Łucka, który
swoimi płomiennym, kazaniami o godz. 10-ej zapełniał katedrę łucką. Podczas wojny stał się ojcem dla wszystkich parafian. Uciekinierom pomagał
przetrwanie, by po przesunięciu frontu mogli powrócić do swoich domów.
Osobiście odwiedzał chorych, ludzi starych, samotnych pogrążonych w rozpaczy po stracie swoich najbliższych i dachu nad głową. Organizował pomoc materialną i stałe opieka dla obłożnie chorych, którymi opiekowały się
siostry zakonne ze Zgr. SS. Misjonarek św. Benedykta. Przez pewien okres
brałam udział w tej pracy samarytańskiej, pielęgnując starszą osobę chorą
na raka, a drugą 36-letnią b. sekretarkę Izby Adwokackiej ciężką chorą na
gruźlicę, pozostawioną samą w dużym domu, gdyż całą rodzinę wywieziono. Gdy nie miał czasu przychodzie z posługą duchową w dzień przychodził
w nocy, by chorych zaopatrzyć na drogę do wieczności Chlebem Żywota.
W pracy duszpasterskiej nie ustawał. Urządzał rekolekcje stanowe i ogólne,
w czasie pokoju głosił kazanie i w czasie wojny też słowem Bożym krzepił
ducha słuchaczy.
Pod koniec października 1942 r. tysiące jeńców radzieckich zapełniło
więzienia umierających z głodu. Ks. Bukowiński z pomocą Sióstr Benedyktynek organizował dożywianie jeńców w więzieniach. Miasto podzielone na
ulice, każda ulica miała swoją ulicę, która zbierała treściwa jednakową zupę
29
Materiał ze spuścizny S. Klary Staszczak udostępniony przez S. Klemensę Sałacińską OSB z Otwocka.
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do kotłów, następnie kotły odwożono do więzienia i rozdawano jeńcom.
Pomyślał dobry Pasterz, by przyjąć z pomocą duchową i wystarał się
u władz niemieckich o pozwolenie na branie udziału wierzącym jeńcom
w nabożeństwach w katedrze. Szli wszyscy wierzący, czy niewierzący, modlili się jak kto umiał, pełen radości w swym bólu i poniżeniu. Ksiądz Bukowiński przemawiał w języku rosyjskim, w kościele zalegała cisza, wielu
z nich po raz pierwszy słyszało o Bogu – na pewno wracali do swoich kamer z otuchą i nadzieją w sercu. Nabożeństwa dla jeńców wojennych trwały
zaledwie kilka niedziel, gdyż władze niemieckie zabroniły.
Minęło czasu wiele. Spotkałam się znów z Księdzem Bukowińskim
w październiku w 1974 r. na Podolu. Przyjechał z Karagandy do swego
przyjaciela i towarzysza z lagrów Ks. dr Józefa Kuczyńskiego 30 w Wierzbowcu koło Kamieńca Podolskiego. Przygnała Go tęsknota za swoimi żyjącymi kapłanami, lub spoczywającymi w cieniu cmentarnych drzew wśród
wiernego ludu.
Ksiądz Antoni Chomicki31 proboszcz z Murafy dowiedziawszy się
u przyjeździe księdza Bukowińskiego do Wierzbowca wybrał się, aby Go
przywitać zabierając ze sobą i mnie. Zastaliśmy Ks. Władysława siedzącego
przed domem (plebanią). Naszym przybyciem ucieszył się bardzo. Wydawał mi się bardzo zmęczony, obrzęki na twarzy, nogi spuchnięte zabandażowane wskutek ropiejących ran. Mimo choroby był pogodny i radosny –
wszystkim się interesował, o wszystkich zapytywał, jak zawsze elegancki
i dostojny. Przy pożegnaniu Ks. Chomicki poprosił Ks. Bukowińskiego do
Murafy.
30

Zob. Ks. Józef Kuczyński, Między parafią a łagrem, Paryż 1985; Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Ks. Józef Kuczyński (1904–1982), [w:] „Panorama Polska”, R.: 35:1990 nr
11/502, s. 21–23. Toż: [w:] „Gazeta Niedzielna”, R.: 55:1991, 1 IX 1991; Tegoż, Ks. Roman
Dzwonkowski SAC, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939–
–1988, Lublin 2003, s. 352–354; Materiały do dziejów diecezji łuckiej..., s. 159, 161; Ks.
Zdzisław Aleksander J. Peszkowski, Stanisław Zygmunt M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni
w Golgocie Wschodu..., s. 806–807; Ks. Józef Szymański, Kościół katolicki na Podolu.
Obwód winnicki 1941–1964, Lublin 2003, passim; Zarys dziejów diecezji łuckiej od 1. IX
1939 r. do ostatnich czasów (mps), b.m., 1975, s. 7.
31
Zob. Czaplicki i Osipowa, s. 298–299; EDŁ z 1938 r., s. 83; Henryk Dąbkowski,
Ks. Antoni Chomicki. Syn Podlasia – apostoł Ukrainy, Warszawa 1999 – przedruk z uzupełnieniem: Kresowi księża harcerze. Od Kamieńca Podolskiego do Nowogródka, zebrał
i oprac. Henryk Dąbkowski, Warszawa 1999, aneks, s. 1–50; Tenże, Odszedł na wieczną
wartę. Ks. infułat Antoni Chomicki, [w:] „Słowo Powszechne” (Warszawa) nr 123 z 16–18
lipca 1993 r.; Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Duchowieństwo katolickie obrządku łacińskiego represjonowane w ZSRS w latach 1939–1987 (Materiały do słownika biograficznego),
[w:] „Przegląd Wschodni” (Warszawa), t. VI, z. 3 (23) 2000, s. 523–627, s. 548; Michał Fijałka, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK, Warszawa 1986, s. 42; Ks. Józef Legowicz, Zmarł
apostoł Ukrainy. Pogrzeb ks. infułata A. Chomickiego, [w:] „Słowo – Dziennik katolicki”
(Warszawa) nr z 20 maja 1993 r.; Madała, s. 35–36; List Józefa Wójcika do Kurii Metropolitalnej w Warszawie z 22 kwietnia 1987 (Archiwum „WzW”); ZDDŁ, s. 37.
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Dokładnie nie pamiętam, którego dnia przybył do Murafy oczekiwany
Gość, chyba około 20 października 1974 r. Powitanie było serdeczne pełne
uszanowania, zamieszkał w kościele nad „skarbcem”, do którego prowadziły bardzo niewygodne schody, ale pokój duży o dwóch oknach i ogrzewalnym piecem. Mimo niewygód czuł się szczęśliwy wśród swoich. Cierpiał
bardzo bolały opuchnięte nogi koloru prawie brązowego z otwartymi ranami. Pierwsze dni robił opatrunki O. Paweł, następnie robiłam ja. Robiąc
opatrunki czułam się zaszczycona, wszak niosę ulgę kapłanowi Chrystusowemu, męczennikowi łagrów syberyjskich, Apostołowi Kazachstanu i wielkiemu Polakowi. Przy praniu bandaży miałam chęć schować jeden na pamiątkę, ale i tak było ich niewiele, więc nie wzięłam, a teraz żałuję, może
kiedyś by się przydały. Codziennie odprawiał z wielkim nabożeństwem
Msze św. i głosił homilię – nie wyczytaną lecz płynącą z serca i bogatej duszy oddanej Chrystusowi i braciom.

25. Alba – pamiątka po Słudze Bożym ks.
Władysławie Bukowińskim. Fot. s. Anna
Maria Kierznowska.

Ks. Chomicki chcąc uczcić Gościa zaprosił najbliższych kapłanów na
wspólną Adorację i uroczysty obiad. Modlitwom brewiarzowym i wspólnej
Adoracji przewodniczył Ks. Bukowiński. Adoracja pełna wiary, dziękczynienia, oddania się Bogu, Kościołowi, przedstawił Ojcu Niebieskiemu, potrzeby świata, naszej Ojczyzny, ludu pragnącego sprawiedliwości i pokoju,
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a zwłaszcza modlił się o jedność, miłość, jedność, męstwo i dary Ducha
świętego dla kapłanów pracujących na tamtej ziemi. Uczestnicząc na
wspólnej Adoracji byłam bardzo wzruszona, jak również obecni kapłani,
których było dziesięciu. Ze względu na ciasne mieszkanie obiad podano
w zakrystii. Na wstępie przemówił Ks. Chomicki witając Czcigodnego
i Kochanego Gościa.
Kochany Władziu! Zebraliśmy się tutaj, by Ciebie powitać, uczcić nacieszyć się Twoją obecnością i... pożegnać, gdyż mam przeczucie, że już
więcej nie zobaczymy się na tej ziemi, chociaż obiecałeś, że będziesz przemawiał na moim pogrzebie. Siedem dni jazdy i tak uciążliwej dla chorego
człowieka to podejmują ludzie, którzy są już dojrzali do nagrody wiecznej.
Na to odpowiedział z uśmiechem Ks. Bukowiński: Kochany Antosiu,
nawet jak tak się stanie – niech będzie Bóg uwielbiony, On i bez nas
wszystkiemu zaradzi. Podczas obiadu Ks. Bukowiński mało mówił, natomiast zebranym przypatrywał się z wielką życzliwością, zwłaszcza kapłanom młodym. Następnie zabrał głos ks. grekokatolicki Eliasz Głowacki.
Zaczął od słów: w tym piekle zła, niesprawiedliwości, krzywdy, bólu i cierpienia szukałem człowieka – wzoru dla siebie. Tym wzorem człowieka
i kapłana był dla mnie przez 9 lat w lagrach, i pozostanie na zawsze tutaj
obecny Ksiądz Władysław Bukowiński. Wysoki, wychudły, w lichej odzieży, lecz zawsze pogodny i uśmiechnięty. Widziałem Go powracającego
z pracy z klocem drzewa na ramieniu chociaż nie wszyscy nieśli drzewo.
Chciałem jak najprędzej nawiązać kontakt osobisty, lecz to sprawa niełatwa,
zawsze był otoczony współwięźniami, o coś pytał, odpowiadał na pytania,
tłumaczył, pocieszał, nieraz powiedział żartobliwe słówko. Dla nas kapłanów urządzał rekolekcje, dla świeckich grup mówił nauki w języku rosyjskim, ukraińskim i niemieckim. Ile światła, pociechy i siły wlewały w nasze
serce Jego słowa, dzięki którym przetrwaliśmy. Nie tylko słowem głosił miłość, ale czynem praktykował na co dzień. Pomagał innym nosić drzewo,
dzielił się skromną porcją chleba, oddawał innym cieplejszą bieliznę, nie
patrząc na narodowość lub pochodzenie. Kiedy bliżej go poznałem starałem
się Go naśladować. Kontakty z nim podtrzymywały mię na duchu, zrozumiałam wartość cierpienia, dzięki czemu nie załamałem się – owszem wzrosła we mnie wiara i nadzieja lepszego jutra. Przemówienie trwało 25 minut,
wygłoszone było w języku ukraińskim, zrobiło wielkie wrażenie na słuchaczach. Tylko Ks. Władysław siedział pogodny i uśmiechnięty. Po zakończeniu podziękował i zaśpiewał studencką piosenkę: „Kto się nie chce
uczyć, egzaminy składać, niech szewcem zostanie”. Posypały się oklaski,
lecz w duszy słuchaczy pozostała zaduma. Mimo pogody ducha i humoru
widać było że Ks. prałat był chory, nawet przy posiłkach ogarniała go senność. W ciągu dnia dwa lub trzy razy musiał się położyć i wypocząć. Nigdy
nie skarżył się i nie narzekał. Za najdrobniejszą przysługę dziękował.
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Po tygodniowym pobycie w Murafie zbliżał się czas odjazdu, najpierw
do Wierzbowca a za kilka dni do Karagandy. Zaopatrzyłam na drogę w nowe bandaże. Ostatnią Mszę św. odprawił w wielkim skupieniu, po Komunii
św. długo się modlił stojąc przy ołtarzu. Do Ks. Antoniego Chomickiego
zwrócił się z pokorą i prostotą dziecka, prosząc o pomoc materialną. Ks.
Chomicki zawsze Mu pomagał, począwszy od lagrów aż do ostatniego widzenia się z Nim, gdyż mówił, „lepiej dawać niż brać”. Prosił mnie, bym
Mu przysłała książkę pt. „Modlitwa i czyn” Michel Quoista i polecił, bym
codziennie modliła się za kapłanów żywych i zmarłych. Z rozrzewnieniem
żegnaliśmy Go wszyscy. Pobłogosławił nas – uśmiechnął się i rzekł, siostro
strzemiennego – podałam napoju cytrynowego, wypił dwie szklanki, gdyż
często miał pragnienie. Wsiadł do samochodu, pojechał na grób Ks. Br.
Drzepeckiego32, a stamtąd do Wierzbowca, skąd za kilka dni wyjechał do
Karagandy.
Książkę wysłałam, lecz po trzech tygodniach zwrócono z napisem –
zwrot, adresat w szpitalu. Data zwrotu 2 grudnia 1974 r. Ks. Władysław
zmarł w Karagandzie daleko od swojej Ojczyzny Polski, którą tak bardzo
kochał. Wierni złożyli Jego umęczone i udręczone ciało na ogólnym cmentarzu, odległym o 15 km od centrum miasta. Za ciężko zapracowany grosz
parafianie postawili swemu Ojcu piękny marmurowy pomnik z Jego fotografią i napisem w języku polskim i niemieckim. Ładnie wygląda metalowe
ogrodzenie pomalowane na biało. W każdą niedzielę i święto gromadzą się
katolicy przy grobie składając kwiaty i modlą się.
Pracował wśród Nich i pozostał z Nimi – by swoim milczeniem głosić
Boga.
S. Klara Staszczak OSB
Puławy, dnia 11 stycznia 1977 r.
32

Zob. „Мартиролог католической церкви в CCCР”. Авторы-составители: Б. Чаплицкий, И. Осипова, Москва 2000, s. 279–280; Ks. Roman Dzwonkowski SAC, Duchowieństwo katolickie obrządku łacińskiego represjonowane w ZSRR w latach 1939–1987 (Materiały do słownika biograficznego), [w:] „Przegląd Wschodni” (Warszawa), t. VI, z. 3 (23)
2000, s. 523–627, s. 555; EDŁ z 1938 r., s. 18; EDŁ z 1926 r., s. 22; z 1938 r., s. 18; Halina Hellonowa, „Nie uroniłem godności”. Wspomnienie o ks. Bronisławie Drzepeckim,
[w:] „W drodze” (Poznań) nr 2 z 1989 r., 60–69; Ks. Antoni Jagłowski, Wspomnienie o ks.
Bronisławie Drzepeckim z Huty Stepańskiej, [w:] Archiwum Józefa Turowskiego (AJT),
AJT/65/5/73; Madała, s. 48; Ks. Józef Kuczyński, Między parafią a łagrem, Paryż 1985,
s. 61–63; Tenże, Wspomnienie o ks. dr. prałacie Bronisławie Drzepeckim, [w:] „Tygodnik
Powszechny” (Kraków), nr 14 z 1974 r., s. 2; Lista księży ex-studentów [Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie] // http://www.pontipol.opoka.org/exstudenci.htm; Anna Niciejewska, Wspomnienie o ks. Bronisławie Drzepeckim, kserokopia, Archiwum „WzW”; Ks. Zdzisław Aleksander J. Peszkowski, Stanisław Zygmunt M. Zdrojewski, Katoliccy duchowni
w Golgocie Wschodu..., s. 734; Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci
wiernych i przyjaciół, cz. 1, zebrał i oprac. ks. Witold J. Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg
2001, s. 18; ZDDŁ, s. 8, 19.
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CIESZYŁ SIĘ OGROMNYM POWAŻANIEM
Jestem przekonana, że ks. Władysław Bukowiński doczeka się kiedyś
dobrej biografii. Osobie, która podejmie się takiej pracy przekazuję, do wykorzystania, kilka wspomnień z okresu II wojny światowej, z Łucka na Wołyniu.
Ks. Władysław Bukowiński, jako tamtejszy proboszcz, cieszył się
ogromnym poważaniem, sympatią i przywiązaniem parafian. Fotografia,
zamieszczona we „Wspomnieniach z Kazachstanu” nie oddaje w najmniejszym stopniu charakteru tej postaci 33. Ksiądz był człowiekiem wysokim,
postawnym, o bardzo miłym, a zarazem pełnym godności sposobie bycia
i łagodnym uśmiechu, w którym ukazywał rząd zdrowych zębów z szeroką
szparką pośrodku. W żywym kościotrupie, który powrócił z więzienia
w 1941 r., poznałam Księdza tylko po wzroście i tym właśnie uśmiechu.
Nadająca się do reprodukcji, duża fotografia Księdza, była w posiadaniu
Jego ciotki (a zarazem macochy) i pozostała zapewne w rodzinie Jego brata.
Osobowość Księdza pod wieloma względami przypomina mi osobowość Jana Pawła II. Posiadał głęboką, spokojną wiarę i wysoką inteligencję,
odznaczał się pogodą ducha, dobrocią, bezpośredniością w obcowaniu
z ludźmi. Miał wysokie poczucie humoru (bardzo Go bawiło, kiedy niektóre
parafianki usiłowały w Niego wmówić, że ma dobry słuch i głos – w rzeczywistości, odprawiając Mszę śpiewaną, mocno fałszował, o czym dobrze
wiedział). Ciotka–macocha Księdza opowiadała mi, że nie miała z Nim żadnych kłopotów wychowawczych. Nazywał Ją matką, chociaż przez delikatność sugerowała, że mógłby nazywać Ją ciocią. Była to bardzo miła i wyjątkowo pogodna pani. Być może pogoda ducha była wspólną cechą rodzinną.
Kazania Księdza odznaczały się wysokim poziomem, a zarazem były
zrozumiałe dla wszystkich. Zapamiętałam zwłaszcza jedną myśl: na „tamtym” świecie nie będzie już żadnych narodów, a więc sprawiedliwość zostanie oddana narodom tu na ziemi.
Do końcowych dni czerwca 1941 r. Ksiądz pozostawał w więzieniu. Po
wojnie, przebywając z wizytą w Krakowie, opowiedział mi, że został oskarżony o udział w redagowaniu listu do ówczesnego Papieża. W liście tym
Kuria informowała o deportacjach, podczas których wiele osób zmarło.
Głównym przedmiotem oskarżenia był nie tyle sam list, ile podanie do wiadomości o wielu wypadkach śmierci. W rzeczywistości Ks. Bukowiński
w redagowaniu listu nie uczestniczył.
33

Można polemizować z tym stwierdzeniem. Wielu twierdzi dokładnie odwrotnie. Ja
sam nie znałem ks. Władysława Bukowińskiego, ale ta fotografia wywarła na mnie i wielu
innych ogromny wpływ.
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Podczas okupacji niemieckiej pełnił bez przerwy swoje duszpasterskie
obowiązki. Wiem od naocznego świadka, że udzielił Chrztu Św. ukrywającemu się małżeństwu żydowskiemu. Możliwe, że takich przypadków było
więcej. Dla grupki kilkunastolatków zorganizował kurs historii Kościoła.
Na wykłady, które prowadził osobiście, przychodziliśmy raz na tydzień, do
zakrystii kościoła katedralnego. Z tego okresu przypominam sobie ciekawą
uwagę Księdza – o roli papieża, który powinien stać się najwyższym autorytetem moralnym świata.

26. Ks. Władysław Bukowiński z grupą dzieci przystępujących do I Komunii Świętej na podwórzu s. Flory Schtiwich – Karaganda, 15 sierpnia 1968 roku. Fot. udostępniona przez s. Florę Schtiwich.

Po kolejnym, już ostatnim przejściu frontu przez Łuck, przy Kurii zawiązał się Katolicki Komitet, który niósł pomoc także ludności czeskiej
i poprzez który Ksiądz świadczył wiele dobrego potrzebującym parafianom.
Nalegając na moją Matkę, aby taką pomoc przyjęła (w mieście było wielu
znacznie bardziej potrzebujących, zwłaszcza pogorzelców – więc Matka
stanowczo odmówiła) śmiejąc się, mówił: „Komitet – to ja”, co świadczyło
o wielkiej delikatności Księdza i miało oznaczać, że o ewentualnej pomocy
nikt inny by nie wiedział.
Dzień imienin Księdza (27 czerwca) był dla nas wielkim świętem.
W tym dniu nie można już było nabyć ani jednego kwiatka – wszystkie były
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zanoszone Solenizantowi, który przekazywał je do przystrajania ołtarzy.
Nasza grupka starała się co roku zorganizować jakiś prezent. Raz była to
oprawiona reprodukcja włoskiej Madonny, raz tort z czarnego chleba,
a ostatnim razem rękawice z króliczego futra, które, jak mieliśmy nadzieję,
zabrał ze sobą na kolejną odsiadkę.
Ostatnie moje spotkanie z Księdzem miało miejsce podczas Jego ostatniej wizyty w Krakowie. W mieszkaniu jednej z rodzin, pochodzącej z Łucka, urządziliśmy małe „przyjęcie”. Na skutek odmrożeń miał chore stopy –
ofiarowaliśmy Mu wygodne buty, zrobione na zamówienie. Opowiadał, że
w Karagandzie mieszka u niemieckiej rodziny, ma wielu przyjaciół i odprawia nabożeństwa w rożnych językach: niemieckim, polskim i ukraińskim
– w Łucku mówił o sobie, że jest księdzem „polskim i katolickim”. Podczas
tego pobytu w Polsce, przebywał przez pewien czas w szpitalu w Nowej
Hucie. Miał wysokie ciśnienie, z czego nie zdawał sobie sprawy. Łóżko stało w jakimś załomie korytarza (było bardzo ciasno), szpitalna piżama była
rozdarta na plecach, chustki do nosa – dziurawe, ale to wszystko nie przeszkadzało Mu przyjmować wielu ludzi. Mimo moich nalegań nie potrafił
wymienić żadnych innych potrzeb oprócz tej, aby Mu przynieść karty z widokami rozmaitych kościołów w Polsce, do pokazywania wiernym w Kazachstanie. Złożył nam wizytę w domu, a pożegnaliśmy się na ulicy, pod
kościołem pod wezwaniem Św. Floriana (zatrzymał się na plebanii tego kościoła) słowami: – „Będę się za was modlił”. – „I my za Księdza też”. – „Jestem waszym przyjacielem”. To ostatnie zdanie zrozumiałam w pełni dopiero wtedy, kiedy dotarły do mnie „Wspomnienia z Kazachstanu”.
Ze spotkań w Krakowie zapamiętałam kilka myśli Księdza. Wyrażał
zdziwienie, że ludzie tak rzadko przystępują do Komunii Św. (po spowiedzi
tylko jeden raz). Na moją uwagę, że byłby potrzebny w Krakowie, odpowiedział, że bardziej potrzebny jest w Kazachstanie, a my tutaj mamy wiele
kościołów i wielu księży.
Był to „człowiek Boży”. Wierzę, że zostanie ogłoszony błogosławionym.
Aby nie stał się kiedyś postacią papierową, lecz pozostał wzorem żywego
człowieka, przytoczę jeszcze dwa Jego stwierdzenia. Pierwsze: pobyt w seminarium duchownym był dla Niego okresem ciężkiej próby. Drugie: spowiadania dzieci nie lubił, zwłaszcza tych najmłodszych, czynność tę uważał
za bardzo nudną.
Wanda Ważewska-Riesenkampf
Kraków, 8 stycznia 1991 roku
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ŚWIADKOWIE
Z wielką radością przeczytaliśmy oboje z żoną w tomie 52 Biblioteki
„Wołania z Wołynia” o wszczęciu w Krakowie w dniu 17 czerwca 2006
roku procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Powinniśmy byli napisać ten list już po otrzymaniu nr 3 z tego roku
„Wołania z Wołynia” i już dziś nie wiemy, jak się stało, że wtedy tego nie
uczyniliśmy.
Piszę ten list, pragnąc zgłosić, że jeszcze żyjemy 34 – ja pomimo kończenia 92-go roku życia, a żona (Józefa z Hrozdziejów) mając 80 lat – a może
będziemy (póki żyjemy) przydatni jako świadkowie w procesie kanonizacyjnym.
Ja zetknąłem się z ks. Bukowińskim w marcu lub kwietniu 1952 roku
w szpitalu obozowym w karnym specjalnym obozie w Dżezkazganie w obwodzie karagandyńskim, dokąd trafiłem po buncie w obozie w Ekibastuzie
w obwodzie pawłodarskim. W tym szpitalu przebywałem przez około dwa
miesiące, po czym powróciłem do obozowego więzienia, w szpitalu, dowiedziawszy się o moim tam pobycie, zaczął odwiedzać mnie ks. Bukowiński;
przychodził co kilka dni i gdy zaczęło się ocieplać, siedząc pod szpitalem
toczyliśmy inicjowane przez Księdza dyskusje m.in. na temat etyki różnych
zawodów, w tych dyskusjach uczestniczyli współwięźniowie Księdza Polacy, Zygmunt Turzański (jeszcze obecnie żyje, ma ponad 80 lat, mieszka
w Głubczycach) oraz malarz z Wilna Józef Macutkiewicz (nie wiem, czy
żyje, ostatnio mieszkał w Zgorzelcu). O tych spotkaniach pisałem w czasopiśmie „Sowiniec” Kraków 2000, nr 17, s. 159–173, oraz w mych wspomnieniach zawartych w wydanej w 2003 r. w Katowicach książce pt. „Bardzo różne życie. We Lwowie, w sowieckich łagrach, na Śląsku” (Katowice,
2003, s. 252–257).
Po zwolnieniu z obozów w 1954 roku, znalazłszy się na zesłaniu („dożywotnim”) w tymże Dżezkazganie, wracałem do Polski z moją narzeczoną
(a obecną żoną) jednym z masowych transportów byłych więźniów w listopadzie 1955 roku. Wcześniej na zesłaniu nawiązałem kontakt listowy z
księdzem Bukowińskim przebywającym w Karagandzie, m.in. zawiadamiając go o zaręczynach. Punkt zborny wyjeżdżających do Polski był w Karagandzie i tam odwiedził nas ks. Bukowiński. Na naszą prośbę udzielił nam
ślubu w tymczasowej kaplicy w domu braci Hinserowskich przy ul. Zarecznej 8 w Karagandzie 26 listopada 1955 roku.
34
Autor listu – prof. dr inż. Jerzy Węgierski – w pierwszym tomie relacji i wspomnień
o Słudze Bożym ks. Władysławie Bukowińskim opublikował tekst pt. Tak chciałbym z Panem trochę pofilozofować. Wspomnienie o ks. Władysławie Bukowińskim – zob. Spotkałem
człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół oprac. ks. Witold
Józef Kowalów, cz. 1, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 58–61.
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Po naszym powrocie do Polski na jego prośbę skontaktowałem się m.in.
z Wiktorią Bukowińską i może z kimś jeszcze i potem korespondowaliśmy
z Nim, a podczas Jego przyjazdów za każdym razem spotykaliśmy się
z Nim oraz On nas odwiedzał. W spotkaniach z ks. Bukowińskim w Polsce
uczestniczyli m.in. ks. Stanisław Bohatkiewicz (jedno spotkanie było u niego, wówczas proboszcza w Lewinie Brzeskim) oraz ks. Medard Gajewski
(ostatnio proboszcz w Czarnej Białostockiej), obaj byli więźniowie obozów
sowieckich.
Fotografię ks. Bukowińskiego z „świadectwem naszego ślubu” przechowaliśmy u siebie, natomiast Jego listy do nas złożyliśmy wraz z innymi
dokumentami w centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie w kwietniu 2004 roku (rozdział 12, poz.
16 i inne)35.
Łącze wyrazy poważania i śląskie Szczęść Boże w pracach!
Jerzy Julian Węgierski
Józefa Węgierska
Katowice, 6 listopada 2006 roku

ZOSTAWIAŁ DOBREGO DUCHA36
W roku 1936 moi rodzice zostali zesłani do Kazachstanu, do miejscowości Michałówka. Panowały tam straszne warunki. Było bardzo zimno
i bardzo biednie. Rodzice często głodowali. I właśnie tam, w 1947 roku
przyszłam na świat.
Księdza Władysława Bukowińskiego poznałam w 1954 roku. Pierwsze
spotkanie z Nim na długo utkwiło w mej pamięci. Pamiętam, że moja mama
ubrała mnie w najładniejsze ubranie i wraz z innymi czekaliśmy na przybycie księdza. Ludzie przyjeżdżali z miejscowości oddalonych o 300 km, aby
uczestniczyć we Mszy świętej. Ksiądz Władysław przyjechał ubrany w kufajkę, która miała za krótkie rękawy, więzienną czapkę, gumowe buty i cieniutkie spodnie. Pamiętam, że był to marzec i było bardzo zimno, ale pomimo tego ksiądz miał bardzo pogodną twarz i roześmiane niebieskie oczy.
35
Wspomniane listy były opublikowane w tomie: ks. Władysław Bukowiński, Do moich
przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 133–139.
36
Niniejszy tekst po raz pierwszy był opublikowany na łamach pisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej – zob. Ludmiła Wierzbicka, Zostawiał dobrego
ducha, [w:] „Wołania z Wołynia” nr 5 (60) z września–października 2004 r., s. 24–25.
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Czuć było bijące od Niego ciepło i dobro. Wieczorem ksiądz Władysław
udzielił mi sakramentu chrztu. Pamiętam, że przy chrzcie ksiądz nazwał
mnie Lusia Tłustusia i mówił tak do mnie do końca swoich dni. W tamtych
czasach nie wolno było oficjalnie odprawiać Mszy świętej, dlatego ksiądz
Władysław odprawiał ją wieczorami w prywatnych mieszkaniach. Moja
mama starała się być na każdej mszy. Pewnego razu przyniosła nam prezent
od księdza Władysława – polski elementarz. Uczyliśmy się z niego wszyscy: mój brat, ja i wszystkie dzieci polskich sąsiadów.
W 1958 roku na ulicy Zarieczna w prywatnym domu mieszkalnym został zrobiony kościół. Oczywiście bez wiedzy i zgody władz politycznych.
W kościele tym, wraz z innymi dziećmi przystąpiłam do I komunii świętej
i sakramentu bierzmowania. Krótko po tych wydarzeniach ksiądz został
aresztowany.
Ksiądz Władysław Bukowiński wyszedł z więzienia w 1961 roku i zamieszkał u rodziny pochodzenia niemieckiego. Jednak nie zaprzestał nas
odwiedzać. Przychodził późnym wieczorem, czasem nocą i odprawiał msze
święte. Wielu naszych polskich sąsiadów płakało ze szczęścia, cieszyli się
ze spotkania z księdzem Władysławem.
Kiedy ksiądz miał przyjechać moja mama starała się ugościć Go najlepiej jak umiała. Zawsze gotowała barszcz ukraiński i gulasz. Pamiętam, że
ksiądz Władysław nigdy nie jadł gulaszu, za to zawsze prosił o dokładkę
barszczu. Tak bardzo Mu smakował. Zostawiał mojej mamie dobrego ducha, długo po wizycie chodziła uśmiechnięta i zadowolona z odwiedzin.
W 1966 roku ksiądz Władysław udzielał mi ślubu w naszym domu.
Wtedy przyjechał w dzień. Nie chował się pod zasłoną nocy. Oczywiście
podczas składania życzeń wciąż nazywał mnie Lusią Tłustusią.
Ksiądz Bukowiński ochrzcił moje dzieci: 1967 rok – syna; 1973 – córkę.
W dniu chrztu córki dostałam prezent od księdza: różowy szalik w drobne
kwiatuszki. Od tamtego dnia księdza Władysława widywałam bardzo rzadko. Wiem, że ciężko chorował.
3 grudnia 1974 roku po powrocie z pracy zastałam bardzo zapłakaną
mamę. Powiedziała mi, że ksiądz Władysław Bukowiński nie żyje. Wszyscy
bardzo przeżywaliśmy Jego śmierć. Wszyscy również pojechaliśmy na pogrzeb księdza, który odbył się 6 grudnia w Majkoduk, cmentarz Wiertykalne.
Dnia 3 grudnia 2004 w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela
w Raciborzu odbędzie się Msza święta z okazji 30. rocznicy śmierci księdza
Władysława Bukowińskiego w Jego intencji.
Ludmiła Wierzbicka
Racibórz
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ON BYŁ JEDYNĄ JASNĄ STRONĄ TAMTYCH DNI
Wspomnienie o ks. Władysławie Bukowińskim
Księdza Bukowińskiego spotkałam jak miałam 8 lat i pamiętam to spotkanie bardzo wyraźnie do dziś, chociaż skończyłam 72 lata. Mieszkałam
wtedy z rodzicami w Łucku. We wrześniu 1939 roku miałam rozpocząć naukę w szkole, ale właśnie rozpoczęła się wojna. Po fali uchodźców z Polski
centralnej do Łucka wkroczyły wojska sowieckie. Nasze życie zmieniło się
diametralnie. Ojciec, który służył w policji, został aresztowany. My z mamą
i starszą siostrą pozostałyśmy bez środków do życia.
Ten czas kojarzy mi się ze strachem: w dzień bałyśmy się wychodzić bo
miasto pełne było Sowietów, których wygląd i zachowanie ten strach pogłębiał, w nocy bałyśmy się że przyjdą po nas i wywiozą na Sybir. Przyszli, ale
nie wywieźli... To był prawie cud! Byliśmy rodziną zagrożoną wywozem
w dalszym ciągu, a takimi rodzinami właśnie zajmował się ksiądz Bukowiński.
Pamiętam, że często się o nim mówiło. Odwiedzał ludzi, pocieszał, pomagał wszystkim, którzy tego potrzebowali. W naszej rodzinie i wielu
innych mówiło się, że to święty ksiądz. On był jedyną jasną stroną tamtych dni.
Pewnego mroźnego wieczoru moja mama zaprowadziła mnie na spotkanie z Księdzem. Mieszkaliśmy na Krasnem. Droga do katedry była dość
długa, prowadziła przez most na Styrze. Był to już marzec 1940 roku i było
bardzo zimno. W Katedrze było ciemno i również zimno. Weszłyśmy do
dużej sali, w której paliło się niewiele świec. Wewnątrz było trochę dzieci
z rodzicami i Ksiądz. Byłam dzieckiem niezwykle nieśmiałym, a wtedy dodatkowo zmarznięta i bardzo przejęta. Pamiętam, że Ksiądz nas przywitał.
Był duży, patrzył na mnie uważnie, ale jego uśmiech spowodował, że się
uspokoiłam. On promieniował spokojem i dobrocią. Wtedy ta jego spokojna
ale uśmiechnięta twarz, zapadłą mi głęboko w serce. Zapamiętałam ją na
zawsze.
Wszyscy słuchaliśmy Księdza bardzo uważnie. Powiedział nam, że chce
nas przygotować na spotkanie z Panem Jezusem. Mówił nam o miłości Pana
Jezusa do dzieci a ja słuchałam tego i czułam, że to jest ważne. Myślę, że
Ksiądz dużo mówił na temat kłamstwa i prawdy, bo zapamiętałam to jako
najważniejszą życiową cnotę. Te spotkania z Księdzem trwały kilka dni,
może tydzień, zawsze wieczorem. Pod koniec spotkań była Spowiedź. A ja
znów byłam przejęta i wystraszona. Wiedziałam, że w trakcie spowiedzi
muszę prawdziwie opisać wszystkie swoje grzechy. Przez kratki konfesjonału rozmawiał ze mną ksiądz Bukowiński. Właśnie tę spowiedź pamiętam również bardzo dokładnie. Wydaje mi się, że mogłabym powtórzyć
niektóre fragmenty tej spowiedzi... W całym moim życiu spowiedź była
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zawsze ważna. Musiała być prawdziwa. W następnym dniu była Komunia
Święta.
Ubranie wciąż to samo: stary kożuszek, walonki, czapka na głowie. Nawet mrok w kościele ten sam. Ale ja byłam bardzo szczęśliwa. Ksiądz tłumaczył nam, że odtąd, gdziekolwiek będziemy, będzie z nami Pan Jezus.
Myślę, że Ksiądz potrafił przekazać nam dzieciom wagę i autentyczną radość tej ceremonii. Może dlatego zawsze lubiłam mroczne kościoły i ciche
ceremonie.
Po wielu latach tą autentyczność odnalazłam w kazaniach i książkach
ks. prof. Józefa Tischnera. W 1942 r. wyjechaliśmy do rodziny mojej mamy
do Krakowa, gdzie dotąd mieszkam. Pod koniec 1980 roku, syn przyniósł
mi książkę ks. Bukowińskiego „Wspomnienia z Kazachstanu”. Było to dla
mnie ogromne przeżycie. Poznałam dalsze losy mojego Księdza. Będąc
w skrajnie ciężkich warunkach, wielokrotnie więziony i osadzany w łagrach, wykonywał swoje obowiązki kapłańskie tak po prostu i tak zwyczajnie o tym napisał. Pamiętam moją wieloletnią nienawiść do Sowietów,
a Ksiądz prześladowany i chory dobrowolnie do nich wraca.
Chyba w 1987 roku w Domu Pielgrzyma w Rzymie, w gablocie muzealnej zobaczyłam pamiątki po ks. Bukowińskim. Znowu ogarnęło mnie
wielkie wzruszenie z powodu „spotkania z moim Księdzem”. Jako 10. letnie
dziecko opuściłam miejsce mojego urodzenia i nigdy tam już nie powróciłam. Ale wciąż pamiętałam ks. Bukowińskiego...
Ksiądz był dwukrotnie w Krakowie, gdzie ja mieszkałam już od kilkunastu lat. Nie wiedziałam o tym i nigdy go nie spotkałam. Mimo to uważam,
że on złączył jakby całe moje życie: jego świadomy początek i jego schyłek.
W chwilach bardzo dla mnie trudnych często myślałam o Księdzu i prosiłam go o wsparcie. Wierzę też, że jego pomoc pozwoliła mi przebrnąć przez
wiele raf mojego życia i ufać Bogu.
Anna Zarębowa
Kraków, 10 marca 2005 roku
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III. ARTYKUŁY PRASOWE, KAZANIA
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W ZONIE KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
„Nie wiem, co przyniesie przyszłość...
w duszpasterstwie w Związku Radzieckim”
Kiedy wreszcie coś się zacięło w owych naszych nocnych przeważnie
przelotach nad Kazachstanem, mimo pewnego strachu, pomyślałam, że to
nawet dobrze, iż tak się stało. Bo jakoś nadto komfortowo wyglądało dotąd
to nasze podróżowanie szlakiem zsyłek tylu rodaków?
Gdy wiec wylądowaliśmy późną nocą w Karagandzie. dotknęła nas niejako goła tamtejsza rzeczywistość. Kiedy wyszliśmy z naszego samolotu,
w którym z trudem zdobyliśmy miejsca, nikt na nas nie oczekiwał. Wraz ze
stadkiem współpasażerów w deszczu i kałużach odmaszerowaliśmy od maszyny do jakiegoś zardzewiałego pudła zalanego we wnętrzu wodą i przedzielonego wzdłuż porwaną drucianą siatką. Kiedy przebrnęliśmy przez ten
hangar, opuszczeni niespodziewanie przez innych pasażerów, którzy jakby
wsiąkli w ciemność, stanęliśmy oko w oko z nieprzeniknioną nicością. Właściwie to nawet nie można było sprawdzić, czy rzeczywiście dolecieliśmy
do Karagandy, to znaczy gdzieś w okolice tego miasta.
Był to rzeczywiście szok. Zaskoczenie nieprawdopodobne po lotnisku
w Ałma-Acie, z którego odlecieliśmy, zwłaszcza tej jego części przeznaczonej dla cudzoziemców. Owe eleganckie poczekalnie z przepaścistymi fotelami, barek z przyćmionym światłem i muzyczką...
Kiedy więc Sasza, opiekujący się nami cały czas z ramienia Agencji
Prasowej „Novosti”, znalazł w owej głuszy jakąś maszynę z żywym człowiekiem, to nie bacząc na przestrogi przeczytane w moskiewskiej prasie, by
nie wsiadać do przygodnych samochodów, powitaliśmy ją jak przysłowiową
deskę ratunku, ważne że gdzieś jechaliśmy. Po drodze Marzenna tylko stale
odwracała mą uwagę od oświetlonej reflektorami drogi ku tylnej szybie, ziała za nią nieprawdopodobna ćma, kazachski step pokazywał nam swe czarne
podniebienie.
Nasz przyjazd do Karagandy, z jakichś tam powodów, które może znała
nasza opiekunka na Kazachską SRR, noszącą odpowiedzialne imię Rewolucja Światowa (w skrócie, czyli w zdrobnieniu pani Rema) uległ opóźnieniu.
Pani Rema pozostała w stołecznej Ałma-Acie, my zaś z Saszą wpadliśmy na
jedną dobę do Karagandy.
Marzenna Piasecka pragnęła tu odszukać miejsce pobytu jej wuja, Marka Kolendo. który po latach sowieckich łagrów pozostał tu na przymusowym osiedleniu. Ja chciałem przede wszystkim odnaleźć mogiłę ks. Władysława Bukowińskiego „rewizytować go” jakby za odwiedziny w PAX-ie
przed laty, samą naszą tam obecnością odpowiedzieć niejako na jego pyta87

nie, jakie zawarł w zakończeniu swych „Wspomnień z Kazachstanu”, o to
„co przyniesie przyszłość, nawet najbliższa, jemu i jego przyjaciołom pracującym w duszpasterstwie w Związku Radzieckim”.
Zastanawiał się nad tym także w czasie spotkań, podczas pobytu w Polsce, kiedy to też odwiedzał swych przyjaciół – byłych zesłańców i więźniów
stalinowskich łagrów – w PAX-ie. Spotkania te miały miejsce w Warszawie
przy ul. Mokotowskiej 43, w pokoju na piątym piętrze, gdzie dziś mieści się
sekretariat redakcji „Zorzy”, w pokoju, w którym teraz każdego dnia można
spotkać tylu ludzi pochylonych nad „listą katyńską”, dyskutujących otwarcie o losach Polaków na Wschodzie.
Odnaleziono nas oczywiście rano w karagandzkim hotelu przy centralnym placu miasta. Przedstawicielka miejskiego komitetu partii, sympatyczna Kazaczka imieniem Umir zapoznała nas z programem naszego karagandzkiego dnia: najpierw szkoła, gdzie uczą się dzieci Polaków, potem jakieś przedsiębiorstwo, gdzie dyrektorem jest Polak i kościół katolicki, do
którego uczęszczają także nasi rodacy.
Szkoła znajdowała się w sowieckim rejonie miasta. Nosi imię Nadieżdy
Krupskiej. W pokoju nauczycielskim spotkaliśmy się z dziećmi i młodzieżą
różnych klas, prawie wyłącznie dziewczynkami. Sergiej Szulc z klasy XI
pełnił obowiązki głównego organizatora i fotografa. Jego babka ze strony
ojca – jak nam powiedział – była Polką. Inne dzieci miały trochę bliższe
związki z Polską, rozmawiały jednakże z nami tylko po rosyjsku pod okiem
swych wychowawców z wyjątkiem jednej nauczycielki, Swiety Popławskiej, niepolskiej nacji. Dziewczynki powoli zaczęły się rozgadywać, Krysia
Orłowska pochwaliła się posiadaniem dalekiej rodziny w Zielonej Górze.
Ola Szejfe wyznała nam nawet, że jak była niedawno w Kijowie, to widziała katolickiego „świaszczennika”... Niestety, czas nas nieubłaganie gonił.
Nie sposób było odmówić sympatycznemu gronu spożycia z nimi wspólnego obiadu. W prawdziwe zakłopotanie i dzieci, i ich wychowawcy wprawili
nas wręczając na pamiątkę spotkania upominki. Znaleźliśmy się w okropnej
sytuacji. Nie byliśmy przygotowani na wizytę w szkole. Wyznaliśmy to
szczerze i poczęliśmy się rewanżować tym, co przy sobie posiadaliśmy medalikami i obrazkami! Wychowawcy tej radzieckiej szkoły zdawali się nas
rozumieć. Pewnie i patronka szkoły by to zrozumiała. Kiedyś opowiadała
mi „babcia” Anna Bakarewicz, weteranka rewolucji i bliska współpracowniczka Krupskiej, iż w sprawach religijnych była ona tolerancyjna. Babcia
Bakarewicz w każdym razie nie kryła się przed nią z tym, że jest wierząca,
tak jak nie kryła swych przekonań później, w latach stalinowskich oraz po
repatriacji do Polski, do Zgorzelca nad Nysą Łużycką, gdzie przybyła wraz
z dużą grupą polskich sierot. Jakże odważnie stawała w obronie wszystkich
pokrzywdzonych, zwłaszcza niesłusznie oskarżanych kapłanów.
Dzieci i wychowawcy w szkole Nadieżdy Krupskiej słuchały uważnie
naszych komentarzy do wręczanych im dewocjonaliów. Mówiliśmy im, że
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na veritasowskich medalikach z Ikoną Jasnogórską jest wizerunek Matki
Bożej, widniejący w każdym polskim domu w kraju czy na obczyźnie, że na
medalikach od sióstr urszulanek szarych jest wizerunek Miłosiernego Zbawiciela, a oryginał wizerunku znajduje się w kościele polskim Św. Ducha
w Wilnie, że wyryty jest na tych medalikach w trzech polskich słowach nasz
akt wiary: Jezu, ufam Tobie. Z reakcji słuchających wiedzieliśmy już, że
możemy ich spytać o ks. Bukowińskiego, o drogę na jego mogiłę.
Najpierw jednak wypadało zajechać na odległe przedmieście Michajłowkę. Mieszka tam wielu Polaków, tam też kiedyś znajdowała się kaplica,
zorganizowana przez ks. Władysława, zlikwidowana szybko przez władze.
Ks. Bukowińskiemu wytoczono proces, skazano na trzy lata więzienia.
W tym samym czasie aresztowani zostali dwaj jego przyjaciele: ks. Bronisław Drzepecki w Celinogradzie i ks. Józef Kuczyński w Kokczetawie,
i zasądzeni na 10 lat łagrów.
W Michajłowce byliśmy w mieszkaniach, w których kapłani ci się spotykali z wiernymi, odprawiali Najświętsze Ofiary, udzielali sakramentów.
Jedna ze starszych kobiet, Rozalia Priserowa, udała się z nami na inny kraniec rozległej karagandzkiej aglomeracji, pod szyb kopalni „Wiertykalna”,
by wskazać nam grób tego, którego tu zwano prawdziwym Ojcem Duchownym. Długo szukaliśmy wśród wielu, wielu mogił tego jednego grobu.
Cmentarze tu wszędzie nie stanowią jakiegoś rozplanowanego miejsca, a są
tylko bezładnym zbiorowiskiem mogił z których każdą z osobna dopiero
ogradzano. Babci Rozalii niełatwo było się połapać w owej plątaninie metalowych płotów i krat, lastrykowych krzyży i nagrobków. Kiedy wreszcie
odnaleźliśmy grób ks. prałata Władysława Bukowińskiego z wyrytym na
płycie pod zdjęciem napisem w trzech językach: polskim, rosyjskim i niemieckim, znów przypomniały mi się ostatnie słowa, ostatnia stronica
wspomnień kazachstańskiego misjonarza. „Nie wiemy, w jaki sposób
Opatrzność Boża będzie czuwać nad naszym Kościołem w tym kraju.
Wiem tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego jest
lekkie...”.
Na jeszcze innym krańcu Karagandy odnaleźliśmy ulicę i dom, w którym kiedyś mieszkał wuj Marzenny. Żadnych już jego znajomych, których
wymienia w swych wspomnieniach (świeżo właśnie wydanych w IW PAX)
nie spotkaliśmy. Wracając z tej rozsypującej się uliczki zwanej Rudniczna,
do centrum, miałem w pamięci przede wszystkim ten opis Marka Kolendo,
jak to on wędrował wśród ruder, hałd i pustkowi do „nowego miasta” na
pocztę, by uzyskać połączenie telefoniczne z Warszawą i dopiero za którymś tam „podejściem” usłyszał z drugiej strony głos siostry, Jasi Kolendo,
od której otrzymywał prasę katolicką, „Słowo Powszechne”. Myśmy już tej
nocy połączyli się z Warszawą, by poinformować naszych bliskich, że bez
przeszkód kontynuujemy naszą kazachstańską peregrynację.
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Wieczorem „zmieniliśmy tylko konie”, to jest przesiedliśmy się z mikrobusiku, żegnając się z sympatyczną Umir, do limuzyny miejscowego
„upełnomocnionego” do spraw religii. Zrezygnowaliśmy z wizyty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez Polaka. Pojechaliśmy do odległego, oddzielonego od centrum stepową szosą, rejonu miasta, zwanego oktiabrskim,
oczywiście ku chwale rewolucji. Tam właśnie znajduje się prawdziwa świątynia, o takiej pewnie nie marzył ks. Bukowiński czy jego przyjaciele, duszpasterze z Kazachstanu: ks. Bronisław Drzepecki, o. Aleksander Beń, ks.
Józef Kuczyński, o. Serafin Kaszuba, Niemiec ks. Michał Keller czy
unicki kapłan ks. Leon Radwański. Wzniesiona została przed kilku laty
przede wszystkim dzięki wsparciu wiernych z Litwy i staraniom przebywającego tu na zesłaniu biskupa unickiego z Użhorodu (mukaczowska diecezja) na Zakarpaciu, bpa Aleksandra Chiry. On konsekrował tę świątynię
pod wezwaniem św. Józefa, opiekuna Kościoła. Pochowany też został przy
niej po śmierci w roku 1984.
Proboszcza, kapłana z archidiecezji kowieńskiej Albinasa Dumbliauskasa nie było w tym czasie w Karagandzie. Przyjął nas przy świeczce w zakrystii starszy wikariusz ks. Józef Schmidtlein. Pan wyznaniowiec, „Kazach po nacjonalności”, pozostawił mnie z Marzenną pod jego opieką.
Zostaliśmy na wieczornej Mszy św. połączonej z nabożeństwem różańcowym. Usłyszeliśmy organy, jedyny tego typu instrument w całej Kazachskiej SRR, jak nas zdążył jeszcze poinformować „upełnomocniony”.
Przez mroczne wnętrze, tu i ówdzie rozjaśnione nikłym blaskiem świec, niczym zjawy, istne damy w bieli, poczęły sunąć ku ołtarzowi dziewczyny
i dziewczynki przybrane jak do ślubu czy do pierwszej Komunii. Nabożeństwo sprawowane było w języku niemieckim. Dostrzegliśmy grupkę Polaków z odległej o kilkadziesiąt chyba wiorst Michajłowki.
Gdy na Ewangelię włączyło się światło elektryczne, można się było rozejrzeć we wnętrzu tej okazałej jak na kazachskie i w ogóle radzieckie stosunki nowej świątyni katolickiej. Wśród świętych Pańskich w całkiem
świeżej jeszcze polichromii dostrzegam ojca Maksymiliana Kolbego, herb
Papieża Jana Pawła II. Zauważam też w konfesjonale drugiego wikariusza,
ks. Antona Bergera, który przed paroma miesiącami otrzymał świecenia
kapłańskie w Rydze. Jak się potem dowiedzieliśmy, cała jego rodzina
opuszcza Kazachstan i emigruje do RFN. On pozostaje w rodzinnej Karagandzie, by służyć tutejszym wiernym. Skąd znane są nam takie postawy?
Oczywiście z kazachstańskich wspomnień księży Bukowińskiego, Drzepeckiego, Kaszuby, Kuczyńskiego... Tylko że młodemu ks. Antonowi i niewiele starszemu od niego ks. Józefowi na pewno przyjdzie już pracować
w o wiele lepszych warunkach, przede wszystkim politycznych.
Prosili nas księża, byśmy się przynajmniej na chwilę spotkali z bielankami, ministrantami, wiernymi. Przerodziło się to spotkanie w długie roz90

mowy. Jeszcze przed brzaskiem przed odlotem z Karagandy dotarli do nas
rodacy pragnący nawiązać zerwane już kontakty z Polską. Jakże byliśmy
szczęśliwi, że po wieczornym nabożeństwie mogliśmy młodym ludziom,
głównie Niemcom, wręczyć nieco dewocjonaliów. Miałem nawet trochę obrazków z niemieckimi tekstami modlitw, które dosłownie wyłudziłem od
niezbyt uczynnych pracowników kurii berlińskiej przy okazji konsekracji
ich nowego biskupa. Przede wszystkim jednak, w tym miesiącu różańcowym mogliśmy im wręczyć cos szczególnego: różańce poświęcone przez
samego Ojca Świętego. Otrzymaliśmy je z Marzenną w Moskwie od bawiącego tam wysłannika Jana Pawła II na rozmowę z przywódcą radzieckim
Michaiłem Gorbaczowem, arcybiskupa Angelo Sodano. Wielkie to sprawiało wrażenie na tych młodych ludziach, przywykłych do tego, iż postawy
religijne, jeśli już nie były całkiem zabronione, to starano się je w oficjalnym wychowaniu i propagandzie plasować poniżej latających talerzyków,
w sferze nieżyciowych już aspiracji schodzącego do grobu pokolenia.
Zdzisław Szuba
[„Zorza. Rodzinny magazyn katolików” (Warszawa) nr 10–11 (1710–1711)
z 11–18 marca 1990 r., s. 9–10]

ПОРТРЕТ ДРУГА
Карагандинская католическая епархия приготовила особенный подарок для главы Римско-католической церкви Иоанна Павла II, который предполагают вручить в ходе его поездки в Казахстан. Это портрет священника Владислава Буковинского работы карагандинского
художника Айбека Бегалина. Будущий понтифик и Буковинский вместе учились в Краковской семинарии и впоследствии стали друзьями.
Большую часть своей жизни священник отдал Казахстану, пережив репрессии и заключение. Здесь же он и похоронен.
Жизнь Буковинского – это яркий пример подвижнического служения не только Богу, но и простым людям. За свои убеждения (в годы
советской власти католицизм был запрещен) он трижды пережил репрессии, кочевал из тюрьмы в зону. Но даже за колючей проволокой
он исхитрялся ночами исповедовать, утешать, беседовать с верующими заключенными.
Владислав Буковинский родился в 1904 году в Бердичеве на Украине. В 1921-м поступил в Краковскую семинарию, затем закончил
юридический и теологический факультеты в Ягеллонском университе91

те в Кракове. В 1931 году Буковинский был рукоположен в священники, служил в Польше, Луцке на Украине. Здесь в 1940-м он и получил
свой первый срок. Отбыв первое заключение сроком в один год, священник продолжал служить настоятелем Луцкого кафедрального собора. В 1945 году – второй срок. В общей сложности девять лет он отбывал в тюрьмах и исправительно-трудовых лагерях Луцка, Киева, Челябинска, Джезказгана. После освобождения в 1954-м остался в Караганде, где в 1958–1961 годах вновь был осужден и отбывал заключение
за создание тайных католических приходов.
Пастор Буковинский, хоть и проповедовал добро и смирение, в зоне
отнюдь не подставлял после удара вторую щеку. В книге его воспоминаний есть эпизод, когда, возвращаясь ночью после исповеди в свой
барак, в запретной зоне он напоролся на патрульного, который влепил
«попу» оплеуху. Священник еле сдержался, чтобы не ответить ему тем
же, вернулся в барак злой и возмущенный, но впоследствии подумал,
что зря сердился: постовой мог его запросто убить. На последнем суде
священник отказался от адвоката. Накануне он не спал ночь, написал
убедительную речь… Начав, он… поблагодарил прокурора за хорошее
и культурное отношение к нему во время следствия и полностью вверил свою судьбу советскому суду. Во время выступления пастор ничего не попросил для себя, но попросил понять, что первое право каждого человека, а тем более верующего – это право на Бога. При этом он
сравнил положение католиков, насильно привезенных в этот край, как
если бы группу русских православных привезли в Бурятию и заставили
говорить на бурятском и обращать их в буддизм. Буковинский не был
ненавистником советского режима. Он по-особому жалел и своих надсмотрщиков, и судей, и партийных чиновников, которых умел убеждать в веротерпимости. Кстати, в лагерях и в условиях режима священнослужители разных конфессий прекрасно ладили между собой.
Это потом свобода повлияла на некоторых не лучшим образом, появились разногласия… Речь Буковинского, которую его коллеги теперь
считают образцом прекрасной риторики, суд выслушал на удивление
серьезно. Но все-таки присудил к отсидке.
Еще один интересный эпизод. После «потепления» поляки уже
могли уехать на родину, что многие и сделали. Но Буковинский не
только не уехал, а в 1955 году добровольно принял советское гражданство. Католических храмов тогда в Караганде не было, и священник
служил
в домах у верующих. Он объездил весь Казахстан, забираясь в самые
маленькие селения, где жила пусть даже одна католическая семья. Как
рассказал мне председатель литургической комиссии Карагандинской
католической епархии отец Григорий Приходько, Буковинский брал
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с собой своеобразный „мобильный” алтарь, служил полноценную мессу, тут же в соседней комнате исповедовал, причащал или крестил
детей.
Именно Владислав Буковинский зарегистрировал первую католическую общину, построил первый в Караганде католический храм.
В 1974 году он умер и впоследствии был похоронен у стен кафедрального собора св. Иосифа. 10 января 1975 года тогда еще кардинал Кароль Войтыла отслужил в Кракове святую мессу памяти своего друга.
Понтифик неоднократно высказывал желание приехать в Казахстан,
побывать на могиле Буковинского, однако в программу его поездки
в Казахстан посещение Караганды не включено. Правда, в Карагандинской епархии, кстати, единственной в Казахстане и Средней Азии
не оставляют надежды, что Иоанн Павел II все-таки вдруг решит приехать к ним. Как бы то ни было, в католической епархии надеются, что
портрет Буковинского будет для Папы самым дорогим подарком.
Станислав ПЕСНЕВ
Караганда
[“Експресс К” № 179 от 22 сентября 2001 г.]

PORTRET PRZYJACIELA
Karagandzka Diecezja Katolicka przygotowała szczególny prezent dla
Głowy Kościoła Rzymskokatolickiego Jana Pawła II, który przewidują wręczyć Mu podczas jego wizyty w Kazachstanie. Jest to portret księdza Władysława Bukowińskiego wykonany przez karagandzkiego malarza Ajbeka
Biegalina. Przyszły Papież Jan Paweł II i Bukowiński razem uczęszczali do
Krakowskiego Seminarium i po pewnym czasie zostali przyjaciółmi. Większą część swojego życia ksiądz poświęcił Kazachstanowi, podczas której
przeżył represje oraz aresztowania. Tutaj też został pochowany.
Życie Bukowińskiego jest jaskrawym przykładem ofiarnego służenia nie
tylko Bogu, ale również zwykłym ludziom. Za swoje poglądy (w latach
władzy radzieckiej katolicyzm był zabroniony) trzykrotnie przeżył represje,
tułał się po więzieniach i strefach. Lecz nawet za kolczastym drutem znalazł
sposób, aby po nocach spowiadać, pocieszać i rozmawiać z wierzącymi
więźniami.
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Władysław Bukowiński urodził się w 1904 roku w Berdyczowie na
Ukrainie. W 1921 r. wstąpił do Krakowskiego Seminarium, następnie ukończył wydział prawa oraz wydział teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. W 1931 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił służbę kapłańską w Polsce oraz Łucku na Ukrainie. Tutaj w 1940 r. otrzymał swój
pierwszy wyrok. Po odsiedzeniu pierwszego wyroku – l rok, ksiądz kontynuował pracę w charakterze proboszcza Kościoła Katedralnego w Łucku.
W 1945 r. – drugi wyrok. W sumie spędził w więzieniach oraz penitencjarnych obozach pracy w Łucku, Kijowie, Czelabińsku, Dżezkazganie – dziewięć lat. Po uwolnieniu w 1954 r. pozostał w Karagandzie, gdzie w latach
1958–1961 ponownie został osądzony i skazany na karę więzienia za utworzenie tajnych parafii katolickich.
Ksiądz Bukowiński, pomimo, że głosił dobro i pokorę, w zakazanej strefie nie nadstawiał drugiego policzka po uderzeniu. W książce jego wspomnień jest przedstawiony epizod, w którym opisuje pewne zdarzenie: wracając nocą po spowiedzi do swojego baraku, znajdującego się w strefie, natknął się na patrolującego, który wymierzył „księdzu” policzek. Ksiądz ledwo powstrzymał się, aby nie odpowiedzieć tym samym. Wrócił zły i oburzony do baraku, lecz po pewnym czasie pomyślał, że niepotrzebnie oburzył
się – wartownik mógł go przecież zastrzelić. Podczas ostatniej rozprawy sądowej ksiądz zrezygnował z adwokata. Poprzedniego dnia nie spał całą noc,
napisał przekonywująca mowę. Zaczynając – podziękował prokuratorowi
za dobry i kulturalny stosunek do niego podczas prowadzonego śledztwa
i całkowicie powierzył swój los sądowi radzieckiemu. W czasie swojego
wystąpienia ksiądz o nic nie prosił dla siebie, lecz prosił o zrozumienie, że
podstawowym prawem każdego człowieka, a tym bardziej wierzącego, jest
prawo do wyznawania Boga. Porównał sytuację katolików, przemocą zmuszonych do pobytu w Kazachstanie do prawosławnych Rosjan, których wysłano by do Buriacji i zmuszono do mówienia po buriacku oraz przyjęcia
buddyzmu. Bukowiński nie był wrogiem reżymu radzieckiego. W szczególny sposób żałował swoich strażników, sędziów, partyjnych urzędników,
których potrafił przekonywać o konieczności tolerancji religijnej. Nawiasem
mówiąc, w obozach oraz w warunkach reżymu duchowni różnych wyznań
doskonale porozumiewali się ze sobą. Dopiero później wolność nie najlepiej
oddziałała na niektórych z nich; pojawiły się rozbieżności... Mowę Bukowińskiego, którą obecnie jego koledzy uważają za wzór wspaniałej retoryki,
sąd wysłuchał poważnie ku zdumieniu słuchaczy, lecz mimo to, skazał go
na karę więzienia.
Jeszcze jeden ciekawy epizod. Po „odwilży” Polacy mogli wracać do ojczyzny, co wielu z nich zrobiło. Jednak Bukowiński nie tylko nie wyjechał,
lecz w 1955 roku dobrowolnie przyjął obywatelstwo radzieckie. Kościołów
katolickich nie było wtedy w Karagandzie i ksiądz odprawiał nabożeństwa
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w domach u wierzących. Objechał cały Kazachstan, przedostając się do
najmniejszych wiosek, gdzie mieszkała chociażby jedna rodzina katolicka.
Jak opowiadał mi przewodniczący komisji liturgicznej Karagandzkiej Diecezji Katolickiej, ojciec Grzegorz Prichodko, Bukowiński zabierał z sobą
szczególny „przenośny” ołtarz, odprawiał prawdziwą mszę, zaraz w sąsiednim pokoju spowiadał, udzielał komunii lub chrzcił dzieci.
Właśnie Władysław Bukowiński zarejestrował pierwszą wspólnotę katolicką, zbudował pierwszy kościół katolicki w Karagandzie. W 1974 roku
zmarł. Został pochowany przy ścianie Katedry św. Józefa. 10 stycznia 1975
roku, wtedy jeszcze kardynał, Karol Wojtyła, odprawił w Krakowie Mszę
świętą poświęconą pamięci swojego przyjaciela. Niejednokrotnie przyszły
Papież wypowiadał chęć przyjazdu do Kazachstanu i odwiedzenia grobu
Bukowińskiego, jednak do programu jego podróży do Kazachstanu nie zostało włączone odwiedzenie Karagandy. Wprawdzie, w Diecezji Karagandzkiej, nawiasem mówiąc jedynej w Kazachstanie oraz Azji Środkowej,
nie tracą nadziei, że Jan Paweł II mimo to, nagle przyjedzie do nich. W każdym bądź razie, w diecezji katolickiej mają nadzieję, że portret Bukowińskiego będzie dla Papieża najcenniejszym prezentem.
Stanisław Piesniew
[„Ekspress K” nr 179 z dnia 22 września 2001 r.]
Przekład z języka rosyjskiego

ПРИЕДЕТ ЛИ ПАПА НА МОГИЛУ ДРУГА?
Несмотря на то, что официальные источники утверждают,
что Его Священство посетит только столицу Казахстана (с 22 по
25 сентября), в нашем городе ходят упорные слухи о его приезде
и в Караганду. Судьбе было угодно, чтобы никому не известный
провинциальный шахтёрский город повлиял на развитие духовной
жизни мира. Караганда, возможно, решила в своё время судьбу папской тиары. Неизвестно, как бы сложилась судьба Кароля Войтылы, будущего папы Иоанна Павла ІІ, если бы его друг, живший в Караганде, всё-таки приехал в Польшу, чтобы принять бразды правления архиепископа Краковского.
– Папа римский приедет в Караганду? – с этим вопросом я обратился к отцу Грегору, сотруднику Епархиального управления Караганды по подготовке визита римского папы Иоанна Павла ІІ. – Интерес95

но, почему в програме визита запланирована только Астана? Ведь
римский папа сам несколько раз во время своих встреч с епископатом Казахстана говорил о том, что он хочет посетить именно
Караганду.
– Когда мы узнали, что римский папа приедет на два дня, с нашей
стороны была попытка организовать визит в наш город, тем более Караганда недалеко от Астаны. Но Министерство иностранных дел Казахстана настояло, чтобы все мероприятия, связанные с этим визитом,
проводились только в столице. Однако были случаи, когда римский
папа изменял регламент собственной волей. То есть вполне вероятно,
что он приедет сюда, в Караганду, по личной инициативе. Нельзя исключать такую возможность. Хотя, Вы знаете, программа в Астане
очень насыщенная...
– Почему у римского папы такое гарячее желание посетить Караганду?
– Славным католическим центром в Казахстане всегда считалась
Караганда, именно здесь была организована первая епархия. Этот город стал духовным центром для католической церкви во времена коммунистического режима. Не только по тому, что сюда были сосланы
люди, исповедующие католицизм. Здесь были свои мученики: во время
визита Иоанна Павла ІІ на Украину он причислил к лику блаженных
священника Алексия Зарицкого и епископа Никиту Будко, которые
умерли здесь, в Караганде. И ещё: здесь двадцать лет проработал близкий друг римского папы, с которым он даже учился в семинарии, священник Владислав Буковинский. Он похоронен в Караганде возле кафедрального собора Святого Иосифа. Когда пришла весть о смерти
Владислава Буковинского, Кароль Войтыла – тогда он был ещё кардиналом – отслужил торжественную панахиду.
Владислав Буковинский был сослан в Караганду во время депортации поляков в сталинские времена. Он, развив здесь католические
приходы, решил остаться в Казахстане навсегда, и принял советское
гражданство. Несмотря на возможность вернуться обратно в Польшу,
он захотел посвятить свою жизнь католикам Казахстана. Когда умер
архиепископ Кракова, было собрание духовенства, и там предложили
на освободившееся место кандидатуру Владислава Буковинского. Он
не принял архиепископский трон – не смог оставить католиков без
пастыря на огромных просторах Казахстана. Избрали другого, им оказался Кароль Войтыла, будущий римский папа Иоанн Павел ІІ.
– Скажите, не проявляются ли какие-то недовольства по поводу приезда папи, как на Украине, когда против визита римского папы ополчились православные?

96

– Здесь, в Казахстане, отношения между основными религиозными
конфессиями лучше. Все подвергались гонениями со стороны власти,
боролись за право исповедовать свою веру. В нужде поддерживали
друг друга. И это в памяти у потомков до сих пор. Пока мы ничего
плохого со стороны других церквей в свой адрес не слышали.
– В обычае у папы римского – обращаться к пастве на языке
страны визита. Какой язык избрал папа для казахстанцев?
– Русский. Это связано стем, что большая часть христианского населения Казахстана понимает этот язык. Но, возможно, некоторые обращения прозвучат на казахском языке.
Евгений Борец
[«Ави трэк регион», № 14 (14) от 29 августа 2001 г., с. 7]

CZY PRZYJEDZIE PAPIEŻ NA GRÓB PRZYJACIELA?
Nie zważając na to, że oficjalne źródła twierdzą, iż Jego Świątobliwość,
Jan Paweł II, odwiedzi tylko stolicę Kazachstanu (od 22 do 25 września
[2001 r.]), po naszym mieście rozchodzą się słuchy na temat jego przyjazdu,
również do Karagandy. Przeznaczenie zadecydowało, aby nikomu nie znane, prowincjonalne górnicze miasto, wpłynęło na rozwój życia duchowego
świata. Jest możliwe, że Karaganda miała duży wpływ w swoim czasie na
los papieskiej tiary. Nie wiadomo, jak ukształtowałby się los Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II, gdyby jego przyjaciel, mieszkający
w Karagandzie, przyjechał do Polski, aby przyjąć trudy rządzenia Arcybiskupstwem Krakowskim.
– Czy Papież przyjedzie do Karagandy? – z tym pytaniem zwróciłem
się do ojca Grzegorza, pracownika kurii diecezjalnej w Karagandzie, zajmującego się przygotowania wizyty papieża Jana Pawła II. – Ciekawe, dlaczego w programie wizyty została zaplanowana tylko Astana? Przecież papież sam niejednokrotnie podczas swoich spotkań z episkopatem Kazachstanu mówił o tym, że chciałby odwiedzić właśnie Karagandę.
– Gdy dowiedzieliśmy się, że papież przyjedzie na dwa dni, z naszej
strony próbowaliśmy zorganizować wizytę w naszym mieście, tym bardziej,
że Karaganda znajduje się niedaleko od Astany. Jednak Ministerstwo Spraw
Zagranicznych pozostało przy tym, aby wszystkie przedsięwzięcia, związane z tą wizytą, zostały przeprowadzone tylko w stolicy. Chociaż były
przypadki, kiedy papież z własnej woli zmieniał regulamin. To znaczy cał97

kiem możliwe, że przyjedzie tutaj, do Karagandy, z własnej inicjatywy. Nie
można wykluczyć takiej możliwości. Chociaż, Pan wie, że program w Astanie jest bardzo napięty...
– Dlaczego Papież tak bardzo pragnie odwiedzić Karagandę?
– Karagandę zawsze uważano za słynny ośrodek katolicki w Kazachstanie, właśnie tutaj została zorganizowana pierwsza diecezja. To miasto stało
się duchowym ośrodkiem dla kościoła katolickiego w czasach reżymu komunistycznego. Nie tylko dlatego, że byli tu zsyłani ludzie, wyznający katolicyzm. Tutaj również byli swoi męczennicy: podczas wizyty Jana Pawła II
na Ukrainie, kanonizował on księdza Aleksego Zarzyckiego oraz biskupa
Nikitę Budkę, którzy zmarli tutaj, w Karagandzie. I jeszcze do tego: dwadzieścia lat przepracował tu bliski przyjaciel Papieża, z którym uczył się
w seminarium, ksiądz Władysław Bukowiński. Został pochowany w Karagandzie obok Katedry Świętego Józefa. Kiedy nadeszła wiadomość o
śmierci Władysława Bukowińskiego, Karol Wojtyła, wtedy był jeszcze kardynałem, odprawił uroczyste nabożeństwo żałobne.
Władysław Bukowiński został zesłany do Karagandy podczas deportacji
Polaków za czasów stalinowskich. Zajmując się tu rozwojem parafii katolickich, postanowił zostać na zawsze w Kazachstanie i przyjął obywatelstwo
radzieckie. Nie zważając na możliwość powrotu do Polski, postanowił poświęcić swoje życie katolikom Kazachstanu. Kiedy zmarł arcybiskup Krakowa, zostało zwołane zebranie duchowieństwa, na którym zaproponowano
na zwolnione miejsce kandydaturę Władysława Bukowińskiego. On jednak
nie przyjął zaszczytnego stanowiska arcybiskupa, ponieważ nie mógł
zostawić katolików na ogromnych terenach Kazachstanu – bez pasterza.
Wybrano innego, którym okazał się Karol Wojtyła, przyszły papież Jan
Paweł II.
– Proszę powiedzieć, czy nie pojawia się jakiekolwiek niezadowolenie w związku z przyjazdem Papieża, takie jak na Ukrainie, kiedy przeciwko wizycie Papieża prawosławni przyjęli wrogą postawę?
– Tutaj, w Kazachstanie, stosunki pomiędzy głównymi wyznaniami religijnymi są lepsze. Wszystkie były narażone na prześladowania ze strony
władzy, walczyły o prawo wyznawania swojej wiary. W potrzebie podtrzymywały siebie nawzajem. Pozostało to na zawsze w pamięci potomków. Na
razie ze strony innych kościołów nie słyszeliśmy nic złego pod swoim adresem.
– Jest zwyczajem Papieża zwracać się do parafian w języku ich kraju, który odwiedza. Jaki język wybrał papież dla mieszkańców Kazachstanu?
– Rosyjski. Związane jest to z tym, że większa część chrześcijańskiej
ludności Kazachstanu rozumie ten język. Jednak, możliwe, że niektóre
zwroty zabrzmią w języku kazachskim.
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Jewgienij Boriec
[„Awi trek region”, nr 14 (14) z dnia 29 sierpnia 2001 r., s. 7]
Przekład z języka rosyjskiego
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KSIĘŻA, JAKICH NIE ZNAMY37
Ks. Władysław Bukowiński – apostoł Kazachstanu
Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 roku w Berdyczowie. W latach 1921–1931 odbył studia prawnicze i teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim; 23 czerwca 1931 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Podczas pełnienia funkcji proboszcza w Łucku został aresztowany
w sierpniu 1940 roku przez władze sowieckie i więziony do 20 czerwca
1941 roku. Po raz drugi został aresztowany w Łucku w styczniu 1945 roku
i przebywał 2 lata w więzieniu sowieckim oraz 8 lat w łagrach do 10 sierpnia 1954 roku. Po wyjściu z obozu pracy został administracyjnie zesłany do
Karagandy w Kazachstanie, gdzie przez dwa lata, do połowy 1956 roku,
prowadził pracę duszpasterską. Po raz trzeci został tam uwięziony na trzy
lata. Po wyjściu z więzienia pełnił dalej pracę duszpasterską w Karagandzie
w latach 1961–1969. Aby ułatwić sobie posługę duszpasterską, podjął pracę
nocnego stróża na terenie obiektów budowlanych.
W czerwcu 1955 roku miał możliwość repatriacji do Polski. Widział
jednak, że jego posługa jest niezbędna w Kazachstanie, więc zdecydował się
pozostać tam, stając się w ten sposób obywatelem Związku Sowieckiego.
Ks. Władysław Bukowiński pracował wśród Polaków i Niemców, deportowanych do Kazachstanu przez władze sowieckie z obwodu kamienieckiego, żytomierskiego i winnickiego w latach 1936–1940.
Było to szczególnego rodzaju duszpasterstwo, bo prowadzone bez kościoła czy kaplicy. Władze komunistyczne nie zezwalały na otwieranie kościołów i kaplic, tępiły publiczne nabożeństwa liturgiczne. Ks. Bukowiński
był ustawicznym domokrążcą. Jego praca duszpasterska odbywała się
w domach ludzi wierzących. Przybywał do określonego domu po południu.
Urządzał ołtarz. Następnie spowiadał. Mszę św. odprawiał późnym wieczorem, potem spowiadał do późnych godzin nocnych. Już o 5 rano odprawiał
kolejną Mszę św., a później dalej spowiedź, czasem były chrzty lub śluby.
Nabożeństwa odbywały się zwykle z soboty na niedzielę i poniedziałek.
Oprócz tego, co najmniej raz w tygodniu w dzień powszedni.
Na rozchodzącą się wiadomość, że tylko w Karagandzie jest ksiądz,
zjeżdżali się tam ludzie nie tylko z Kazachstanu, ale i z sąsiednich republik,
w tym także z Archangielska i Powołża.
Wśród tych podróżnych byli tacy, którzy nie spowiadali się 20 lub 40
lat, a także tacy, którzy u spowiedzi nie byli w ogóle i nie przyjęli I Komunii św. Wymagało to od duszpasterza przeprowadzenia odpowiedniej katechezy przed sakramentem spowiedzi. Podobnie było z udzielaniem chrztu
37
Tekst artykułu dostępny jest w internecie:
http://www.jezuici.pl/parakow/pismo1/2003/009/ksieza.htm
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osobom dorosłym oraz ślubów tym, którzy mieli zawarty tylko kontrakt
cywilny.
Praca duszpasterska była prześladowana w Związku Sowieckim. Szczególnie, jeśli chodzi o młodzież, gdyż zabronione było nauczanie religii dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dlatego odbywała się w wielkiej tajemnicy.
Niezależnie od posługi duszpasterskiej na terenie Karagandy ks. Bukowiński wyjeżdżał na wyprawy misyjne, trwające od kilku dni do miesiąca,
najdłuższa trwała cztery miesiące. Wyjeżdżał wtedy w okolice Aktiubińska,
Semipałatyńska i do Turkiestanu.
Podczas tych wypraw misyjnych praca duszpasterska odbywała się, podobnie jak w Karagandzie, w domach prywatnych zapraszających wiernych.
Wędrówki ks. Władysława Bukowińskiego miały w sobie coś z podróży
misyjnych Apostoła Pawła. Podobne niebezpieczeństwa, w tym przypadku
od władz komunistycznych, ciągłe zagrożenie więzieniem i łagrami. Ale ks.
Władysław nie ustawał w posłudze duszpasterskiej. Jak wspomniano wyżej,
mógł wyjechać do Polski i spokojnie pracować w parafii. Wybrał jednak inną formę duszpasterstwa, bo widział, że jest bardzo potrzebny w Kazachstanie, gdzie w okresie władzy komunistycznej ludzie wierzący byli pozbawieni opieki duszpasterskiej. Wtedy nie było żadnych perspektyw szybkiej
zmiany istniejącej sytuacji.
Ks. Władysław Bukowiński zmarł w 1974 roku.
W swoich wspomnieniach z 1970 roku tak napisał: „Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nawet najbliższa, mnie i moim przyjaciołom pracującym
w duszpasterstwie w Związku Radzieckim. Nie wiemy, w jaki sposób
Opatrzność Boża czuwać będzie nad naszym Kościołem w tym kraju. Wiem
tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusa, a brzemię Jego jest lekkie”.
Wacław Wasilewski

„WOŁANIE Z WOŁYNIA”
O BUKOWIŃSKIM
Staraniem Ośrodka „Wołanie z Wołynia” ukazały się dwie kolejne pozycje zadedykowane Janowi Pawłowi II. Obie są poświęcone postaci legendarnego kapłana ks. Władysława Bukowińskiego.
Pierwsza z pozycji poświęconych Bukowińskiemu wydanych przez wołyński ośrodek jest zatytułowana „Do moich Przyjaciół”. Zawiera ona część
zachowanej spuścizny piśmienniczej ks. Władysława. Druga, pt. „Spotkałem
człowieka”, jest zbiorem świadectw ludzi, którzy się z nim zetknęli, zawiera
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także liczne ikonografie w postaci listów i fotografii. Wzbogacają kalendarium życia bohaterskiego kapłana. Obie prace przygotował ks. Witold Józef
Kowalów, szef „Wołania z Wołynia”.
W czasach, gdy wielu ludzi stawało się bestiami i zapominało o swoim
człowieczeństwie, ks. Bukowiński nawet wśród swoich wrogów widział ludzi. Nie pomstował nawet na tych, którzy go prześladowali. W uderzeniu
w twarz przez strażnika w obozie po pierwszym wzburzeniu dopatrzył się
humanitarnego czynu. Sowiecki podoficer powinien go bowiem wsadzić do
karceru, co byłoby dla niego o wiele gorszą karą. We „Wspomnieniach
z Kazachstanu” pisze: „Oczywiście ten incydent można by wykorzystać dla
antyradzieckiej propagandy. Można by mówić o tym, jak to bohaterski kapłan katolicki (...) został spoliczkowany przez brutalnego żołdaka, jak nawet

27. Strona tytułowa książki ks. Władysława Bukowińskiego „Do moich przyjaciół”.

nie miał możności poskarżyć się, dochodzić sprawiedliwości. Tak, ale owa
propaganda byłaby z mojej strony uczciwa? Czy nie doznałem wówczas
pewnego rodzaju miłosierdzia i sympatii? Czy ten policzek nie tylko, że nie
był zniewagą zamierzoną, a raczej w owych warunkach czymś w rodzaju
«protekcjonalnego poklepania po ramieniu»? Czy byłoby uczciwie przedstawić jako katów ludzi, którzy – mimo wszystko – okazali mi dobre serce?”.
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O sowieckich funkcjonariuszach ks. Bukowiński nigdy nie mówił inaczej jak „panowie z NKWD”. 13 lat więzień i łagrów, w których stracił
zdrowie, nie potrafiło go zmusić do nienawiści do działaczy bezbożnego
systemu.
W swojej pracy duszpasterskiej ks. Bukowiński nie czynił różnicy ze
względu na narodowość swoich wiernych. Dla Polaków był Polakiem, dla
Niemców Niemcem, dla Ukraińców Ukraińcem, dla Rosjan Rosjaninem.
Kochali go wszyscy i traktowali jak ojca, pomimo iż jako „podziemny kapłan” był surowy, wymagający i nigdy nie stosował taryfy ulgowej. Jako
Polak starał się jednak dowartościowywać swoich rodaków, by nie dawali
się wynarodowić.
Wielką zasługą ks. Bukowińskiego była troska o przyszłość Kościoła na
Wschodzie. To z myślą o niej m.in. napisał swoje „Wspomnienia z Kazachstanu”, które przez długi czas, dzięki podziemnym wydawnictwom, były
najbardziej popularnym źródłem informacji o Kościele i sytuacji Polaków
na Wschodzie. Pisząc je, ks. Bukowiński nie był jednak pesymistą. W ostatnim akapicie wspomnień wyznał: „Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nawet najbliższa, mnie i moim przyjaciołom pracującym w duszpasterstwie
w Związku Radzieckim. Nie wiem, w jaki sposób Opatrzność Boża czuwać
będzie nad naszym Kościołem w tym kraju. Wiem tylko jedno, iż słodkie jest
jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego jest lekkie...”.
Ks. Witold Józef Kowalów chce wydawać kolejne tomy świadectw, relacji i wspomnień o ks. Bukowińskim, a także jego biografię. Dlatego m.in.
za naszym pośrednictwem zwraca się z prośbą o ich nadsyłanie przez
wszystkie osoby na adres: Ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek „Wołanie
z Wołynia”, skrytka pocztowa 9, 34-520 Poronin. Pod adresem tym można
zamawiać też obie publikowane już pozycje o ks. Władysławie Bukowińskim.
Marek A. Koprowski
Ksiądz Władysław Bukowiński urodził się na Wołyniu. Przez kilka lat
po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku, W czasie II wojny światowej w najtrudniejszym dla Wołynia okresie pełnił obowiązki proboszcza łuckiej katedry.
Mogąc wyjechać przed wkroczeniem Sowietów pozostał razem z parafianami, choć wiedział, że zostanie aresztowany. Jest bohaterem wiary nie tylko Kazachstanu, ale i Wołynia.
[„Gość Niedzielny” (Katowice) nr 35 z 2 września 2001 r., s. 18
(wydanie ogólnopolskie)]
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PROPOZYCJE „ETOSU”
(...)
Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, wyd. „Wołanie
z Wołynia” Biały Dunajec–Ostróg 2001, ss. 258 + V (Biblioteka „Wołania
z Wołynia”, t. 20).
Tegoroczna pielgrzymka Jan Pawła II na Ukrainę stała się bodźcem dla
powstania wielu publikacji dotyczących jej historii oraz historii Kościoła na
jej terenie. Należy do nich książka Krzysztofa R. Prokopa Sylwetki biskupów łuckich. Autor sam przyznaje, że właśnie papieska pielgrzymka stała
się dla niego bezpośrednim impulsem dla zrealizowania pomysłu, który zrodził się dużo wcześniej. Obecny Ordynariusz Łucki, ks. bp Marcjan Trofimiak, w „Przedmowie” do książki wyraził przekonanie, że będzie ona pomocna w przygotowaniu do zbliżającego się jubileuszu 600-lecia ustanowienia stolicy biskupiej w Łucku.
Książka zawiera 55 biogramów biskupów zarządzających diecezją łucką, począwszy od biskupa Piotra (1358 – przed 1371) aż po obecnego ordynariusza, które uzupełnione zostały „Aneksami” („Biskupi włodzimierscy
i łuccy podług imion”, „Translacje biskupów łuckich”, „Schematy sukcesji
apostolskiej”, „Miejsca pochówku ordynariuszy łuckich”). Ziemia wołyńska
– historyczna dzielnica Rusi, następnie Rzeczypospolitej – to teren, na którym w ciągu wieków spotykały się i ścierały ze sobą różne tendencje religijne, kulturowe i polityczne. Lektura biogramów biskupów łuckich – stanowiących przyczynek do burzliwych dziejów Ukrainy i Polski oraz do
dziejów Kościoła w Europie Wschodniej – przynajmniej w jakiejś mierze
przybliża nam dziedzictwo tej ziemi. Warto, aby książką K. Prokopa zainteresowali się nie tylko historycy, ale również szersze grono czytelników,
zwłaszcza że ma ona charakter popularyzatorski.
C. R. [Cezary Ritter]
[„Etos” (Lublin–Rzym) nr 3 (55) z 2001 r., s. 262–263]

Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych
i przyjaciół, zebrał i opracował ks. W. J. Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg
2001, ss. 175, wyd. „Wołanie z Wołynia” (Biblioteka „Wołania z Wołynia”,
t. 23).
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Ks. W. Bukowiński. Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej, zebrał i opracował ks. W. J. Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg
2001, ss. 158, wyd. „Wołanie z Wołynia” (Biblioteka „Wołania z Wołynia”,
t. 22).
W roku papieskiej pielgrzymki na Ukrainę Biblioteka „Wołania z Wołynia” przygotowała dwa ściśle z sobą powiązane tomy przypominające
sylwetkę księdza Władysława Bukowińskiego (1905–1974), niestrudzonego
kapłana i duszpasterza katolickiego na Wołyniu i w Kazachstanie. Tom
pierwszy „Spotkałem człowieka” stanowi próbę dokumentacji wspomnień,
których autorami są Przyjaciele Biblioteki „Wołania z Wołynia”. Książkę
otwiera bogate, opatrzone ciekawymi fotografiami „Kalendarium życia ks.
W. Bukowińskiego” autorstwa J. Teleżyńskiej i H. Mittaelstadt, szczegółowo relacjonujące młodość i okres studiów Księdza, jego pracę w diecezji
krakowskiej, a następnie na Kresach w Łucku oraz okres prześladowań,
uwięzień, pobytów w obozach pracy (1945–1954), a także pracę duszpasterską w Karagandzie i w Kazachstanie (1958–1974). Warto zwrócić uwagę na
towarzyszące „Kalendarium” niezwykle rozbudowane przypisy, w których
czytelnik odnajdzie kulturowe i osobowe tło, na którym rozgrywało się życie ks. Bukowińskiego.
Część wspomnieniową książki stanowią relacje, które pogrupowano
w kolejne części: „Studia prawnicze i teologiczne w Krakowie”, „Praca
duszpasterska w Łucku i na Wołyniu”, „Zesłanie i praca duszpasterska
w Kazachstanie”, „Pobyty w Polsce. Leczenie i spotkania z przyjaciółmi”
oraz „«Pominięci?»”. Wśród autorów wspomnień są przyjaciele Kapłana,
niegdysiejsi uczniowie, których ks. Bukowiński przygotowywał do Pierwszej Komunii Świętej, mimo obowiązującego zakazu prowadzenia takiej
działalności, ludzie, którym niósł pomoc w trudnych sytuacjach, współzesłańcy – księża i oficerowie Armii Krajowej, a także przyjaciele z Polski.
Główny motyw obecny we wszystkich relacjach o życiu księdza Bukowińskiego dobrze ujmuje myśl I. Iwaszkiewiczowej: „bez niego nasze życie byłoby dużo uboższe. Uboższe o jakieś dobro, które słowem trudno wyrazić”
(s. 40). Redaktor książki, ks. W. J. Kowalów, podkreśla, że świadectwa,
które udało mu się zebrać, i powszechne wśród ich autorów przekonanie
o osobistej świętości księdza Bukowińskiego mogą być podstawą oficjalnych starań o beatyfikację tego wspaniałego kapłana.
Książkę zamyka „Aneks” zawierający wiele ciekawych dokumentów,
między innymi list ks. Bukowińskiego do Prymasa Polski ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego z 10 XII 1956 roku oraz odpowiedź Prymasa. Tom zawierający wybór pism ks. W. Bukowińskiego, zatytułowany „Do moich przyjaciół...”, zadedykowany Ojcu Świętemu z okazji pasterskiej pielgrzymki na
Ukrainę, stanowi z kolei swoisty pamiętnik Kapłana, zawiera bowiem
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przemyślenia i zapiski dokonywane na wszystkich ważnych etapach jego
życia.
Książkę otwiera „Wspomnienie z więzienia o Księdzu Biskupie Adolfie
Piotrze Szelążku”. Następnie zamieszczono „List do Kardynała Wyszyńskiego” z l III 1973 roku, opis stanu Kościoła na Ukrainie około roku 1969
oraz przejmujące „Wspomnienia z Kazachstanu”. Tom kończy wybór myśli
ks. Bukowińskiego dokonany na podstawie listów do profesora Karola Górskiego.
Do obu książek warto sięgnąć nie tylko jako do źródeł historycznych,
ale przede wszystkim jako do świadectwa, jak powinna się realizować istota
kapłaństwa.
D. Ch. [Dorota Chabrajska]
[„Etos” (Lublin–Rzym) nr 3 (55) z 2001 r., s. 262–263]

СВЯТОЙ ОТЕЦ БЫЛ
ЕГО ДРУГОМ
Владислав Буковинский родился 22 декабря 1904 г. (по старому
стилю) в Бердичеве на Украине. В июле 1920 года семья Буковинских
переехала в Польшу. В 1921–1931 г.г. Буковинский закончил юридический и теологический факультеты в Ягеллонском университете в Кракове. 28 июня 1931 года получил рукоположение в кафедральном соборе в Вавеле от священика митрополита Адама Степана Сапеги.
В 1931–1936 г.г. работал в Краковской архиепархии в Росбцах
и в Сухей, а с августа 1936 г. – в Луцке.
В ноябре 1939 г., после начала войны, Епископ Адольф Пётр Шелёнжек назначил о. Владислава настоятелем Луцкого кафедрального
собора. С августа 1940 г. по 26 июня 1941 г. длилось первое заключение Буковинского, всё время в Луцке. После выхода на свободу он
продолжал работать настоятелем Луцкого кафедрального собора.
С января 1945 г. по 10 августа 1954 г. длилось второе тюремное заключение о. Владислава: первые 18 дней – в Луцке, затем полтора года
– в тюрмах Киева, а затем 8 лет – в исправительно-трудовых лагерях,
в 1946–50 г.г. – в г. Челябинске, а в 1950–54 г.г. – в Джезказгане, расположенном в 500 км юго-западнее Караганды.
С сентября 1954 г. до 3 декабря 1958 г. о. Владислав занимался пастырской работой в Караганде, куда был выслан в административном
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порядке. Однако эта ссылка длилась только два года, до середины
1956 г.
С декабря 1958 до 3 декабря 1961 г., т.е. ровно 3 года, длилось третье тюремное заключение. С декабря 1961 года о. Владислав продолжал вести пастырскую работу в Караганде.
Как перед последним арестом в 1956–1958 г.г., так и после освобождения, в последние годы о. Буковинский имел возможность совершить несколько миссионерских поездок. «Дай, Господи, что-бы я мог
продолжать эту работу после возвращения из Польши в Советский
Союз!» – такими словами молился о. Владислав.
О. Владислав Буковинский умер 3 декабря 1974 г. с розарием в руках. В больнице он находился десять дней, когда прихожане навещали
его, он с улыбкой утешал их, говоря: «Если я умру, придёт другой священник, без священника не останетесь».
Воспоминания о. В. Буковинского
За эти двадцать лет
я приготовил многих,
даже очень многих
к хорошей христианской
смерти. Немало уже из
них умерло по-христиански.
Мы никогда не должны забывать
о смерти и о вечности,
как об этом нам говорит
Священное Писание:
«Без конца размышляй
о последних вещах, и не
погибнешь никогда».
о. В. Буковинский
[“Кредо” (газета Римско-католической Церкви Казахстана), ч. 9 (76)
ноябрь 2001. с. 8]
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OJCIEC ŚWIĘTY BYŁ JEGO PRZYJACIELEM
Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. (według starego
stylu) w Berdyczowie na Ukrainie. W lipcu 1920 roku rodzina Bukowińskich przeprowadziła się do Polski. W latach 1921–1931 Bukowiński ukończył wydział prawa oraz wydział teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie. 28 czerwca 1931 roku otrzymał święcenia w Katedrze na Wawelu, które udzielił mu ksiądz metropolita Adam Stefan Sapieha.
W latach 1931–1936 pracował w Krakowskiej archidiecezji w Rabce
oraz w Suchej [Beskidzkiej], a od sierpnia 1936 r. – w Łucku.
W listopadzie 1939 r., po rozpoczęciu wojny, biskup Adolf Piotr Szelążek wyznaczył ks. Władysława na proboszcza Kościoła Katedralnego
w Łucku. Okres od sierpnia 1940 r. do 26 czerwca 1941 r. ks. Bukowiński
spędził w więzieniu w Łucku. Było to jego pierwsze aresztowanie. Po wyjściu na wolność kontynuował pracę jako proboszcz Kościoła Katedralnego
w Łucku.
Od stycznia 1945 r. do 10 sierpnia 1954 r. ks. Władysław po raz drugi
został aresztowany: pierwsze 18 dni spędził w Łucku, potem półtora roku –
w więzieniach Kijowa, a następne 8 lat – w penitencjarnych obozach pracy,
w latach 1946–50 – w Czelabińsku, a w latach 1950–54 – w Dżezkazganie,
położonym 500 km na południowy zachód od Karagandy.
Od września 1954 r. do 3 grudnia 1958 r ks. Władysław zajmował się
pracą duszpasterską w Karagandzie, dokąd został zesłany w trybie administracyjnym. Zesłanie to trwało tylko dwa lata, do połowy 1956 r.
Od grudnia 1958 r. do 3 grudnia 1961 r., tj. równo 3 lata, trwało trzecie
osadzenie w więzieniu. Od grudnia 1961 roku ks. Władysław kontynuował
pracę duszpasterską w Karagandzie.
Tak przed ostatnim aresztowaniem w latach 1956–1958, jak i po uwolnieniu, w ostatnich latach ks. Bukowiński miał możliwość odbycia paru misjonarskich podróży. „Daj, Boże, abym mógł kontynuować tę pracę po powrocie z Polski do Związku Radzieckiego!” – takimi słowami modlił się ks.
Władysław.
Ks. Władysław Bukowiński zmarł 3 grudnia 1974 r. trzymając w rękach
różaniec. Leżał w szpitalu 10 dni i kiedy parafianie odwiedzali go, z uśmiechem na twarzy pocieszał ich mówiąc: „Jeżeli umrę, przyjdzie inny ksiądz,
nie zostaniecie bez księdza”...
Wspomnienia ks. W. Bukowińskiego
Za te dwadzieścia lat
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przygotowałem wielu,
nawet bardzo wielu do
dobrej chrześcijańskiej
śmierci. Niemało z nich
zmarło po chrześcijańsku.
Nigdy nie powinniśmy
zapominać o śmierci
i o wieczności, jak mówi
nam o tym Pismo Święte:
„Bez końca rozmyślaj
o ostatecznych rzeczach,
a nigdy nie umrzesz”.
ks. W. Bukowiński
[„Credo” (gazeta Kościoła Rzymskokatolickiego w Kazachstanie), nr 9 (76)
z listopada 2001 r., s. 8]
Z rosyjskiego przełożyła
Barbara Zielińska

«Я ХОЧУ ЕЩЁ ПОСЛУЖИТЬ ВАМ…»
Медальон о священнике Владиславе Буковинском
О. Владислав Буковинский родился 4 января 1905 г. Его отец Киприан Иосиф Буковинский был управляющим поместий на Украине
и директором сахарного завода. Мать, Ядвига Шипио дель Кампо, была родом из итальянской семьи, поселившейся в Польше в XVI веке.
В 1920 году вся семья Буковинских переехала в Польшу. Пройдя
экстерном курсы и сдав экзамены, Владислав поступил на юридический факультет Ягеллонского университета. В 1926 году он поступил
на теологический факультет того же университета. 28 июня 1931 года
о. епископ Адам Стефан Сапега рукоположил его в священники.
С 1931 по 1936 годы он работал в Краковской архиепархии в Росбцах
и в Сухей, с августа 1936 г. по своей настоятельной просьбе, чувствуя
личное призвание к служению на Востоке, уехал в Луцк. Там же он
преподавал в Луцкой Духовной Семинарии и возглавлял Диоцезиаль109

ный Католический Институт. В ноябре 1939 года – после начала войны
– был назначен настоятелем кафедрального прихода в Луцке. Несмотря на опасность, о. Владислав продолжал активную деятельность: готовил детей к первому причастию, искал жилище и пропитание для
многочисленных беженцев и нуждающихся, готовил прихожан к ожидаемым трудностям. Его окружали всеобщее уважение и любовь.
Весной 1940 г. о. Владислав и несколько других священников были
арестованы и заключены в тюрьму в Луцке. Чудесно уцелев во время
массового расстрела заключенных накануне входа в город немецкой
армии, в июне 1941 года он вышел на свободу и продолжил свое душепастырское служение в приходе. Кроме того он помогал еврейским
детям и голодающим советским военнопленным.
В ночь с 3 на 4 января 1945 г. о. Владислава вместе с епископом
Адольфом Петром Шеленжеком вновь арестовали и повезли в тюрьму
в Киев. Он счел это событие поворотным пунктом в своей жизни –
как выезд на Восток, где он видел свое призвание. Его приговорили
к 10-ти годам трудовых лагерей. 1946–50 г.г. прошли в челябинских
лагерях, где помимо тяжелой работы о. Владислав вел тайное душепастырское служение. Следующие 4 года он провел на медном руднике в Жезказгане. Несмотря на тяжелую работу – свыше 300 м. под землей, при постоянной влажности и температуре около 4-х градусов, – он
не оставил свое служение. О. Владислав собирал вокруг себя заключенных различных национальностей и вероисповеданий, провозглашая

28. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński i ks. infułat Antoni Jagłowski w odwiedzinach u ks. infułata Antoniego Chomickiego – Murafa, 5 maja 1970 roku.
Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej,
udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
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им Слово Божье. Его с удовольствием слушали даже офицеры, как человека с глубокими знаниями по истории, философии и литературе. Он
провел в подлинно экуменическом духе встречу представителей разных вероисповеданий, принимал участие в мусульманском празднике
Рамадан.
10 августа 1954 г. о. Владислав вышел на свободу. Его принудительно выслали в Караганду, обязав работать и ежемесячно являться
перед властями, с запретом уезжать из города. Он стал работать ночным сторожем. В свободно время ходил молиться на кладбище, надеясь встретить там католиков. Всего 15 дней спустя он уже служил первую Св. Мессу. Будучи ослабленным и истощенным после тюремного
заключения, он все же предался пастырскому служению, называя его
потом «самым интенсивным за всю свою жизнь». Он работал по утрам
и вечерам, уделяя таинства (зачастую всей семье сразу), готовя детей
к первому причастию. Мало отдыхал и спал, порой всю ночь исповедуя, чтобы на рассвете отслужить Св. Мессу.
30 июня 1955 г., в день записи поляков для возвращения на Родину,
о. Владислав сознательно и добровольно принял советское гражданство, решив остаться в Казахстане. Это был второй поворотный пункт
в его жизни. Он поселился в польской семье Мадеров, продолжая свое
служение среди католиков разных национальностей.
В май 1956 г. власти отменили прежние обязательства и выдали
о. Владиславу паспорт. Таким образом он получил право свободно передвигаться по всему СССР. Он ушел с работы ночного сторожа, чтобы предаться лишь пастырской работе, проводимой тайно – по ночам.
Вскоре он предпринял первые миссионерские путешествия, посетив
часовни в Тайыншы и Зеленом Гае на севере республики. 1957–58 г.г.
являлись «пиком» его миссионерской работы по объему и охвату.
Он совершил 5 путешествий: в Алма-Ату и близлежащие города и деревни, в Таджикистан и Туркестан, в Актюбинск и Семипалатинск.
О. Владислав вполне осознавал, какие опасности и трудности его ожидают. Но в письме к другу он писал: «Я не мог отказать. Я думаю, что
поступил правильно».
В этих городах и республиках его ожидали масса работы и огромное количество людей, которые бросали все, чтобы после 40 лет увидеть священника. Итак, о. Владислав принимал исповеди за всю жизнь,
крестил целые семьи, совершал таинства венчания и миропомазания.
Он служил на 4-х языках – немецким, польском, русском и украинском.
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3 декабря 1958 г. о. Владислава арестовали как «шпиона Ватикана».
Благодаря своей защитной речи, которая произвела огромное впечатление на судей Карагандинской коллегии, его приговорили «всего
лишь» к 3 годам тюремного заключения в трудовом лагере г. Иркутска. 1961 год он провел в тюрьме Мордовской Республики и спустя
ровно 3 года вернулся в Караганду. В общей сложности о. Владислав
провел в тюрьмах и лагерях 13 лет. Однако он всегда рассказывал об
этом спокойно. Каждый раз, когда ему запрещали продолжать его пастырскую работу, он решительно отвечал: «Я же священник!»
Возвратившись в Караганду, о. Владислав поменял своё место жительство и поселился в доме немецкой семьи Хаак. Он продолжал свое
пастырское служение, работая день и ночь, каждый раз на новом месте. Выезжал на Украину, где включался в работу местных священников, в Актюбинск, Таджикистан. Часто посещал Сарань и Темиртау.
В Караганде после каждой торжественной Св. Мессы его вызывали
в милицию; там он дискутировал со своими гонителями, задавал вопросы, которые ставили их в тупик.
Лето 1965 года о. Владислав провел в Польше, где вел интенсивную жизнь, встречаясь с родными, многочисленными друзьями, прихожанами и священниками из Луцка, товарищами из тюрем. Часто он
навещал кардинала Кароля Войтылу.
Зимой 1967–68 г.г. он предпринял поездку в Таджикистан, где работы «вовсе не меньше, а наоборот, все больше». Он интенсивно работал, ободрял, давал надежду. Между тем состояние здоровья ухудшалось (проблемы с сердцем, незаживающие раны на ногах). Это было
его последнее миссионерское путешествие. В своих «Воспоминаниях
о Казахстане» о. Владислав написал: «Я никогда не упрекал себя
в том, что слишком надрываюсь или рискую, а порой я – наоборот –
серьезно сомневался, не был ли в отдельных ситуациях излишне выгодным или осторожным, недостаточно уповая на покровительство
Божьего Провидения… Мы ведь священники Иисуса Христа!… Мы рукоположены не для того, чтобы беречь себя, но для того, чтобы – если надо – отдавать свои души за овец Христовых».
Сентябрь – декабрь 1969 г. о. Владислав опять провел в Польше, но
думая о своих прихожанах, оставленных в Караганде, он отказался остаться на Рождество на Родине и праздновал его «среди своих».
Декабрь 1972 – апрель 1973 – время третьего, последнего визита
в Польшу. Из-за ухудшающегося здоровья о. Владиславу пришлось
2 месяца провести в больнице в Кракове. На этот раз Рождество он
провел вместе с родными – первый и последний раз с тех пор, как уехал из Польши. Его опухшие ноги были покрыты ранами, из-за которых он не был в состоянии работать. Тем не менее, он решительно от112

казался остаться в стране, потому что «больной священник, и даже
гроб будут евангелизировать». На Пасху о. Владислав возвратился
в Караганду. С тех пор Св. Мессы он служил сидя. Состояние здоровья, несмотря на лечение в Кракове, было настолько неважным, что
хозяева искали новых опекунов, помоложе. В августе 1974 г. он переехал в дом Терезы Блитц, вдовы с незамужней дочерью. Вскоре он выехал на Украину к своему другу Иосифу Кучинскому, где набирался
сил. Когда ему предложили остаться на Подолье, он ответил «Нет.
Я хочу быть вместе с моими прихожанами. И раз я уже ничего не
в состоянии делать, это единственное, что я могу для них сделать.
И если я умру, то умру среди них. И тогда я буду с неба помогать им».
Его состояние все ухудшалось. Из ног постоянно сочилась вода.
О. Владислав уже не вставал, но все еще служил Мессы. «Я хочу еще
послужить вам, хотя не очень-то могу», – говорил он. 25 ноября, совершив последнюю Св. Мессу и приняв из рук своего друга, епископа
Александра Хиры, таинство последнего Елеопомазания, он был отвезен в больницу. 2 декабря его навестило несколько прихожанок. Прощаясь с ними, о. Владислав попросил розарий, лежащий на его столике. По нему он молился до самого конца. В 5 часов утра 3 декабря, изза кровотечения из уст и носа наступила смерть.
В похоронах о. Владислава участвовали сотни людей, несколько
священников, в т.ч. с Украины, а также священники других вероисповеданий. Все хотели проводить в последний путь Апостола Караганды,
как его называли. Отца Владислава похоронили на общем кладбище.
Позднее его могилу поместили возле церкви св. Иосифа, которая была
открыта через три года после его смерти. Там он находится по сей
день, окружен заботой и благодарной памятью прихожан.
Камила Юрчык
[«Кредо» (Караганда) № 99/2003 с ноября 2003 г., с. 28-29]

„CHCĘ WAM JESZCZE POSŁUŻYĆ...”
Życiorys ks. Władysława Bukowińskiego38
„(...) Dla mnie Chrystusowe przykazanie miłości nieprzyjaciół nie jest
jakąś piękną utopią, lecz czymś w najwyższym stopniu realnym i życiowym”.
38
Wariant polski artykułu opublikowanego na łamach gazety Kościoła Rzymskokatolickiego Kazachstanu „Кредо” („Credo”) został udostępniony przez autorkę.
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Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. wg „starego
stylu” (tj. 4 stycznia 1905 r. wg kalendarza gregoriańskiego) w Berdyczowie na Ukrainie. Jego ojciec, Cyprian Józef Bukowiński, był administratorem majątków ziemskich na Ukrainie i dyrektorem cukrowni. Matka, Jadwiga Scipio del Campo, pochodziła ze spolszczonej rodziny włoskiej.
W 1920 r. cała rodzina wróciła do Polski. Po odbyciu kursów eksternistycznych i zdaniu matury Władysław rozpoczyna studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie, z całą pasją i żywotnością, uczestniczy
w Akademickim Kole Kresowym, skupiającym przybyłych z Kresów studentów. Przyjaźnie z tamtych lat przetrwały całe życie.
Wtedy tez upewnia się co do swojego powołania do kapłaństwa
i w 1926 r. podejmuje studia teologiczne. 28 czerwca 1931 przyjmuje z rąk
ks. arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy święcenia kapłańskie. W związku
ze słabym zdrowiem i przebyta chorobą płuc zostaje wysłany do Rabki,
a następnie Suchej Beskidzkiej, gdzie pracuje jako katecheta i wikariusz.
Kierowany odczuwanym osobistym powołaniem do posługi na Wschodzie,
na swą usilną prośbę, w sierpniu 1936 r. wyjeżdża do Łucka na Wołyniu.
Tam wykłada w Łuckim Seminarium Duchownym, prowadzi Diecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej. Z zapałem prowadzi swą wszechstronną działalność, zwłaszcza wśród młodzieży. Po wybuchu wojny zostaje mianowany
proboszczem Katedry Łuckiej. Mimo niebezpieczeństw prowadzi aktywną
działalność – tajne przygotowania dla dzieci do I komunii, poszukiwanie
zakwaterowania i wyżywienia dla licznych uciekinierów i potrzebujących,
porady i przygotowywanie parafian do trudów, jakie niósł czas wojny. Ks.
Władysław otoczony jest powszechnym szacunkiem i miłością.
Wiosną 1940 r., wraz z kilkoma innymi księżmi, zostaje aresztowany
i osadzony w więzieniu w Łucku. Cudem ocalony w czasie masowego rozstrzeliwania więźniów tuz przed wkroczeniem do miasta Niemców, opuszcza więzienie i podejmuje wszechstronną pracę duszpasterską w Katedrze
Łuckiej. Pomaga żydowskim dzieciom, głodującym jeńcom sowieckim.
Zostaje ponownie aresztowany 3 stycznia 1945 roku wraz z ks. biskupem Adolfem Piotrem Szelążkiem i wywieziony do więzienia w Kijowie.
Uznaje to za moment przełomowy w swoim życiu, jako wyjazd na Wschód,
który widział jako swoje powołanie. Skazany na 10 lat karnych obozów
pracy, lata 1946–50 spędza w obozach czelabińskich, gdzie prowadzi intensywną, tajną posługę duszpasterską. Następne 4 lata przebywa w kopalni
miedzi w Dżezkazganie. Mimo ciężkiej pracy ponad 300 m pod ziemią,
przy stałej wilgotności i temp. ok. 4°C, nie rezygnuje ze swej posługi. Gromadzi wokół siebie więźniów różnych narodowości i wyznań, głosząc
im Słowo Boże. Chętnie słuchają go nawet oficerowie, jako człowieka
o ogromnej wiedzy historycznej, filozoficznej i literackiej. W duchu eku-
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menizmu przeprowadza spotkanie przedstawicieli różnych wyznań, uczestniczy w świętowaniu muzułmańskiego dnia ramadanu.
10 sierpnia 1954 r. ks. Bukowiński zostaje zwolniony z obozu i zesłany
na przymusowy pobyt w Karagandzie, z obowiązkiem pracy, comiesięcznego meldowania się, i zakazem opuszczania miasta. Podejmuje więc pracę
jako stróż nocny. Jednocześnie chodzi modlić się na cmentarz, w nadziei
spotkania katolików. Już po 15 dniach odprawia pierwszą Mszę Św. Wymizerowany i osłabiony po więzieniu, podejmuje posługę duszpasterską, „najintensywniejszą w całym swym życiu”, jak stwierdzi później. Mimo, że dużo
czasu spędza w szpitalu ze względu na stan zdrowia, pracuje rankami
i o zmierzchu, udzielając Sakramentów (często całym rodzinom), przygotowując dzieci do I Komunii. Mało odpoczywa i śpi, często spędzając całe
noce na spowiedziach, aby o świcie odprawić tajną Mszę Św. Posługuje katolikom różnych narodowości.
30 czerwca 1955 r., w dniu zapisu na repatriację do Polski, ks. Bukowiński świadomie i dobrowolnie przyjmuje obywatelstwo radzieckie, decydując się pozostać w Kazachstanie już na stałe. Był to drugi moment przełomowy w jego życiu. Zamieszkuje u polskiej rodziny pp. Maderów.
W maju 1956 r. zostaje zwolniony z dotychczasowych rygorów i dostaje
paszport, zyskując tym samym prawo swobodnego poruszania się po całym
ZSRR. Rezygnuje z pracy stróża, poświęcając się odtąd wyłącznie pracy
duszpasterskiej, nadal prowadzonej tajnie – po nocach. Wkrótce podejmuje
podróże misyjne – odwiedza kaplice w Tainczy i Zielonym Gaju na północy
republiki. Lata 1957–58 są „szczytowymi” w zasięgu jego prac misyjnych.
Odbywa 5 podróży: na południe (do Ałma-Aty i okolicznych wiosek, do
Tadżykistanu i Turkiestanu), na zachód (do Aktiubińska), na Wschód (do
Semipałatińska). Ks. Bukowiński zdawał sobie w pełni sprawę z grożących
mu niebezpieczeństw. W liście do przyjaciela pisze jednak: „Nie miałem
serca odmówić. Myślę, że dobrze zrobiłem”.
W krajach tych i miastach czekał go ogrom pracy i wielu ludzi, którzy
rzucali wszystko, aby zobaczyć księdza – czasem po raz pierwszy od 40 lat.
Ks. Bukowiński udziela więc spowiedzi generalnych z całego życia, chrzci
całe rodziny, udziela ślubów i bierzmowania. Usługuje w 4 językach – niemieckim, polskim, rosyjskim i ukraińskim. Mimo wielkiej ilości pracy,
działał bez pośpiechu, każdemu udzielał czasu, pokrótce wprowadzał w głębię udzielanych sakramentów.
3 grudnia 1958 r. ks. Władysław zostaje aresztowany jako „szpieg Watykanu”. Dzięki swej rzeczowej mowie obrończej, którą wywiera duże wrażenie na sędziach, zostaje skazany „tylko” na 3 lata więzienia w obozie
pracy w Irkucku.
Już wtedy ks. Bukowiński był fizycznie wyczerpany. W obozie musiał
nosić kapcie o kilka numerów większe, gdyż nie był w stanie włożyć butów
na opuchnięte nogi. Rok 1961 spędza w więzieniu w Republice Mordow115
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skiej, i w grudniu wraca do Karagandy. W sumie w więzieniach i łagrach
ks. Bukowiński spędził 13 lat. Jednak opowiadał o nich zawsze z pogodą.
Gdy zabraniano mu działalności duszpasterskiej, odpowiadał zdecydowanie:
„Jestem przecież księdzem”.
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Po powrocie, ze względu na dobro gospodarzy i ich młodej córki – studentki – zmienia miejsce zamieszkania i wprowadza się do niemieckiego
małżeństwa pp. Haak. Kontynuuje swą pracę, posługując dniami i nocami,
codziennie gdzie indziej Odbywa ponowne podróże na Ukrainę, gdzie pomaga miejscowym księżom, do Aktiubińska, Tadżykistanu, często jeździ do
pobliskich miejscowości Temirtau i Sarań. Świadom możliwych trudności,
doradza i poucza, jak działać w konkretnych sytuacjach życiowych i wytrwać bez księdza. W Karagandzie jest wzywany na milicję po każdej wielkiej uroczystości; dyskutuje ze swoimi prześladowcami, zadaje pytania, na
które nie umieją odpowiedzieć.
Lato 1965 r. spędza w Polsce, gdzie prowadzi intensywny tryb życia,
spotykając się z rodziną, licznymi przyjaciółmi, parafianami i księżmi
z Łucka, kolegami z więzień. W czasie tego pobytu w Polsce, jak i podczas
dwu następnych, spotyka się z kardynałem Karolem Wojtyłą.
Zimą 1967–68 podejmuje wyprawę do Tadżykistanu, gdzie pracy „nie
ubywa, a wciąż tylko przybywa”. Posługuje, dodaje otuchy, napełnia nadzieją. Tymczasem stan jego zdrowia pogarsza się (niewydolność serca, nie gojące się rany na nogach). Jest to więc ostatnia podróż misyjna. W swych
„Wspomnieniach z Kazachstanu” pisze potem: „Ja nigdy nie stawiałem sobie wyrzutów, że nazbyt się szarpię lub narażam, a nieraz miewałem poważne wątpliwości, czy w poszczególnych wypadkach nie bywałem zbyt wygodny czy ostrożny i za mało ufałem w opiekę Opatrzności Bożej (...). Wszak jesteśmy kapłanami Jezusa Chrystusa!(...) Jesteśmy wyświęceni nie na to,
abyśmy się oszczędzali, lecz na to, byśmy – jak trzeba – dusze swe kładli za
owce Chrystusowe”.
Listopad i grudzień 1969 r. znów spędza w Polsce, jednak kierowany
myślą o parafianach, zostawionych Karagandzie, odmawia zostania na
Święta w kraju i spędza je „wśród swoich”.
Czas od grudnia 1972 do kwietnia 1973 r. to miesiące trzeciego i ostatniego pobytu w Polsce. Pogarszający się stan zdrowia zmusza ks. Bukowińskiego do 2-miesięcznego pobytu w krakowskim szpitalu. Tym razem Boże
Narodzenie – po raz pierwszy i ostatni od wyjazdu z Polski – spędza z rodziną. Nogi pokryte są ranami i opuchnięte (ok. 25 cm średnicy). Jednak
stanowczo odmawia zostania w kraju, gdyż „chory ksiądz, a nawet mogiła
będą apostołować”.
Na Wielkanoc wraca do Karagandy. Mszę Św. odprawia odtąd na siedząco. Stan zdrowia, mimo kuracji w Krakowie, jest na tyle zły, że gospodarze poszukują młodszych opiekunów dla ks. Bukowińskiego. W sierpniu
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1974 r. przenosi się on do domu Teresy Blitz, wdowy z niezamężna córką.
Niedługo potem wyjeżdża na Ukrainę, do przyjaciela ks. Józefa Kluczyńskiego, gdzie odpoczywa. Na propozycję zostania na Podolu odpowiada:
„Nie. Chcę być przy moich parafianach. A skoro już nic nie mogę robić, to
jest jedyne, co mogę dla nich zrobić. I jeśli umrę, to umrę wśród nich.
A wtedy będę im z nieba pomagał”.
Stan zdrowia stale się pogarsza. Z nóg sączy się woda. Ks. Bukowiński
już nie wstaje. Mimo to wciąż jeszcze odprawia Msze Św. „Chcę wam jeszcze posłużyć, choć nie bardzo mogę” – mówi. 25 listopada, po odprawieniu
ostatniej Mszy Św. i przyjęciu Ostatniego Namaszczenia z rąk przyjaciela
ks. biskupa Aleksandra Chiry, zostaje odwieziony do szpitala. 2 grudnia
odwiedza go kilka parafianek. Przy pożegnaniu ks. Bukowiński prosi o różaniec ze stolika. Modli się nim aż do samego końca. O 5-tej rano, wskutek
krwotoku z ust i nosa, następuje śmierć.
Na uroczystości pogrzebowej ks. Bukowińskiego uczestniczyło tysiące
ludzi, kilku księży, m. in. z Ukrainy, w tym także księża innych wyznań.
Wszyscy chcieli pożegnać Apostoła Karagandy, jak go nazywano. Ks. Bukowiński został pochowany na cmentarzu komunalnym. Później jego mogiła została przeniesiona pod kościół pw. Św. Józefa, otwarty 3 lata po jego
śmierci, gdzie znajduje się do dziś, otoczony opieką i wdzięczną pamięcią
parafian.
Opracowała

Kamila Jurczyk

MISJONARZ KAZACHSTANU
3 grudnia 1974 roku zmarł ks. Władysław Bukowiński, człowiek niezwykłej pokory i głębokiej wiary. W 1955 roku, po dziesięcioletnim zesłaniu, dobrowolnie pozostał w Związku Sowieckim i poświęcił się trudnej
pracy kapłana w tym kraju, gdzie religia miała zostać całkowicie wytępiona.
Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 roku w Berdyczowie. Gdy miał szesnaście lat, jego rodzina zamieszkała w Polsce. Władysław studiował następnie prawo i teologię w Uniwersytecie Jagiellońskim.
28 czerwca 1931 roku w Katedrze Wawelskiej, ks. metropolita Adam Stefan
Sapieha wyświęcił go na kapłana, Do wybuchu II wojny światowej pracował w parafiach w Rabce i Suchej, a od 1936 roku w Łucku. W listopadzie
1939 roku ks. bp Adolf Szelążek mianował go proboszczem łuckiej katedry.
Posługę ks. Bukowińskiego w tej świątyni przerwało niemal na rok uwię118

zienie go przez Sowietów. Ponownie został aresztowany w styczniu 1945
roku. Po dwuletnim więzieniu w Łucku i Kijowie, przez następne osiem lat
przebywał w obozach pracy: Czelabińsku i Dżezkazganie leżącym o 500 km
od Karagandy, do której został przymusowo zesłany w 1954 roku. „Opatrzność Boża działa nieraz i przez ateistów, którzy zesłali mnie tam, gdzie
ksiądz był potrzebny” – pisał we wspomnieniach.
Jako zesłaniec musiał obowiązkowo pracować dla władz. Zatrudnił się
jako stróż nocny przy budowach, by jak najwięcej czasu poświęcić duszpasterzowaniu. W 1955 roku dobrowolnie zrezygnował z repatriacji do Polski
i pozostał w Związku Sowieckim, aby służyć ludziom jako kapłan. Już od
następnego roku zaczął odbywać podróże misyjne, których przeprowadził
osiem. Cztery wiodły do Turkiestanu, na granicy z Afganistanem, w okolice
Ałma-Aty, dwie do Aktiubińska i jedna do Semipałatyńska oraz okolic.
Połowę wypraw zakończył pomyślnie, pozostałe zostały przerwane przez
władze.
„Wyruszając na wyprawę misyjną biorę paszport i zaświadczenie, że jestem księdzem katolickim, bo w paszporcie jestem zapisany jako raboczyj.
Biorę opłatki i wino mszalne oraz wszystko co jest niezbędne dla odprawiania Mszy św. i do udzielenia sakramentów. Pracę zaczynam od spowiedzi
babć. Zawsze na początku ogłaszam, by mi zgłaszano na naukę i do I spowiedzi i Komunii Świętej dzieci i młodzież, a osobno małżonków. (...) Na
samym końcu ogłaszam chrzest dzieci”.
W 1958 roku ks. Bukowiński został aresztowany i skazany na trzy lata
więzienia. W czasie rozprawy zapytany przez sędziego, dlaczego pozostał
w Związku Sowieckim, powiedział, że ze względów ideowych dla pracy
duszpasterskiej wśród katolików, na co usłyszał od jednego z asesorów: „Co
wy nam gadacie o jakiś względach ideowych? Jasną jest rzeczą, że wy zostaliście w Związku Sowieckim tylko ze względów materialnych”. Ks. Bukowiński odpowiedział spokojnie: „Gdybym kierował się względami materialnymi, proszę mi darować ostre słowo – idiotą byłbym, pozostając
w Związku Sowieckim. W Polsce otrzymałbym kościół parafialny ze stałym
dochodem, mógłbym w nim legalnie i spokojnie pracować, a w Związku Sowieckim muszę siedzieć na ławie oskarżonych”.
Na początku lat 70. ks. Bukowiński przebywał w Polsce. Spisał wtedy
swoje wspomnienia, które zostały wydane – zgodnie z jego wolą, po śmierci
– w Paryżu. We „Wspomnieniach z Kazachstanu” ks. Władysława Bukowińskiego nie znajdziemy śladu nienawiści do prześladowców, a dostrzeżemy ogromną i żarliwą wiarę. „Nie wiem, w jaki sposób Opatrzność Boża
czuwać będzie nad naszym Kościołem w Związku Sowieckim, wiem tylko
jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusowe, a brzemię Jego jest lekkie”.
J. Polonus
119

Przemoc ma także swoje granice. Któż może mi zabronić się modlić?
Ten najwyżej może się tylko sam ośmieszyć. Modlić się można naprawdę
zawsze i wszędzie, byle tylko była dobra wola ku temu. Ciało można zamknąć i nawet całymi latami trzymać w pojedynczej celi więziennej, lecz nie
uwięzi się ducha, który i stamtąd znajduje drogę wprost do Boga.
Prześladowanie wiary nie jest największym niebezpieczeństwem. Jest
nim odseparowanie dzieci i młodzieży, by one nigdy nie miały możności poznać Boga. Wprawdzie łaska Boża niepojętymi dla nas ludzi drogami dociera i do takich jednostek, tym niemniej sam Syn Człowieczy Jezus Chrystus
woła do nas: „Żniwo wielkie – robotników mało. Proście tedy Pana żniwa,
aby posłał robotników na żniwo swoje”.
ks. Władysław Bukowiński, „Wspomnienia z Kazachstanu”
[„Źródło” (Kraków) nr 42 (564) z 20 października 2002 r., s. 31]

МІСІОНЕР КАЗАХСТАНУ
З грудня 1974 року помер о. Владислав Буковинський, людина
незвичайної покори та глибокої віри. У 1955 році, після десятилітнього заслання, добровільно залишився в Радянському Союзі й посвятив себе важкій праці в цьому краї, там де релігію могли б зовсім знищити.
Владислав Буковинський народився 22 грудня 1904 року в Бердичеві. Коли мав шістнадцять років, його родина замешкала в Польщі.
Владислав потім студіював право і теологію в Яґеллонському Університеті. 28 червня 1931 року у Вавельській Катедрі, о. митрополит
Адам-Стефан Сапєга висвятив його на священика. До вибуху II світової війни працював у парафіях у Рабці й Сухій, а від 1936 року – в Луцьку. У листопаді 1939 року о. єпископ Адольф Шельонжек призначив
його парохом луцької катедри. Послугу о. Буковинського в цьому храмі перервало, майже на рік, його ув’язнення совєтами. Знову був заарештований у січні 1945 року. Після двох років ув’язнення в Луцьку
і Києві, протягом наступних восьми років, перебував у трудових таборах: Челябінську і Джезказгані, розташованому на відстані 500 км від
Караганди, до якої був примусово засланий у 1954 році. “Боже Прови-
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діння не раз діє і через атеїстів, котрі заслали мене туди, де священик
був потрібний”, – писав у спогадах.
Будучи засланцем, мусив обов’язково працювати на державних
роботах. Став працювати нічним сторожем на будовах, щоб якнайбільше посвятити часу душпастирству. У 1955 році добровільно відмовився від репатріації до Польщі й залишився у Радянському Союзі,
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щоб служити людям душпастирством. Вже від наступного року почав
відбувати місійні подорожі, яких провів вісім. Чотири вели до Туркестану, на кордоні з Афганістаном, в околиці Алма-Ати, дві – до Актюбінська і одна – до Семипалатинська, а також околиць. Половина подорожей закінчилася благополучно, інші – були перервані владою.
“Вирушаючи в місійну подорож, беру паспорт і посвідчення, що
я є католицьким священиком, бо в паспорті записано «рабочий». Беру
облатки і літургійне вино, а також; все, що є необхідним для відправлення св. Меси і для вділення таїнств. Працю розпочинаю від сповіді
бабусь. Завжди на початку оголошую, щоб до мене зголошувалися на
навчання і до Першої Сповіді й до Святого Причастя діти і молодь,
а окремо подружжя. (...)”.
У 1958 році о. Буковинський був заарештований і засуджений до
трьох років ув’язнення. Під час судового процесу суддя запитав його,
чому залишився в Радянському Союзі, він сказав, що з ідейних поглядів, для душпастирської праці серед католиків, на це почув від одного
з асесорів:
“Що ви нам говорите про якісь ідейні погляди? Ясна річ, що ви залишилися у Радянському Союзі лише з матеріальних поглядів”. О. Буковинський спокійно відповів: “Коли б керувався матеріальними поглядами, прошу мені вибачити за гостре слово був би ідіотом, залишаючись у Радянському Союзі. У Польщі отримав би парафіяльний костел із постійним доходом, міг би в ньому легально і спокійно працювати, а в Радянському Союзі мушу сидіти на лаві підсудних”.
На початку 70-х років Буковинський перебував у Польщі. Тоді
ж і описав свої спогади, які були видані – згідно його волі, після смерті
– в Парижі. У “Спогадах з Казахстану” о. Владислава Буковинського
не знаходимо навіть сліду ненависті до переслідувачів, а бачимо величезну і полум'яну віру. “Не знаю, яким чином Боже Провидіння буде
чувати над нашою Церквою в Радянському Союзі, знаю лише одне, що
солодким є ярмо Христа, а тягар Його є легким”.
Я. Польонус

“Насилля має також свої межі. Хто ж мені може заборонити
молитися? Той щонайбільше може сам стати посміховиськом. Моли122

тися можна справді завжди і всюди. Тіло можна зачинити і навіть
впродовж років тримати у в’язниці, в камері-одиночці, лише не можна
посадити духа у в’язницю, який і звідти знайде дорогу до Бога. Переслідування віри не є найбільшою небезпекою. Небезпекою є відокремлення дітей і молоді, щоб вони ніколи не мали можливості пізнати Бога. Щоправда, Божа благодать незрозумілими для нас, людей,
шляхами доходить і до таких спільнот, тим більше сам Син Чоловічий Ісус Христос говорить до нас «Жнива великі, та робітників
мало. Просіть, отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої
жнива»”.
о. Буковинський, “Спогади з Казахстану”
[“Джерело” (Краків) ч. 42 (564) від 20. X. 2002 р., с. 31]
З польської переклала
Владислава Кринщька

„DZIĘKUJĘ OPATRZNOŚCI
I ROBIĘ, CO DO MNIE NALEŻY”
Bezgraniczne zaufanie Opatrzności Bożej
– jedna z cech duchowej sylwetki ks. Władysława Bukowińskiego39
29 ROCZNICA ŚMIERCI KS. WŁ. BUKOWIŃSKIEGO
2 (3) grudnia 2003 roku
Zebraliśmy się w przededniu 29 rocznicy śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Dziękujemy Bogu za ofiarę życia tego niezmordowanego kapłana, który po dziesięciu latach pracy w Łucku na Wołyniu oraz ponad
dziewięciu latach uwięzienia, czterdzieści lat pracował w Kazachstanie.
JEDNO ZE ŚWIADECTW
W jednym ze świadectw życia ks. Władysława Bukowińskiego, przytaczającym opinię żydowskiego krawca z Łucka, niejakiego Bukowskiego,
39

Kazanie wygłoszone w czasie Mszy św. w bazylice św. Floriana w Krakowie dniu 2
grudnia 2003 roku z okazji przypadającej w dniu następnym 29. rocznicy śmierci ks. Władysława Bukowińskiego.
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dowiadujemy się, że „Żyd ten w czasie okupacji niemieckiej był w więzieniu
w jednej celi ze śp. Ks. Bukowińskim. Z tej celi wszyscy ocaleli, więźniowie
przypisują to ocalenie modlitwom ks. Bukowińskiego, który całymi dniami
modlił się, nigdy nie odwracał wzroku od katedry. Mówił, że ks. Bukowiński
nauczył wszystkich modlić się. Mieli bochenek chleba, który trzymał Ksiądz,
w tej chwili leciał pocisk i tym chlebem ks. Bukowiński zasłonił jednego
z więźniów, ocalając mu życie. Żyd nazywał Księdza Świętym, opowiadał
o nim ze łzami w oczach” (świadectwo Janiny Podgórskiej, którego autentyczność potwierdziła Jadwiga Teleżyńska).
Śp. Jadwiga Teleżyńska w swym „Kalendarium życia ks. Władysława
Bukowińskiego” wspomina, że ks. Wł. Bukowiński w czasie okupacji niemieckiej w Łucku ratował dzieci żydowskie od niechybnej zagłady, ukrywając ich w rodzinach katolickich. Należałoby się postarać, by imię ks.
Władysława Bukowińskiego trafiło to grona osób obdarzonych tytułem
„Sprawiedliwych wśród narodów Świata”!
BEZGRANICZNE ZAUFANIE OPATRZNOŚCI BOŻEJ
Przeglądając korespondencję ks. Władysława Bukowińskiego z jego
przyjacielem, prof. Karolem Górskim (1903–1988), zauważamy, że z wielu
wypowiedzi ks. Wł. Bukowińskiego tchnie bezgraniczne zaufanie Opatrzności Bożej, a nawet jej kult. Jest to szczególną rysą jego duchowej sylwetki.
Kończąc swoje „Wspomnienia z Kazachstanu” ks. Wł. Bukowiński napisał: „Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nawet najbliższa, mnie i moim
przyjaciołom pracującym w duszpasterstwie w Związku Radzieckim. Nie
wiemy, w jaki sposób Opatrzność Boża czuwać będzie nad naszym Kościołem w tym kraju. Wiem tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusowe,
a brzemię Jego jest lekkie...”
Istotnie, Opatrzność Boża czuwała nad tą maleńką trzódką, którą opiekował się ks. Wł. Bukowiński i jego przyjaciele kapłani. Czyż mógł ośmielać się marzyć, że w sercu Kazachstanu w 2001 roku zawita Papież Jan
Paweł II? Że powstaną tu normalne struktury Kościoła – diecezje i parafie?
Po odbyciu kary przeszło 9. letniego uwięzienia postanowił w 1955 roku
dobrowolnie pozostać na terenie Związku Sowieckiego. Nie skorzystał z kolejnej tzw. repatriacji. Kto zna choćby w niewielkim stopniu realia sowieckie wie, że była to decyzja heroiczna. W liście do prof. K. Górskiego z 19.
lutego 1956 roku pisał: „Ja zostałem tutaj ze względu na ową celowość, nie
ulegającą najmniejszej wątpliwości”. W tym zdaniu ujawnia się wielka siła
myśli o przyszłości Kościoła w Kazachstanie. Pozostał tam, by przetrwał
Kościół Katolicki. Wyjechali Polacy – dawni obywatele II Rzeczypospolitej
– ale pozostali Polacy zesłani ze Wschodniego Wołynia i Podola oraz inni
katolicy. Tak pisał o nich ks. Wł. Bukowiński w tym samym liście: „Środo124

31. Ogłoszenie o Mszy Św. w 30 rocznicę śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów ks.
Witolda J. Kowalowa.

wisko moje jest różnorodne i interesujące. Wystarczy Ci nadmienić, że niemal codziennie używam aż czterech języków: polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i niemieckiego. Pszenica i kąkol, lecz jakość pszenicy częstokroć
pierwszorzędna, wypróbowana naprawdę solidnie. Nie mogę porzucać, jak
ongiś Jan Beyzym nie porzucił trędowatych na Madagaskarze. Nie znaczy to
oczywiście, bym śmiał siebie z nim równać”.
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OCZEKUJĄC NA BEATYFIKACJĘ
Przeszło rok temu, tutaj w Krakowie, papież Jan Paweł II ogłosił jezuitę
o. Jana Beyzyma (nb. również syna Ziemi Wołyńskiej) błogosławionym.
Teraz czekamy i modlimy się o to, by rozpoczął się proces beatyfikacyjny
jego naśladowcy na innym kontynencie... Wiele osób i środowisk, które
znały śp. ks. Wł. Bukowińskiego, zmarłego w opinii świętości, pragnie by
Kościół rozpoczął jego proces beatyfikacyjny. Grób ks. Władysława Bukowińskiego w Karagandzie jest do dziś licznie odwiedzany przez wiernych,
którzy modlą się przy nim. Ów grób chciał także nawiedzić, znający osobiście ks. Wł. Bukowińskiego papież Jan Paweł II. Niestety, nie spełniło się
jego pragnienie, by w czasie wspomnianej pielgrzymki do Kazachstanu we
wrześniu 2001 roku nawiedzić grób przyjaciela. Ale za to, kilka miesięcy
temu, w maju 2003 r., na prośbę Ojca Świętego, modlił się przy grobie ks.
Bukowińskiego kard. Angelo Sodano. Tej beatyfikacji oczekują także liczni
Polacy, którzy wrócili z Kazachstanu do Ojczyzny.
PRZYKŁAD SILNEJ WIARY W OPATRZNOŚĆ
Dziś ks. Wł. Bukowiński jest wzorem i przykładem silnej wiary
w Opatrzność dla wielkiej rzeszy duszpasterzy na Wschodzie, którzy nieraz wbrew swoim bliskim i obiegowym opiniom środowisk z których wyszli, podjęli ryzyko udania się do krajów o innej rzeczywistości. W liście do
prof. K. Górskiego z 4 listopada 1957 roku ks. Bukowiński pisał: „co do
mojego życia, to jest ono bardzo specyficzne, nie dające się porównać ze
stosunkami krajowymi”. W innym liście do prof. K. Górskiego z 29 marca
1964 roku ks. Bukowiński pisał: „warunki moje nie pozwalają na planowanie przyszłości, Dziękuję Opatrzności i robię, co do mnie należy”. Zaś w liście do Jerzego Węgierskiego z 27 czerwca 1957 roku ks. Bukowiński pisał:
„trzeba wciąż żyć z dnia na dzień, bez żadnego planowania przyszłości niepewnej i nie dającej się ustalić. Tak można żyć tylko z silną wiarą
w Opatrzność”. Zaś wcześniej, w liście do prof. K. Górskiego z 14 lipca
1963 roku napisał: „nauczyłem się zdawać całkowicie na Opatrzność”.
ks. Witold Józef Kowalów
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WSPOMNIENIE
O KS. WŁADYSŁAWIE BUKOWIŃSKIM
Zbliża się 30. rocznica śmierci ks. Władysława Bukowińskiego i katolicy Karagandy przygotowują się do uroczystych obchodów tego wydarzenia, które będą miały zasięg międzynarodowy. Ksiądz Bukowiński umarł
w opinii świętości i przygotowywany jest jego proces beatyfikacyjny.
W centrum Karagandy ma stanąć jego pomnik, którego odsłonięcie jest planowane na 3 grudnia 2004 r. podczas sympozjum na temat duchowości tego
kapłana.
Jak pisze on we swoich „Wspomnieniach z Kazachstanu”, trzy momenty
przełomowe zadecydowały o kształcie jego życia: w latach 1920 powołanie
do kapłaństwa, rok 1945, gdy skazano go na 10 lat zesłania do karnych łagrów, co uznał za potwierdzenie jego powołania do pracy na Wschodzie
i dzień 3 czerwca 1955 r., w którym odmówił repatriacji do Polski, decydując się na obywatelstwo radzieckie. Kapłan od wybuchu wojny, która zastała go na Wołyniu, gdzie był proboszczem Katedry Łuckiej, do końca życia
pracujący potajemnie w więzieniach, łagrach i potajemnie – po domach.
Ksiądz bez określonej parafii, bez kaplicy i kościoła. Gdy zabraniano mu
działalności duszpasterskiej, odpowiadał: „Jestem przecież księdzem”.
W 1954 r., po zakończeniu zesłańczej wędrówki w łagrze Dżezkazganu,
został skierowany do Karagandy, bez prawa opuszczania jej i z obowiązkiem pracy. Zatrudnił się więc jako stróż nocny na budowie. Kogo tu
zastał?
Nina Żubrowska miała wtedy 12 lat. Mieszkała, jak wszyscy, Polacy
w posiołku Michajłowka – który nazywano Warszawa II – i jak wszystkie
dzieci urodzone na zesłaniu ochrzczona była przez babcię, „z wody”. Byli
tam sami katolicy, innych nie znali. Przed posiłkiem, jaki by on nie był,
choćby jedyny w ciągu dnia – lepioszka, placek z różnego zielska – zawsze
się modlili: „Dziękujemy Ci Panie Boże za te dary, które będziemy spożywali”. Srogi post nie trudno było utrzymać, bo nie było co jeść. Na Wigilię
liczyło się 12 potraw: chleb, sól, kompot, 4 razy kapusta itd. W niedzielę
rano i wieczorem zbierali się na modlitwę w domu p. Bułajewskiej. Od
1963 r. nikt nie widział księdza, kościoła, nie przyjmował żadnych sakramentów.
Takich szukał ks. Bukowiński. Pytał na cmentarzach, w pracy: „Czy są
tu ludzie wierzący?”. Nie mówił, że jest księdzem, nie miał też koloratki,
ani szat liturgicznych. Najpierw trafił na wierzących Niemców, potem ktoś
go pokierował: Idźcie na Michajłowkę tam sami Polacy. Pojawiał się wieczorem, zawsze przez kogoś zapowiadany. Najpierw zbierali się u p. Bułajewskiej, potem po różnych domach. Dzieci w tym czasie bawiły się na ulicy i bacznie przyglądały się kto idzie. Nie wpadli ani razu.
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Przyszła kolej na dom Niny. Przygotowano ołtarzyk, stos podręczników przykryty serwetką, stary drewniany krzyżyk, „samorobne” świeczki
w szklankach z solą, sztuczne kwiatki. Ksiądz był wysoki i chudy, wpół się
zginał w niskich drzwiach, w domu głową sięgał sufitu. Spowiadał, chrzcił,
udzielał, często zaległych, ślubów. Dołączali się Niemcy, luteranie, nocą
przychodzili nauczyciele, dyrektorem szkoły był Polak. – „Bywało, nie

128

przyjeżdżał miesiąc, dwa, i raptem wiadomość, że będzie nazajutrz. To było
święto. On był naszym Betlejem, naszą gwiazdą” – mówi Nina.
W pewnym momencie ksiądz powiedział: „Trzeba dzieci uczyć”. Nina
była w IV klasie, pionierka, która modli się do Boga. Nie zabraniał, uspokajał: Dobrym pionierem być, to też dar od Boga. Nigdy nie wypowiadał krytyk o jawnych przecież nieprzyjaciołach, odnosił się zawsze do nich z życzliwością i spokojem. Jeszcze w Łucku wspomagał głodujących jeńców sowieckich. Dzięki swej rzeczowej mowie obrończej, gdy w 1958 r. jeszcze
raz go zaaresztowano jako „szpiega Watykanu”, otrzymał wyrok „tylko” na
trzy lata. – „Umiał dobrze mówić, mało słów, ale bardzo dobrze. Nie padał
duchem” – wspomina Nina.
Lekcje dla dzieci i dorosłej młodzieży odbywały się w różnych domach.
Uczył i odpytywał. Umieli wszystko jak tabliczkę mnożenia. Jednego dnia
odbył się chrzest. Pierwsza Komunia Święta i bierzmowanie. Na pamiątkowym zdjęciu widnieją w odświętnych, białych ubraniach, dziewczynki
z wiankami na głowach, ksiądz Bukowiński stoi między rodzicami „po cywilnemu”.
Mała Nina książki do szkoły nosiła owinięte w gazetę. Kiedyś po spowiedzi ksiądz zawołał ją i dał jej 25 rubli. To było bardzo dużo pieniędzy.
Wzbraniała się wziąć, pomna słów mamy, żeby od nikogo niczego nie brać,
bo wszystkim jest ciężko. Ale ksiądz na to: „Bóg powiedział kup teczkę i żeby były piątki. Był bardzo dobry, kochaliśmy go wszyscy, był dla nas autorytetem”.
Często pojawiał się na półtorej godziny i odjeżdżał, ktoś woził go starym moskwiczem. Czasem zostawał na noc. W domu Niny też spał. Mama
piekła mu ulubione placuszki z wątroby. Dziewczynka patrzyła ukradkiem,
jak kroił sobie chleb na kawałeczki i maczał w sosie.
Wreszcie z opuszczonych przez Japończyków i Koreańczyków domków
zbudowano kaplicę. Była tam podłoga, ołtarz, duża sala, u Niemców przechowały się stare organy. Na budowę kaplicy zezwolono, ale wtedy właśnie
ks. Bukowiński został aresztowany i osadzony na trzy lata w łagrze. Kaplicę
rozebrano, organy zaś służą do dziś w jednym z dwóch katolickich kościołów w dzielnicy Majkuduk.
Z więzienia w 1961 roku ksiądz wrócił już poważnie chory, miał „wodziankę”, był bardzo opuchnięty. Mieszkał w domu pp. Maderów. Na zdję-
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ciu widzimy go na progu tego mieszkania, w szatach liturgicznych wykonanych przez parafianki.
Przyjeżdżał jeszcze potem trzy razy do Polski, ale nie chciał w niej pozostać. Raz tylko od czasu wojny spędził święta z rodziną, kiedy był tak
chory, że musiał położyć się do szpitala. Mówił: „Jeśli umrę, to umrę wśród
nich. Chory ksiądz, a nawet mogiła będą apostołować”. Zmarł 3 grudnia
1974 r. Ludzie do ostatnich jego dni przychodzili jeszcze po poradę, prosząc
o spowiedź, po prostu odwiedzali. Przychodzą do dziś modlić się u jego
grobu.
Podczas pobytów w Polsce spotykał się za każdym razem z kardynałem
Karolem Wojtyłą. Nie spełniło się pragnienie Ojca Świętego, by podczas
wizyty w Kazachstanie modlić się przy grobie ks. Bukowińskiego. Modlił
się w imieniu Ojca Świętego przy tym grobie kardynał Angelo Sodano
w maju tego roku, zaproszony do Kazachstanu przez prezydenta Nursułtana
Nazarbajewa.
Cóż po latach? Kazachstan jest od 12 lat suwerennym państwem. Żyje
w nim w zgodzie wiele nacji. Nawiązane są z Watykanem przyjazne stosunki. Powstają nowe świątynie, także kościoły katolickie. We wrześniu
prezydent Nazarbajew zwołał do stolicy Astany przedstawicieli różnych religii z całego świata, by mówić o przyjaźni i pokoju.
Bóg jest Panem historii. Człowiek nie przewidziałby takiej konsekwencji okrutnych dziejów ogromnej liczby zesłańców w tym największym
z sowieckich łagrów. Stary drewniany krzyżyk, w pamięci słowa modlitwy,
wreszcie – krążąca po małych domkach radość obecności kapłana, odzyskane sakramenty, jak przechowywane ziarenka ukorzeniły na tej ziemi wiarę
w zbawienie przez krzyż Jezusa Chrystusa.
Teresa Pałejko
[„Gwiazda Morza” (Sopot) nr 24 (520) z 7 i 14 grudnia 2003 r., s. 30–31]

АПОСТОЛ КАРАГАНДИ
На 3 грудня [2004 р.] припадає 30-річчя смерті
о. Владислава Буковинського, званого “Апостолом Караганди”
З цієї нагоди в Караганді (Казахстан) відбудеться принагідний симпозіум. Його організовує о. Андрій Щенсний під протекторатом архієпископа Йоана Павла Ленги. Від України у симпозіумі матиме честь
узяти участь, зокрема, автор цих слів. Його запрошено виступити з по-
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відомленням на тему: “Залишив добрі спогади. Нарис духовної біографії о. Владислава Буковинського (1905–1974)”.
Доля о. Буковинського пов’язана і з Україною. Цей священик Краківської архідієцезії протягом дев’яти років працював у Луцьку на Волині (1936–1945). Заарештований радянською владою, кільканадцять
років перебував в ув’язненні, серед них десять років у концтаборах
(1945–1954). Потім упродовж 20 років напівлегально служив Церкві
в Казахстані.
Вже кілька років поспіль видавництво “Волання з Волині” збирає
свідчення та спогади людей, які особисто знали о. Владислава Буковинського. Накладом нашого видавництва вийшли дві книжки, присвячені йому: “До моїх друзів. Фрагменти писемної спадщини” (Білий
Дунаєць – Остріг, 2001) авторства самого Буковинського та збірка
свідчень про нього “Я зустрів людину. О. Владислав Буковинський
у пам’яті вірних та приятелів” (Білий Дунаєць–Остріг, 2001). Нині готується до друку другий том спогадів про цього священика.
Ті, хто знав о. Владислава, переконані в його святості. Католицька
Церква Казахстану прагне започаткувати беатифікаційний процес цього героїчного священика. Я вірю, що цьогорічний симпозіум у Караганді стане не лише виявом належного вшанування о. Буковинського,
а й допомогою до якнайшвидшого початку процесу його прославлення.
Вірю, що цей священик уже заступається за нас у Небесній Вітчизні.
Цими днями не лише в Караганді відзначатимуть 100-річчя з Дня
народження та 30-річчя з Дня смерті о. Владислава Буковинського.
Принагідні богослужіння відбудуться також у базиліці св. Флоріана
у Кракові, в Ратиборі (Польща) та в Острозі на Волині (Україна).
Перед виїздом до столиці Казахстану пригадую благословенний час
візиту Папи Йоана Павла ІІ до цієї країни у вересні 2001 р. Тоді мені
пощастило побувати в Астані, а потім у Караганді, Кокчетаві, Келлерівці та Волинську, де я зустрів чимало свідків життя та героїчного служіння Богові й людям о. Владислава Буковинського.
О. Вітольд-Йосиф Ковалів
[“Парафіяльна газета” (Київ), ч. 44 (354) від 5 грудня 2004 р., 4 стор]

WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI
– KAPŁAN HEROICZNY
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3 grudnia 2004 roku minęła 30. rocznica śmierci księdza Władysława Bukowińskiego, apostoła Karagandy. Z tej okazji w Karagandzie
odbyło się okolicznościowe sympozjum zorganizowane przez ks. Andrzeja Szczęsnego pod protektoratem arcybiskupa Jana Pawła Lengi.
Piszący te słowa miał zaszczyt wygłosić na sympozjum wykład pt. „Zostawił dobre wspomnienie. Szkic biografii duchowej ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974)”. Ks. Władysław Bukowiński był kapłanem archidiecezji krakowskiej, który 9 lat pracował w Łucku na Wołyniu (1936–
–1945), kilkanaście lat był więziony przez sowietów, w tym 10 lat spędził
w łagrach (1945–1954), a potem 20 lat – w czasach komunizmu – półlegalnie posługiwał Kościołowi w Kazachstanie. Już od kilku lat wydawnictwo
„Wołanie z Wołynia” zbiera świadectwa i wspomnienia ludzi, którzy mieli
szczęście znać albo spotkać na swej drodze życia ks. Władysława Bukowińskiego. Nakładem naszego wydawnictwa ukazały się dwie książki: jego autorstwa „Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej” (Biały
Dunajec–Ostróg 2001) i zbiór świadectw o nim pt. „Spotkałem człowieka.
Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół” (Biały Dunajec–Ostróg 2001). Obecnie w przygotowaniu jest drugi tom świadectw poświęconych postaci tego kapłana.
Ci, którzy go znali, są przekonani o jego świętości. Kościół katolicki
w Kazachstanie czyni starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego tego
heroicznego kapłana. Ufam, iż sympozjum przyczyni się nie tylko do oddania należnej czci ks. Władysławowi Bukowińskiemu, ale przede wszystkim
do jak najrychlejszego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. W kilku miejscach na świecie w dniu 3 grudnia 2004 roku odbyły się okolicznościowe
Msze św. z okazji 100. rocznicy urodzin i 30. rocznicy śmierci księdza Bukowińskiego. Oprócz katedry w Karagandzie takie nabożeństwa odbyły się
w bazylice św. Floriana w Krakowie, w Raciborzu i w Ostrogu na Wołyniu.
Wciąż w pamięci mam ów błogosławiony czas wizyty papieża Jana
Pawła II w Kazachstanie i dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem wówczas
– we wrześniu 2001 roku – tam w Astanie być, a następnie w Karagandzie,
Kokczetawie, Kellerówce i Wołyńsku. Cieszę się, że mogłem wtedy spotkać
także wielu świadków życia ks. Władysława Bukowińskiego i jego heroicznej służby Bogu i ludziom.
ks. Witold Józef Kowalów
[„Nowy Dziennik” (Nowy Jork) nr z 8 grudnia 2004 r., s. 15]
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МОЛИТВА ЗА О. ЄПИСКОПА
АДОЛЬФА-ПЕТРА ШЕЛЬОНЖКА
І НАСТОЯТЕЛЯ ЛУЦЬКОЇ КАТЕДРИ
О. ВЛАДИСЛАВА БУКОВИНСЬКОГО
Особливий характер мав день зосередження священиків і черниць,
працюючих у луцькій дієцезії, який відбувся у вівторок, 8 лютого 2005
року. Зібрані в луцькій катедрі віддали честь о. єпископу АдольфуПетру Шельонжку з нагоди 55-ої річниці від дня смерті та о. Владиславу Буковинському з нагоди 100-ої річниці від дня народження.
Окрім священиків і черниць, працюючих у луцькій дієцезії, парафіян
луцької катедри, в урочистостях взяли участь Сестри із Згромадження
св. Терези від Дитятка Ісус, популярно звані Терезянками, що працюють в Україні та у Польщі. Засновником цього згромадження
(у 1936 р.) був, власне, єпископ Адольф-Петро Шельонжек. На терені
України сестри працюють у Бердичеві, Луцьку і Здолбунові.
Єпископ Адольф-Петро Шельонжек (1865–1950) був пастирем
Луцької дієцезії від 1925 року. У 1927 році провів дієцезіальний синод.
Отримав від папи Пія XI декрет про встановлення св. Терези від Дитятка Ісуса покровителькою дієцезії (14 грудня 1927 р.). У 1928 р. відкрив дієцезіальну друкарню. За відмову покинути Луцьк, вночі з 3 на 4
січня 1945 р. заарештований НКВД. Ув’язнений у Києві як найстаріший в’язень у світі. Звільнений 15 травня 1946 р. і депортований до
Польщі. Спочатку перебував у м. Кельце, а потім оселився в Замку
в Бєжглові біля Торуня. Там помер 9 лютого 1950 р. і похований
у крипті костелу св. Якова в Торуні. Консультор Ватиканської Конгрегації у справах Східних Церков. Автор численних богословських
праць. Уже після його смерті, останньою була видана праця “Моральне
відродження світу”.
О. Владислав Буковинський (1905–1974) від 1936 року працював
у Луцьку на Волині. У 1936–1939 роках працює викладачем катехетики і соціології у Вищій Духовній Семінарії в Луцьку. Від 1938 року був
генеральним секретарем Дієцезіального Інституту Католицької Акції,
директором Вищого Інституту Релігійних Знань і заступником редактора “Католицького Життя”. Увесь цей час о. Буковинський навчав дітей релігії. У період від 17 вересня 1939 року до 3 січня 1945 року виконує важку, у цей період, роль настоятеля – час “перших совєтів”, німецької окупації, ліквідації євреїв, боротьби осередків польської самооборони, боротьби партизан з німцями і повернення радянської влади –
“другі совєти”. Окрім ревного виконання обов’язків настоятеля, катехізує дітей, постійно опікується родинами в’язнів, рятує єврейських ді133

тей і переховує їх у католицьких родинах, підгодовує і опікується багатьма жертвами, котрі масово прибували до Луцька, втікаючи від бандерівських погромів, підгодовує совєтських в’язнів, масово помираючих з голоду у в’язницях. 22 серпня 1940 року був перший раз заарештований НКВД. У 1941 році засуджений на 8 років ИсправительноТрудовых Лагерей. Разом із іншими в’язнями був 23 червня 1941 року
розстріляний НКВД, але куля не потрапила в нього – чудом уникнув
смерті. Удруге заарештований вночі з 3 на 4 січня 1945 року, разом із
луцьким єпископом Адольфом-Петром Шельонжком та іншими священиками, що працювали в Луцьку. У 1946 році засуджений на 10 років таборів – термін вироку відбув. Наступні 20 років працював у Казахстані...
На початку врочистості присутній пастир луцької дієцезії, Його
Преосвященство О. Єпископ Маркіян Трофим’як, виразив надію, що
прийде час, коли будемо молитися за їх заступництвом. Молилися також про здоров’я для хворого папи Івана Павла ІІ, а також за всіх священиків і черниць, котрі працюють у луцькій дієцезії. Усі ці намірення
зібрала в собі Свята Літургія, яку супроводжував Його Преосвященство Єпископ Маркіян Трофим’як.
Молитва в луцькій катедрі за о. єпископа Адольфа-Петра Шельонжка і о. Владислава Буковинського була подякою за їхнє апостольське
піклування про людину, за світло віри, яке вони передали, за те, що дали свідчення зречення себе для інших. Вірні луцької катедральної парафії молилися разом із своїм пастирем, священиками і черницями,
про благодать беатифікаційних процесів о. єпископа А.-П. Шельонжка
і о. В. Буковинського.
Після урочистої св. Меси, були виголошені два реферати, в яких
представили нариси біографій обох великих свідків віри ХХ століття.
Пан д-р Володимир Осадчий коротко представив різні аспекти життя
і пастирського служіння О. Єпископа Адольфа-Петра Шельонжка, які
– кожен зокрема – може бути темою окремої дисертації. Натомість
о. Вітольд-Йосиф Ковалів представив ескіз духовної біографії о. Владислава Буковинського, звертаючи увагу на його незламну віру і міцну
надію, які консеквентно реалізувалися в упованні й покладанні на
Боже Провидіння; а також на його любов до Бога і людей, яка проявлялася у безмежному відданні вірному люду, у зустрічах з приятелями
і в пам’яті про них.
Після молитов у грудні минулого року в Караганді (Казахстан), також Луцьк приєднав свої благання про ініціювання беатифікаційного
процесу і винесення на вівтарі о. Владислава Буковинського.
Добре складається, що луцька дієцезія пам’ятає про свідків живої
віри, якими були для вірних о. єпископ Адольф-Петро Шельонжек
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і о. Владислав Буковинський. Вдячність і пам’ять є гарантією збереження тотожності у зовсім новій дійсності, яка постала на цих землях
на зламі 80-х і 90-х років ХХ століття.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
[“Волання з Волині” ч. 1 (62) від січня–лютого 2005 р., стор. 3–4]
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MODLITWA
ZA KS. BPA ADOLFA P. SZELĄŻKA
I PROBOSZCZA ŁUCKIEJ KATEDRY
KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
Szczególny charakter miał dzień skupienia księży i sióstr zakonnych
pracujących w diecezji łuckiej, jaki odbył się we wtorek, 8 lutego 2005
roku. Zebrani w katedrze łuckiej oddali cześć ks. bpowi Adolfowi Piotrowi
Szelążkowi z okazji 55. rocznicy jego śmierci i ks. Władysławowi Bukowińskiemu z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Oprócz kapłanów i sióstr
zakonnych pracujących w diecezji łuckiej, parafian katedry łuckiej, w uroczystościach wzięły udział także Siostry ze Zgromadzenia Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus, zwane popularnie Terezjankami, pracujące na Ukrainie
i w Polsce. Założycielem tego zgromadzenia (w 1936 roku) był właśnie ks.
bp Adolf P. Szelążek. na terenie Ukrainy siostry pracują w Berdyczowie,
Łucku i Zdołbunowie.
Bp Adolf Piotr Szelążek (1865–1950) był pasterzem diecezji łuckiej
od 1925 roku. W 1927 roku przeprowadził synod diecezjalny. Od papieża
Piusa XI uzyskał dekret ustanawiający św. Teresę od Dzieciątka Jezus patronką diecezji (14 XII 1927). W 1928 roku otworzył drukarnię diecezjalną.
Za odmowę opuszczenia Łucka został aresztowany przez NKWD w nocy
z 3 na 4 stycznia 1945 roku. Więziony w Kijowie jako najstarszy więzień
świata. Zwolniony 15 maja 1946 roku i deportowany do Polski. Początkowo
przebywał w Kielcach, a następnie osiadł na Zamku w Bierzgłowie koło Torunia. Tam też zmarł 9 lutego 1950 roku i został pochowany w krypcie kościoła pw. Św. Jakuba w Toruniu. Bp Adolf P. Szelążek był konsultorem
watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Pozostawił liczne
opracowania teologiczne, jako ostatnie, już po jego śmierci, zostało wydane
„Moralne odrodzenie świata”.
Ks. Władysław Bukowiński (1905–1974) od 1936 roku pracował
w Łucku na Wołyniu. W latach 1936–1939 był wykładowcą katechetyki
i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku. Od 1938 roku
był też generalnym sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej i zastępcą redaktora
„Życia Katolickiego”. Cały ten czas ks. Bukowiński uczył religii w szkołach. W okresie od 17 września 1939 do 3 stycznia 1945 roku pełni trudną
w tym okresie rolę proboszcza – czas „pierwszych sowietów”, okupacji
niemieckiej, likwidacji Żydów, napadów nacjonalistów ukraińskich na osiedla polskie i odwetów, walk ośrodków samoobrony polskiej, walk partyzantów z Niemcami i powrotu władzy radzieckiej – „drugie sowiety”. Oprócz
gorliwego wykonywania obowiązków proboszcza katechizuje dzieci, prowadzi stałą opiekę nad rodzinami więźniów, ratuje dzieci żydowskie i
ukrywa ich w rodzinach katolickich, dokarmia i opiekuje się masowo przy136

bywającymi do Łucka ofiarami z pogromów banderowskich, dożywia jeńców sowieckich masowo umierających z głodu w więzieniu. Dnia 22 sierpnia
1940
roku był po raz pierwszy aresztowany przez NKWD. W 1941 roku został
skazany na 8 lat Isprawitielno-Trudowych Łagieriej. Razem z innymi więźniami został w dniu 23 czerwca 1941 roku rozstrzelany przez NKWD, ale
kula nie dosięgła go – cudem uniknął śmierci. Drugi raz został aresztowany
w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku razem z biskupem łuckim Adolfem Piotrem Szelążkiem i innymi kapłanami pracującymi w Łucku. W 1946 roku
został skazany na 10 lat łagrów – termin kary odsiedział. Przez następne 20
lat pracował w Kazachstanie...
Na początku uroczystości obecny pasterz diecezji łuckiej, J. E. Ks. Bp
Marcjan Trofimiak, wyraził nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy będziemy
się modlić przez ich wstawiennictwo. Modlono się także o zdrowie dla chorego papieża Jana Pawła II oraz za wszystkich kapłanów i siostry zakonne,
pracujących w diecezji łuckiej. Te wszystkie intencje zebrała w sobie Święta Liturgia, której przewodniczył J. E. Ks. Bp Marcjan Trofimiak.
Modlitwa w katedrze łuckiej za ks. bpa Adolfa Piotra Szelążka i ks.
Władysława Bukowińskiego była podziękowaniem za ich apostolską troskę
o człowieka, za światło wiary przekazane przez nich, za to, że dali dowód
rezygnacji z siebie dla innych. Wierni łuckiej parafii katedralnej modlili się
razem ze swym pasterzem, księżmi i siostrami zakonnymi, o łaskę procesów
beatyfikacyjnych ks. bpa Szelążka i ks. Wł. Bukowińskiego.
Po uroczystej Mszy św. jako druga część uroczystości były dwa referaty
ukazujące zarysy biografii obu wielkich świadków wiary XX wieku. Pan dr
Włodzimierz Osadczy przedstawił pokrótce różne aspekty życia i posługi
pasterskiej Ks. Bpa Adolfa P. Szelążka, które każdy z osobna może być tematem osobnej dysertacji. Natomiast ks. Witold Józef Kowalów ukazał
szkic biografii duchowej ks. Władysława Bukowińskiego, zwracając uwagę
na jego niezłomną wiarę i mocną nadzieję, które konsekwentnie realizowały
się w zaufaniu i poleganiu na Opatrzność Bożą; oraz na jego miłość do Boga i ludzi, która znalazła wyraz w bezgranicznym oddaniu dla wiernego
ludu, w spotkaniach z przyjaciółmi i w pamięci o nich.
Po modlitwach w grudniu ubiegłego roku w Karagandzie (Kazachstan),
także Łuck dołączył swe błagania o zainicjowanie procesu beatyfikacyjnego
i wyniesienie na ołtarze ks. Władysława Bukowińskiego.
Dobrze się składa, że diecezja łucka pamięta o świadkach żywej wiary,
którymi byli dla wiernych ks. bp Adolf P. Szelążek i ks. Władysław Bukowiński. Wdzięczność i pamięć jest gwarancją zachowania tożsamości w zupełnie nowej rzeczywistości, jaka powstała na tych ziemiach na przełomie
lat 80. i 90. XX wieku.
ks. Witold Józef Kowalów
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[„Wołanie z Wołynia” nr 1 (62) ze stycznia–lutego 2005 r., s. 3–4]
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ПОКРОВИТЕЛІ КАРАГАНДИ
1–3 грудня 2004 року в Караганді відбувся Міжнародний симпозіум
під заголовком “Присутність Христової Церкви на землях Казахстану – о. Владислав Буковинський її світлий прояв”. Під час симпозіуму
багаторазово говорилося про необхідність заініціювання беатифікаційного процесу о. Владислава Буковинського (1905–1974), свідка
віри.
Потрібно нагадати, що як і Православна, так і Українська ГрекоКатолицька Церкви мають вже своїх карагандинських святих!
Преподобний старець схіархімандрит Севастян Карагандийський, сповідник віри, був зачислений до сонму помісних святих в 1997
році. Святий Севастян у 40 і 50 роках ХХ століття став на чолі православної спільноти в Большой Міхайловці в Караганді. Старання про
державну реєстрацію цієї спільноти велися від листопада 1946 року.
Після багатьох років безрезультатного звертання, ходіння і подорожей
представників цієї спільноти до різних інстанціях, ця спільнота черговий раз звернулася про допомогу до архієпископа алматинського і казахстанського митрополита Ніколая (Могилевського). Цей ієрарх, доречі, також у 2000 році був зачислений до ґрона нових святих мучеників і сповідників Російської Православної Церкви, котрий черговий раз
звернулася по цій справі листом від 16 березня 1950 року до московського патріарха Алексія І. Православна спільнота у Большой Міхайловці в Караганді була зареєстрована лише в 1955 році, у сам день свята Вознесіння Господнього.
27 червня 2001 року папа Іван Павло ІІ, беатифікуючи українських
мучеників, зарахував до ґрона сонму блаженних, зокрема, греко-католицького священика о. Олексія Зарицького (1912–1963). Цей священик, вірний унії, був у 1948 році ув’язнений, приречений на 10 років
таборів і вивезений до Караганди. Тут він розвинув активну діяльність
між засланцями різних національностей. Після реабілітації й звільненні
в 1957 році, не залишив страждаючого на засланні Божого люду. Незабаром був схоплений другий раз на три роки позбавлення волі за “бродяжництво”. Був опікуном дітей, молоді й бідних. Жертовно душпастирював також серед католиків римського обряду, особливо серед поляків і німців. У пам’яті вірних залишився як приклад втілення в життя
заповіді любові Бога і ближнього.
О. Владиславу Буковинському завдячуємо опис його останніх літ
життя. Зокрема він писав про нього: “У квітні 1962 року прибув о. Олексій до Караганди. Два рази був у мене. Приймав його з дуже великою
осторогою, тому що боявся за нього. О. Олексій був завжди щуплий
і досить високий, а тоді схуднув до решти. Лише очі в нього блищали.
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33. Prepodobny starzec Sewastian Karagandyjski. Fot. Archiwum.

Виглядав дійсно на сповідника віри і кандидата до мучеництва” (“Спогади з Казахстану”). І як знаємо, так і сталося. О. Олексій Зарицький
помер як мученик за віру 30 жовтня 1963 року в Карлагу в селі Долинка біля Караганди. 27 квітня 1990 року його дочасні останки були
перевезені до села Рясна Руська біля Львова. Пророчі слова о. Владислава Буковинського були доповнені актом беатифікації українських
мучеників, який довершив 27 червня 2001 року у Львові папа Іван
Павло ІІ.
Уповаємо, що до ґрона двох карагандинських святих – св. Севастяна і бл. Олексія Зарицького – за недовго приєднається героїчний священик о. Владислав Буковинський, котрого називають Апостолом Караганди. Звернімо увагу, що Ці покровителі Караганди є представниками трьох найбільших слов’янських народів – російського, українського і польського. Ці три священики дали прекрасне свідоцтво віри
в минулому ХХ столітті. Працювали не лише в Казахстані, але тут, на
цій святій землі, страждали у в’язницях, таборах і на засланні, але також і тут пережили роки найвищих духових злетів. Надіємося, що їх
приклад і заступництво дасть нашим народам опору в нинішньому,
дуже складному, часі.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Караганда, 10 грудня 2004 року
[“Волання з Волині” ч. 1 (62) від січня–лютого 2005 р., стор. 8–9]
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PATRONI KARAGANDY
W dniach 1–3 grudnia 2004 roku w Karagandzie odbyło się Międzynarodowe sympozjum pt. „Obecność Kościoła Chrystusowego na ziemiach
Kazachstanu – ks. Władysław Bukowiński jej świetlany przejaw”. W czasie
sympozjum wielokrotnie wypowiadano się o potrzebie rozpoczęcia procesu
beatyfikacyjnego ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974), świadka
wiary.
Wypada wspomnieć, że zarówno Kościół Prawosławny, jak i Ukraiński
Kościół Grekokatolicki posiadają już swoich świętych karagandyjskich!
Prepobobny starzec schiarchimadryta Sewastian Karagandyjski, wyznawca wiary, został zaliczony do grona lokalnych świętych w 1997 roku.
Święty Sewastian w latach 40. i 50. XX wieku stał na czele prawosławnej
wspólnoty w Bolszoj Michajłowce w Karagandzie. Starania o państwową
rejestrację tej wspólnoty prowadzone były od listopada 1946 roku. Po wielu
latach bezskutecznego zwracania się, chodzeniu i podróżach przedstawicieli
tej wspólnoty do różnych instancji, wspólnota ta kolejny raz zwróciła się
o pomoc do arcybiskupa metropolity ałmatyńskiego i kazachstańskiego Nikołaja (Mogilewskiego). Ów hierarcha, nb. również w 2000 roku został
włączony do grona świętych nowych męczenników i wyznawców Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, który z kolei zwrócił się w tej sprawie listem z 16 marca 1950 roku do patriarchy moskiewskiego Aleksieja I.
Wspólnota prawosławna w Bolszoj Michajłowce w Karagandzie została zarejestrowana dopiero w 1955 roku, w sam dzień święta Wniebowstąpienia
Pańskiego.
Dnia 27 czerwca 2001 roku papież Jan Paweł II beatyfikując ukraińskich
męczenników do grona błogosławionych zaliczył m.in. grekokatolickiego
kapłana ks. Ołeksę Zaryckiego (1912–1963). Ów kapłan, wierny unii, został w 1948 roku uwięziony, skazany na 10 lat łagrów i wywieziony do Karagandy. Tutaj rozwinął on aktywną działalność pomiędzy zesłańcami różnych narodowości. Po rehabilitacji i uwolnieniu w 1957 roku nie zostawił
cierpiącego na zesłaniu ludu Bożego. Wkrótce został ujęty po raz drugi
i skazany na trzy lata pozbawienia wolności za „włóczęgostwo”. Był opiekunem dzieci, młodzieży i biednych. Ofiarnie duszpasterzował także wśród
katolików obrządku rzymskiego, zwłaszcza Polaków i Niemców. Pozostał
w pamięci wiernych jako przykład wcielenia w życie przykazania miłości
Boga i bliźniego.
Ks. Władysławowi Bukowińskiemu zawdzięczamy opis jego ostatnich
lat życia. Pisał o nim m.in.: „W kwietniu 1962 roku przybył ks. Aleksy do
Karagandy. Dwa razy był u mnie. Przyjmowałem go z wielkimi środkami
ostrożności, bo bałem się o niego. Ks. Aleksy był zawsze szczupły i dość wysoki, a wtedy wychudł do reszty. Tylko oczy mu błyszczały. Wyglądał rze141

czywiście na wyznawcę wiary i kandydata do męczeństwa” („Wspomnienia
34. Błogosławiony Ołeksa Zarycki. Fot. Archiwum.

z Kazachstanu”). I jak wiemy, tak się stało. Ks. Ołeksa Zarycki zmarł jako
męczennik za wiarę w dniu 30 października 1963 roku w Karłagu w wiosce
Dolinka k. Karagandy. W dniu 27 kwietnia 1990 roku jego doczesne szczątki zostały przewiezione do wioski Rzęsna Ruska koło Lwowa. Prorocze
słowa ks. Wł. Bukowińskiego zostały dopełnione aktem beatyfikacji ukraińskich męczenników, którego dokonał 27 czerwca 2001 r. we Lwowie papież
Jan Paweł II.
Ufamy, że do grona dwóch świętych karagandyjskich – św. Sewastiana
Karagandyjskiego i bł. Ołeksy Zaryckiego – w niedługim czasie dołączy heroiczny kapłan ks. Władysław Bukowiński, którego nazywano Apostołem
Karagandy. Zwróćmy uwagę, że Ci patroni Karagandy są przedstawicielami trzech największych narodów słowiańskich – rosyjskiego, ukraińskiego
i polskiego. Ci trzej kapłani dali piękne świadectwo wiary w minionym XX
wieku. Pracowali nie tylko w Kazachstanie, ale tutaj na tej świętej ziemi
cierpieli w więzieniach, łagrach i na zesłaniu, ale także tutaj przeżyli lata
najwyższych wzlotów duchowych. Można żywić nadzieję, że ich przykład
i wstawiennictwo da naszym narodom oparcie w obecnych wielce skomplikowanych czasach.
ks. Witold Józef Kowalów
Karaganda, 10 grudnia 2004 roku
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[„Wołanie z Wołynia” nr 1 (62) ze stycznia–lutego 2005 r., s. 8–9]
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APOSTOŁ KAZACHSTANU
Ks. Władysław Bukowiński (1905–1974)
W kościele katedralnym w Karagandzie, duchowej stolicy Kazachstanu,
znajduje się skromny grób ks. Władysława Bukowińskiego. Kapłan ten jest
bliżej związany z Krakowem, tutaj odbył studia prawnicze, następnie teologiczne, tutaj 28 VI 1931 r. otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze na
Wawelu z rąk ks. abpa Stefana Sapiehy. Jak wynika z jego kart studenckich
Uniwersytetu Jagiellońskiego, na obydwu wydziałach był studentem zdolnym i pilnym.
Władysław Bukowiński urodził się 22 XII 1904 r. w Berdyczowie na
Ukrainie. Ojciec jego, Cyprian Józef Bukowiński, pochodził z rodziny ziemiańskiej, zmarł w Krakowie w 1952 r., matka Jadwiga Scipio del Campo
pochodziła ze spolszczonej rodziny włoskiej; zmarła w 1918 r. w Płoskirowie (obecnie Chmielnicki) na Ukrainie. Władysław wychowany w środowisku o głębokich tradycjach rodowych i o wysokiej kulturze religijnej początkowe nauki pobierał w domu. Do gimnazjum uczęszczał w Kijowie,
a następnie do polskiego gimnazjum w Płoskirowie. W 1920 r. cala rodzina
powróciła do Polski, gdzie jego ojciec dzierżawił majątek w Święcicy
k. Sandomierza, następnie administrował majątkami Potockich w Pisarach
i w Krzeszowicach k. Krakowa. Maturę Władysław zdał eksternistycznie
w Krakowie w 1921 r. i podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Słuchał takich profesorów, jak Brzeziński, Krzyżanowski. Heydel,
Kallenbach, Roztworowski, Estreicher, Grodecki, Kutrzeba, Kumaniecki,
Zoll, Gołąb. Były to osoby bardzo wybitne, można przyjąć, że dobrze uformowały psychikę Władysława i odpowiednio przygotowały go do pracy,
którą Opatrzność Boża dla niego przewidziała.
W okresie studiów prawniczych włączył się do prac organizacji skupiających młodzież pochodzącą z Kresów. Miały one charakter i polski, i katolicki, służyły leż pomocą studentom ze wschodnich terenów, którzy nie
mieli oparcia materialnego i duchowego w Krakowie.
Po ukończeniu studiów prawniczych Władysław wpisał się na Wydział
Teologiczny przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Tutaj też wykazał wybitne
zdolności i pilność. Na wydziale tym spotykał się z wybitnymi profesorami,
jak: z. ks. bpem M. Godlewskim, historykiem, ks. J. Fijałkiem, również historykiem, z ks. K. Michalskim, filozofem światowej sławy, ks. R. Archutowskim, archeologiem, z M. Sieniatyckim, apologetą.
Po otrzymaniu święceń został skierowany do pracy duszpasterskiej najpierw do Rabki, gdzie podjął pracę katechetyczną w gimnazjum. Czynnie
uczestniczył w szkolnym Kole „Caritas”. Z młodzieżą tam poznaną utrzymywał kontakt do końca życia. W sierpniu 1936 r. został skierowany do parafii Sucha Beskidzka, gdzie pracował jako wikariusz i katecheta. angażując
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się również w opiekę nad chorymi i biednymi. Gromadził tam wokół siebie
młodzież studiującą w Krakowie.
Ks. Władysław zawsze myślami był na Ukrainie, skąd pochodził.
W 1936 r. za zgodą władz kościelnych wyjechał na Wschód i w Seminarium Duchownym w Łucku prowadził wykłady z socjologii i katechetyki.
Od 1938 r. pełnił funkcję generalnego sekretarza Akcji Katolickiej. W tym
też czasie biskup łucki Adolf Piotr Szelążek mianował go proboszczem katedry w Łucku. Praca na tym stanowisku nie była łatwa ze względu na
trudne warunki bytowe, wielość wyznań i napiętą sytuację polityczną.
W 1939 r., z chwilą zajęcia Łucka przez wojska rosyjskie, ks. Władysław
został aresztowany i osadzony w więzieniu (12 VIII 1940 – 26 VI 1941).
Gdy zaś wojska niemieckie zajęły te tereny, został zwolniony z więzienia,
wrócił na stanowisko proboszcza katedry i dalej prowadził działalność
duszpasterską do 3 I 1945 r. Okres ten był bardzo ciężki ze względu na niebezpieczną sytuację polityczną, mordowanie ludności polskiej i żydowskiej.
Po przejęciu tych terenów przez wojska sowieckie 4 I 1945 r. został ponownie aresztowany przez władze sowieckie i umieszczony w więzieniu w Kijowie. Od tego czasu rozpoczął się nowy etap apostolskiej działalności
ks. Bukowińskiego, przeplatany pobytami w więzieniach i obozach. Już
w 1946 r. otrzymał wyrok 10 lat karnych obozów pracy. Od lipca 1946 r. do
listopada 1947 r. przebywał w jednym z obozów czelalabińskich i pracował
przy wyrębie lasów i kopaniu rowów w chłodzie i niedostatku pożywienia.
Stamtąd władze skierowały go do innego obozu, do Bakał na Uralu, gdzie
zapadł na zapalenie płuc. Pobyt w szpitalu wykorzystywał na spotkania
z więźniami, prowadził wykłady z historii Polski, filozofii, a przede wszystkim utwierdzał wiernych w wierze. W czasie strajku w tym obozie w imieniu więźniów przeprowadził umiejętnie pertraktacje z władzami, dzięki którym poprawiły się warunki bytowe więźniów i skrócono im wyrok za dobre
sprawowanie. Po odbyciu kary 9 lat 7 miesięcy i 6 dni został zwolniony
z obozu, ale z administracyjnym zesłaniem na 3 lala do Karagandy. Ciążył
też na nim obowiązek comiesięcznego meldowania się i pracy we wskazanych zakładach.
Od 10 VIII 1954 r. do 3 XII 1958 r. mógł już podjąć szerszą działalność
duszpasterska w Kazachstanie. W dwa tygodnie po zwolnieniu odprawił już
Mszę święta dla współwyznawców. Chodził na pogrzeby w nadziei spotkania katolików, Polaków czy Niemców, których spora ilość zamieszkiwała
na tych terenach. Początkowo pracował jako stróż nocny przy budowie.
Mieszkał w hotelu robotniczym w jednym pokoju z trzema robotnikami,
wśród których był Polak. Przez niego nawiązał kontakt z Polakami mieszkającymi w rożnych okolicznych osiedlach. Miał możliwość wrócić do Polski,
jednak przyjął obywatelstwo rosyjskie 40, by móc pracować wśród tej ludności. Chociaż mógł się poruszać jednak Mszę świętą odprawiał w ukryciu,
40

W zasadzie: sowieckie.
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35. Pamiątka papieskiej wizyty w Astanie, 22–25 września 2001 roku. Ze
zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
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wczesnym rankiem lub wieczorem. Otwierał kaplice w domach prywatnych
dla katolików41 i grekokatolików, Polaków i Niemców. Wyprawiał się do
dalszych osiedli, gdzie od wielu lat nie było kapłana. Kaplice te często przez
władze były zamykane bez uzasadnienia. Udał się nawet do Tadżykistanu,
gdzie mieszkała spora ilość katolików Niemców, przesiedlonych spod Odessy. Ta gorliwość duszpasterska nie podobała się władzom. 3 XII 1958 r.
został aresztowany z powodu „nielegalnego otwarcia kościoła, agitacji religijnej wśród dzieci i młodzieży i przechowywania literatury antyradzieckiej”. Na rozprawie 25 II 1959 r. sam się bronił. Jego rzeczowe argumenty
zrobiły dobre wrażenie na zespole sędziowskim i dlatego został skazany
tylko na trzy lata. Skierowano go do przymusowej pracy przy transporcie
drzewa w miejscowości Czuma, w obwodzie Irkuckim. Z tego obozu został
przewieziony do obozu pracy w Sosnówce. Przebywał tam z duchownymi
prawosławnymi, księżmi katolickimi 42, kapłanami grekokatolickimi, również z metropolitą Slipyjem. Po odbyciu kary wrócił do Karagandy i podjął
pracę duszpasterską i wyjazdy misyjne. Często płacił bardzo wysokie kary
pieniężne za sprawowanie czynności kapłańskich. W domach prywatnych
odprawiał Msze święte, katechizował, chrzcił, udzielał sakramentów świętych. Mieszkał u ludzi, ciągle jednak wracał na tereny, gdzie czuł się potrzebny. Wyjeżdżał także na Ukrainę, by odwiedzić przyjaciół. Miał też
możliwość wyjazdu do Polski (1965, 1969, 1972–73). Stan jego zdrowia
jednak stale się pogarszał; cierpiał na nogi. Chociaż radzono mu pozostanie
w kraju lub u znajomych, twierdził, że chce umierać wśród swoich, to znaczy w Karagandzie. 25 XI 1974 r. odprawił ostatnią Mszę świętą i przyjął
sakramenty z rąk swego przyjaciela i spowiednika ks. A. Chiry. Zgodził się
na umieszczenie w szpitalu, stan jego zdrowia był zły. Lekarze nie widzieli
możliwości poprawy stanu zdrowia. Wieczorem 2 XII 1974 r. odwiedzili go
w szpitalu bliżsi znajomi. Przy odchodnym prosił ich o podanie mu różańca.
Zmarł 3 XII o godzinie piątej rano na skutek nagłego krwotoku. Po śmierci
ciało zabrano do domu i 7 XII jego bliscy księża. ks J. Kuczyński z Podola
i ks. M. Koehler z Frunze odprawili ceremonie pogrzebowe, w których
uczestniczyli duchowni różnych wyznań, także prawosławni. Msze święte
w intencji zmarłego odprawiane były również w Krakowie. Na jego grobie
postawiono krzyż z napisem: „Jam jest zmartwychwstanie”. Ze względu na
podmokły teren, gdzie został pochowany, w krótkim czasie jego doczesne
szczątki zostały przeniesione i umieszczone obok murów kościoła katedralnego w Karagandzie. Wkrótce po śmierci ks. Bukowińskiego wierni otrzymali pozwolenie na budowę kościoła. Obecnie czynione są przygotowania
do otwarcia jego procesu kanonizacyjnego.
ks. Stefan Ryłko KRL
[„Posłaniec Serca Jezusowego” (Kraków) nr 10 z października 2005 r., s. 26–28]
41
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Autor ma na uwadze katolików obrządku łacińskiego.
Chodzi o księży rzymsko-katolickich.
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АПОСТОЛ КАЗАХСТАНУ
О. Владислав Буковинський (1905–1974)
У кафедральному костелі в Караганді, духовній столиці Казахстану,
знаходиться скромна могила о. Владислава Буковинського. Цей священик тісніше пов’язаний із Краковом, тут закінчив юридичний факультет, потім теологічний, тут 28 червня 1931 року отримав ієрейські
свячення у катедрі на Вавелі з рук о. єпископа Стефана Сапіги. Як виникає з його залікових книжок Яґеллонського університету, на обох
факультетах був здібним і старанним студентом.
Владислав Буковинський народився 22 грудня 1904 року, у Бердичеві в Україні. Його батько, Ципріан-Йосиф Буковинський походив із
поміщицької родини, помер у Кракові в 1952 році, мама Ядвіга-Сціпіо
дель Кампо походила із спольщеної італійської родини; померла у 1918
році в Плоскірові (нині Хмельницький) в Україні. Владислав, вихований у середовищі з глибокими родинними традиціями і у високій релігійній культурі, початкову освіту отримав удома. До гімназії ходив
у Києві, а потім до польської гімназії у Плоскірові. У 1920 році вся родина повернулася до Польщі, де його батько успадкував маєток у Свєнціцах біля Сандомира, потім був адміністратором у маєтках Потоцьких у Пісах і в Кшешовіцах біля Кракова. Атестат зрілості отримав
екстерном у Кракові в 1921 році і розпочав навчання на юридичному
факультеті в Яґеллонському університеті. Його навчали такі професори, як Бжезінський, Кшижановський, Нейдель, Калленбах, Розтворовський, Естрайхер, Ґродецький, Кутшеба, Куманецький, Цолль, Голомб.
Це були дуже відомі особистості, можна відмітити, що добре сформували психіку Владислава і відповідно підготували його до праці, яку
Боже Провидіння для нього підготувало.
Під час навчання на юридичному факультеті, приєднався до організаційних праць, що зосереджували молодь, мешкаючу на Рубежах.
Мали вони і польський, і католицький характер, служили також допомогою студентам із східних теренів, котрі не мали матеріальної та духовної допомоги у Кракові.
Після закінчення навчання, Владислав вступив на теологічний факультет при Яґеллонському університеті. Тут також проявив незвичайні здібності та старанність. На цьому факультеті зустрічався з видатними професорами, такими як: о. єпископ М. Ґдлєвський, історик
о. Й. Фіялок, історик о. К. Міхальський, філософ світової слави о. Р.
Архутовський, археолог М. Сєнятицький, апологет.
Після отримання ієрейських свячень, був направлений працювати
спочатку до Рабки, де розпочав катехетичну працю у гімназії. Брав
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дієву участь у шкільному гуртку “Карітас”. З молоддю, що там познайомився, утримував контакт до кінця життя. У серпні 1936 року був
направлений до парафії Суха Бескидська, де працював вікарієм та катехетою, займаючись також опікою над хворими та бідними. Громадив
там навколо себе молодь, яка навчалася в Кракові.
О. Владислав завжди думками був в Україні, звідки походив.
У 1936 році, за згодою Церковної влади виїхав на Схід і в Луцькій духовній семінарії викладав соціологію та катехетику. Від 1938 року виконував функції генерального секретаря Католицької Акції. У той же
час луцький єпископ Адольф-Петро Шельонжек призначив його настоятелем катедри в Луцьку. Праця на цій посаді не була легкою
з огляду на важкі побутові умови, багатоконфесійність і напружена
політична ситуація. У 1939 році, у момент захоплення Луцька радянськими військами, о. Владислав був заарештований і посаджений до
в’язниці (12 серпня 1940 – 26 червня 1941). А коли німецькі війська зайняли ці терени, був звільнений із ув’язнення, повернувся на посаду
настоятеля катедри і далі провадив душпастирську діяльність до 3 січня 1945 року. Цей період був дуже важким з огляду на небезпечну політичну ситуацію, мордування польського та єврейського населень. Після входу на ці терени радянських військ, 4 січня 1945 був знову заарештований радянською владою та поміщений у в’язницю в Києві. Відтоді розпочався новий етап апостольської діяльності о. Буковинського, переплетений перебуваннями у в’язницях та таборах. Уже в 1946
році отримав вирок 10 років карних таборів праці. Від липня 1946 року
до листопада 1947 року перебував в одному з челябінських таборів
і працював на вирубці лісів та копанні ровів у холоді та нестачі харчування. Звідти влада направила його до іншого табору, до Бакал на Уралі, де захворів запаленням легень. Перебування у лікарні використовував для зустрічей із ув’язненими, проводив лекції з історії Польщі, філософії, а передусім, утверджував вірних у вірі. Під час страйку в тому
таборі від імені в’язнів уміло провів переговори з керівництвом, завдяки котрим покращилися побутові умови ув’язнених і скорочено їм термін за добру поведінку. Після відбутих 9 років та 7 місяців і 6 днів,
був звільнений із табору, але із адміністративним засланням на 3 роки
до Караганди. Тяжів також на ньому обов’язок щомісячної реєстрації
і роботи у вказаних закладах.
Від 10 серпня 1954 року до 3 грудня 1958 року міг уже розпочати
ширшу душпастирську діяльність у Казахстані. Через два тижні після
звільнення, відправив уже св. Месу для співсповідників. Ходив на похорони, у надії зустріти католиків, поляків чи німців, велика кількість
яких мешкала на тих теренах. Спочатку працював нічним сторожем
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на будівництві. Мешкав у робітничому гуртожитку, в одній кімнаті
з трьома робітниками, серед котрих був поляк. Через нього нав’язав
контакт з поляками, мешкаючими в різних навколишніх поселеннях.
Мав можливість повернутися до Польщі, однак, прийняв російське
громадянство, щоб мати можливість працювати серед цього населення.
Хоча міг пересуватися, св. Месу відправляв таємно, раннім ранком або
увечері. Відкривав у приватних домах каплиці для католиків і грекокатоликів, поляків і німців. Вибирався до дальших поселень, де багато
років не було священика. Ці каплиці дуже часто закривалися владою
без пояснень. Поїхав навіть до Таджикістана, де мешкала велика кількість католиків німців, переселених з-під Одеси. Ця душпастирська ревність не подобалася владі. 3 грудня 1958 року був заарештований за
нелегальне відкриття костелу, релігійної агітації серед дітей та молоді і переховування антирадянської літератури. На засіданні суду 25
лютого 1959 року був без адвоката. Його доказові аргументи справили
добре враження на суддів і тому був засуджений тільки на три роки.
Направили його на примусові роботи при транспортування дерева
в місцевості Чума Іркутської області. З цього табору був привезений до
табору праці в Сосновці. Перебував там із духовними православними,
католицькими священиками, греко-католицькими, а також з митрополитом Сліпим. Після відбуття покарання, повернувся до Караганди
і розпочав душпастирську працю і місійні виїзди. Часто платив високі
грошові штрафи за виконання душпастирських обов’язків. У приватних домах відправляв св. Меси, катехізував, хрестив, вділяв св. Таїнства. Мешкав у людей, постійно, однак, повертався на терени, де почувався потрібним. Виїжджав також на Україну, щоб відвідати приятелів.
Мав також можливість виїхати до Польщі (1965, 1969, 1972–1973).
Стан його здоров’я, однак, постійно погіршувався; хворіли ноги. Хоча
радили йому залишитися в Польщі або у знайомих, твердив, що хоче
помирати серед своїх, тобто в Караганді. 25 листопада 1974 року відправив останню святу Месу і прийняв таїнства з рук свого приятеля
і сповідника о. А. Хіри. Погодився на лікування в лікарні, стан його
здоров’я був поганий. Лікарі не бачили можливості покращення. Увечорі 2 грудня 1974 року відвідали його в лікарні ближчі знайомі. Коли
йшли, просив, щоб подали йому розарій. Помер 3 грудня о п’ятій годині ранку, у результаті раптової кровотечі. Після смерті тіло забрали
до дому, і 7 грудня його близькі священики, о. Й. Кучинський з Поділля і о. М. Келер з Фрунзе відправили похоронну церемонію, в якій брали участь духовні особи різних сповідувань, у тому числі православні.
Святі Меси в наміренні померлого відправилися також у Кракові. На
його могилі поставлено хрест із написом: “Я воскресіння”. З огляду на
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мокрий терен, де був похований, у короткий термін його дочасні останки були перенесені і розміщені біля мурів катедрального костелу
в Караганді. Незабаром після смерті о. Буковинського вірні отримали
дозвіл на будівництво костелу. Нині тривають приготування до відкриття його канонізаційного процесу.
о. Стефан Рилко KRL
[„Posłaniec Serca Jezusowego” (“Посланець Ісусового Серця”, Краків),
ч. 10 від жовтня 2005 р., стор. 26–28]
З польської переклала
Ірина Андрощук

А ОКНО ВСЁ ТО ЖЕ...
Дома у о. Буковинского
С. Флора Штих, до недавнего времени проживавшая в Караганде,
перед своим отъездом в Россию согласилась показать нам дом о. Владислава Буковинского. И вот, мы собрались и поехали на ул. Ярославскую, что в районе Мелькомбината. По дороге сестра рассказывает
нам: «Вот ул. Березовская, здесь я прожила почти 20 лет, если быть
точной – 17. Ещё чуть-чуть, и мы подъедем к дому о. Буковинского:
Ярославская отсюда уже недалеко». Пробираясь по колдобинам, мы
подъезжаем к серому аккуратному домику с зелёной калиткой с кованными «кружочками». 77-летняя сестра с присущей ей детской непосредственностью восклицает: «Вот эти кружочки, я их помню!».
– Так это здесь жил о. Буковинский? – спрашиваю я.
– Да, – отвечает с. Флора, – хозяином дома был Гак Каспер, а его
жену звали Катерина. Они были уже пожилыми людьми. У них не было детей, только сын, которого они потеряли. Они приняли отца как
родного сына и даже не требовали от него платы за жильё. Еду покупал отец, а Катерина варила, стирала, и о. Буковинский был очень доволен этими людьми и говорил о них: «Когда на улице холодно, у меня
в квартире тепло, хозяйка хорошо топит. А когда на улице жарко, хозяйка заклеивает окна, и тогда дома прохладно, и я отдыхаю». Если
была такая возможность, он обычно ходил по частным домам и квар-

151

тирам, куда его приглашали: кто-то умирает, у кого-то венчание, крещение и т.д. А когда он не мог никуда пойти или болел, то служил,
обычно по утрам, св. Мессу у себя. Некоторые из нас приходили на эти
Мессы. Утренние Мессы он служил за живых, а вечерние – за умерших.
Когда хазяева надумали продавать дом, о. Буковинский плакал:
«Куда я теперь пойду, таких хозяев я больше не найду», – говорил он.
Тогда он уже болел водянкой, на ногах были опухоли и раны. Когда он
ходил сюда на близлежащее чеченское кладбище, то ему приходилось
держаться за забор. Но мы его успокаивали, как могли, а я помогла ему
найти квартиру.
– В каком году о. Буковинский поселился в этом доме?
– Я сюда приехала в 1962 г. Его тогда здесь ещё не было. Потом он
вышел из тюрьмы, я сейчас точно не могу сказать когда. Но в 1972 г.
он меня миропомазал.
– Сестра, а когда вы в последний раз были в этом домике?
– Когда он умер, его мёртвого привезли именно сюда. – Этот домик
остался таким, как был?
Мы выходим из машины и стучимся в ворота известного и неизвестного дома... Двери открывает пара убеленных сединами супругов
и молодая женщина с ребёнком. Мы представляемся и говорим, что
«ищем их необычный дом». Хозяева внимательно выслушали поток
слов с. Флоры, которая принялася рассказывать им о жившем здесь некогда священнике. «Мы впервые об этом слышим», – удивились хозяева. «Можно войти?» – спрашивает с. Флора. Входим в маленький дом,
а сестра указывает нам дорогу: «Сейчас направо, а потом налево. Вот
она – комната нашего любимого отца». Наша маленькая «процессия»
(мы и хозяева) входит в довольно небольшую комнатушку, где сегодня
детская. Прошло 30 лет, но комната за это время не сильно изменилась. Только обои другие. Сестра указывает то же окно советских времён с маленькой форточкой, выходящее в огород. Когда-то здесь в углу стояли кровать и столик, висела икона... «... Он жил очень бедно
и одевался очень бедно. О новых вещах он говорил: „Уберите это.
Я лучше починю старое”. Он верно соблюдал бедность. У других были
свои дома, машины, а он ничего не имел. Когда мы приходили к отцу,
то обычно стояли здесь в коридоре», – указывает сестра на место
у порога комнаты.
Экскурсия продолжилась в зальной комнате, где обычно по утрам
проводилась св. Месса: там тоже почти всё осталось по-старому.
В комнате два выходящих на улицу окна, между которым тогда висел
крест и иконы Серца Иисуса и Марии. «При о. Буковинском было луч-
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ше?» – спрашивает нынешний хозяин дома. «Только этой стены не
было», – отвечает с. Флора. – Здесь был алтарчик». Импровизированный алтарь находился там, где сегодня стоит телевизор. «Это был простой стол. Салфеткой накрывали несколько книг и на них ставили
Пресвятые Дары», – вспоминает сестра.
Воспоминания сестры то и дело прерывались вопросами хозяев, на
которые монахиня подробно отвечала. Наконец, с. Флора попросила
разрешения выйти в огород. «О, у вас собака? У отца тоже была собака, только будка была на несколько метров дальше». Сестра Флора
в огороде – это настоящее зрелище. Мне казалось, что я вижу Моисея
у границы Земли обетованной. Сестра размахивала руками, мысленно
разделяя этот небольшой участок земли: «Там направо, в углу, была лавочка, на которой летом отец молился и отдыхал. Сам он огород не
сажал, это делали хозяева, но радовался растениями. Отец очень любил цветы. Здесь было много цветов. О. Буковинский очень радовался
цветам, только бумажных он не любил; всегда говорил о них: „Таких
не нужно”». К нашей «огородной» беседе прислушивалось старое ранетовое дерево – живой свидетель далёкого прошлого: «А вот та ранетка, она ещё тогда здесь росла!» – представила нам её с. Флора.
Со светлым и радостным чувством мы прощались с домом о. Буковинского. Хозяева приглашали приезжать ещё: «Пожалуйста, приходите. Мы тоже верим в Бога, но мы и не знали, что живём в доме
святого человека».
По дороге домой сестра вспоминала ещё о многом другом: о карагандинских «двацатках», о мирянах из карагандинского прихода святого Иосифа и о бабушке о. Виктора Лукановского: «Бабушка Аня всегда
говорила: „Если вам нужен дом для праздников, то приходите к нам”.
Ещё о. Буковинский служил у них Мессы. Но тогда о. Виктор был совсем маленьким, и лично его я не помню. Помню только ватагу мальчишек, стоявших впереди. А на улице Гарибальди, по которой мы сейчас едем, жила семья Баль. У них был большой дом. И на Божье Тело
мы одевали детей в белые платья (а детей было много), ставили чтонибудь в доме – какую-нибудь тумбочку, ходили процессией и радовались, что у нас процессии, как в больших городах».
М. Хлахулова
[“Кредо” (Караганда) № 12 (124) с декабря 2005 г., с. 15]
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BYĆ CZŁOWIEKIEM
I KAPŁANEM ODPOWIEDZIALNYM43
W dniu jutrzejszym – w poniedziałek, 19 czerwca 2006 roku – w kaplicy metropolitów krakowskich uroczyście rozpocznie się proces kanonizacyjny Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974). Z tej racji, że poprzedni metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, mianował mnie w dniu 11 lutego 2005 roku członkiem Komisji Historycznej
dla sprawy kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego,
pragnę przybliżyć Wam nieco postać tego heroicznego kapłana i opowiedzieć, jak doszło do tego wydarzenia, które jutro będzie miało miejsce
w Krakowie w domu na Franciszkańskiej 3.
Gwoli przypomnienia należy wspomnieć, że ks. Władysław Bukowiński
był kapłanem archidiecezji krakowskiej – święcenia kapłańskie przyjął z rąk
metropolity Adama Stefana Sapiehy dnia 28 czerwca 1931 roku. W latach
1931–1935 był wikariuszem i katechetą w Rabce, zaś w latach 1935–1936
był wikariuszem i katechetą w Suchej Beskidzkiej. W sierpniu 1936 roku
wyjeżdża do Łucka na Wołyniu. Pracował tam dziewięć lat, do stycznia
1945 roku. Do wybuchu wojny wykładał w miejscowym seminarium duchownym katechetykę i socjologię. Od 1938 roku był też generalnym Sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W trudny czas wojenny,
okupacji sowieckiej i niemieckiej, był proboszczem katedry łuckiej. Kilkanaście lat był więziony przez sowietów, w tym 10 lat spędził w łagrach
(1945–1954). Po zwolnieniu z łagru pozostał w Karagandzie i 20 lat w czasach komunizmu na półlegalnie posługiwał Kościołowi w Kazachstanie.
Podejmował stąd liczne podróże duszpasterskie po Kazachstanie i innych
krajach Azji Środkowej.
Jak to się stało, że zainteresowałem się postacią ks. Władysława Bukowińskiego?
Otóż jeszcze w czasie nauki w zakopiańskim liceum, wtedy kiedy rodziła się moja decyzja o wstąpieniu do seminarium duchownego, pamiętam
jakie wielkie wrażenie na mnie, licealiście, wywołały „Wspomnienia z Kazachstanu” ks. Wł. Bukowińskiego. Podziemne wydanie tej książeczki dał
mi do przeczytania ówczesny proboszcz parafii poronińskiej ks. kan. Jan
Łasut.
Gdy w 2000 roku leżałem w szpitalu OO. Bonifratrów w Krakowie,
krewni i przyjaciele Sługi Bożego mnie tam odnaleźli. Pan Jan Kierznowski
zwrócił się do mnie z takimi słowami: „Ksiądz pracuje na Wołyniu – tam
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Kazanie wygłoszone na Mszach św. w kościele parafialnym w Poroninie w przeddzień
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (1905–
–1974).
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gdzie pracował ks. Bukowiński. Ksiądz wydaje «Wołanie z Wołynia» – napiszcie coś o Ks. Bukowińskim”. Poprzez swoje czasopismo, za pomocą internetu i przez znajomych rozesłałem apel o zbieranie relacji, wspomnień
i świadectw o tym heroicznym kapłanie.
W ciągu roku czasu, z okazji wizyty Sługi Bożego Jana Pawła II na
Ukrainie, przygotowałem dwie publikacje będące odzwierciedleniem żywego oddźwięku z jakim spotkał się mój apel. Nakładem naszego wydawnictwa ukazały się wówczas dwie książki poświęcone Słudze Bożemu Ks.
Władysławowi Bukowińskiemu – jego autorstwa pt. „Do moich przyjaciół.
Fragmenty spuścizny piśmienniczej” (Biały Dunajec–Ostróg 2001) i zbiór
świadectw o nim pt. „Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński
w pamięci wiernych i przyjaciół” (Biały Dunajec–Ostróg 2001). Gdyby ktoś
był zainteresowany tymi książkami – można je nabyć u mnie w zakrystii po
Mszy św.
Odbyłem też dwie podróże do Kazachstanu – w 2001 i 2004 roku –
gdzie chodziłem śladami Sług Bożych ks. Władysława Bukowińskiego
i o. Serafina Alojzego Kaszuby. Podróże te sfinansowali Barbara i Jan
Kierznowscy z Krakowa i Ks. Bp Jan Paweł Lenga z Karagandy. Wciąż
żywa i wdzięczna jest pamięć o ks. Wł. Bukowińskim i O. S. Kaszubie, heroicznych kapłanach czasów nieprzychylnych Bogu. Niestety czas jest nieubłagany, odchodzą świadkowie...
Wydawnictwo „Wołanie z Wołynia” nadal zbiera świadectwa i wspomnienia ludzi, którzy mieli szczęście znać albo spotkać na swej drodze życia ks. Władysława Bukowińskiego. Obecnie w przygotowaniu jest drugi
tom świadectw poświęconych postaci tego kapłana.
STARANIA O ROZPOCZĘCIE PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
Ci którzy ks. Bukowińskiego znali, są przekonani o jego świętości. Starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego tego heroicznego kapłana
czynił zarówno Kościół Katolicki w Kazachstanie, jak świeccy ludzie rozsiani po całej Polsce, i od 2000 roku także wydawnictwo „Wołanie z Wołania”, które prowadzę.
Prawie dwa lata temu z okazji 30. rocznicy śmierci († 3 grudnia 1974
roku) i 100. rocznicy urodzin (* 22 grudnia 1904 / 4 stycznia 1905) ks. Wł.
Bukowińskiego odbyło się w Karagandzie sympozjum poświęcone postaci
tego kapłana i misji Kościoła w Kazachstanie. Zaproszony przez ordynariusza karagandyjskiego ks. bpa Jana Pawła Lengę, wygłosiłem wówczas
główny wprowadzający referat w którym ukazałem najważniejsze rysy sylwetki duchowej Sługi Bożego. Wspomniane sympozjum w Karagandzie
przyczyniło się nie tylko do oddania należnej czci ks. Władysławowi Bukowińskiemu, ale przede wszystkim do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.
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CZŁOWIEK I KAPŁAN ODPOWIEDZIALNY
Życie i duszpasterska działalność Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego były nacechowane głębokim humanizmem i odpowiedzialnością.
W całym swoim życiu starał się być odpowiedzialnym człowiekiem i kapłanem. Oto jak wyrażała się jego kapłańska odpowiedzialność. Odpowiedzialność za spotykanych wiernych, których sporą część spotykał rzadko
lub nawet jednokrotnie. A oni spotykali w nim człowieka i kapłana. Odpowiedzialność za swoich wiernych. W posłaniu „Do moich przyjaciół kapłanów”, które jest częścią jego „Wspomnień z Kazachstanu”, pisał tak: „Duszpasterz w naszych warunkach musi sobie zdawać sprawę ze swojej ogromnej odpowiedzialności. Bywa często tak, że jestem pierwszym księdzem katolickim, którego widzi w życiu osoba ze mną rozmawiająca, albo też pierwszym od 20, czy nawet 40 lat”.
O ks. Władysławie Bukowińskim można mówić bardzo wiele. Wspomnę jedynie o tym, iż wielu uważa, że był on przyjacielem Sługi Bożego
Papieża Jana Pawła II. To właśnie na polecenie kard. Wojtyły ks. Wł. Bukowiński udał się w l. 70. XX wieku na wypoczynek do Krynicy, gdzie napisał słynne „Wspomnienia z Kazachstanu”. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sł. B. ks. Wł. Bukowińskiego opóźnił się o rok z powodu śmierci
Sł. B. Jana Pawła II. Przyjaciel poczekał i ustąpił miejsca w kolejce do
chwały ołtarzy...
PODZIĘKOWANIE
Po Mszy św. ministranci będą zbierać do puszek ofiary na rzecz mojej
pracy na Ukrainie. Rok temu zacząłem odbudowę plebanii zniszczonej
w czasie wojny; będziemy także zmieniać dach na kościele. Serdecznie Bóg
zapłać za pomoc. Dziękuję także za stałą pomoc Ks. Prob. Franciszkowi Juchasowi, Ks. Józefowi, Księżom Albertowi i Marcinowi oraz wielu z was.
Bóg zapłoć za tyn dar serca.
ZAKOŃCZENIE
Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński – jak Dobry Pasterz – nie porzucił swoich wiernych w Kazachstanie – podobnie jak Bł. O. Jan Beyzym
SI na Madagaskarze czy o. Serafin Kaszuba OFMCap. na Wołyniu. Jego
ofiarne życie bez reszty oddane naszym wiernym – Polakom, Niemcom
i Ukraińcom – na Wołyniu i w Kazachstanie zasługuje na upowszechnienie
i upamiętnienie. Wielu męczenników XX wieku zostało wyniesionych na
ołtarze. Ufamy, iż również Ci Wyznawcy i Świadkowie Chrystusa dostąpią
chwały ołtarzy.
Amen.
ks. Witold Józef Kowalów
Poronin, 18 czerwca 2006 roku
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ДУХОВНИЙ ДАР ДЛЯ ЦЕРКВИ В КАЗАХСТАНІ
ТА НА ВОЛИНІ
Початок канонізаційного процесу
Слуги Божого о. Владислава Буковинського (1905–1974)
У понеділок, 19 червня 2006 року, у каплиці краківських митрополитів, урочисто розпочався канонізаційний процес Слуги Божого
о. Владислава Буковинського (1905–1974). Ця подія має велике значення для Церкви в Казахстані та на Волині (Україна), що відроджується, де працював Слуга Божий.
Перша сесія канонізаційного процесу розпочалася із запізненням на
рік у зв’язку із смертю Слуги Божого Яна Павла ІІ. Уже 11 лютого
2005 року попереднім краківським митрополитом о. кард. Франциском
Махарським була скликана Історична Комісія для Канонізаційної
Справи Слуги Божого О. Владислава Буковинського. До складу цієї
комісії увійшли: проф. д-р габілітований Уршуля Перковська із Кракова – головуюча і члени: о. магістр Вітольд-Йосиф Ковалів із Острога
в Україні та с. магістр Анна Бженк FC із Кракова.
10 травня 2006 року був призначений постулятор Канонізаційної
Справи Слуги Божого о. Владислава Буковинського, котрим став
о. прелат д-р Ян Новак, священик краківської архідієцезії, що нині
працює настоятелем парафії Камішенка у Астанській архідієцезії в Казахстані. 30 травня був виданий декрет, скликаючий Трибунал для Канонізаційної справи Слуги Божого о. Владислава Буковинського. До
трибуналу увійшли: о. д-р Анджей Сцомбер – делегат єпископа, о. магістр ліценціат Станіслав Молендис – промотор справедливості, о. магістр ліценціат Ярослав Срока – нотаріус.
Після короткої молитви О. Кардинала Станіслава Дзівіша, канцлер
митрополичої курії в Кракові о. Петро Маєр прочитав текст, інформуючий про скликання трибуналу і початок процесу та коротко представив постать Слуги Божого. Постулятор звернув увагу на такі чесноти
Слуги Божого о. Владислава Буковинського: любов до Церкви, відвага,
плодом якої були терпеливість і витривалість, вміння пробачати і безмежна довіра Божому Провидінню. О. Кард. Станіслав Дзівіш подякував за наближення постаті видатного і святого священика. Далі
від імені Конференції Єпископату Казахстану промовив о. прелат
д-р Януш Калєта, апостольський адміністратор Західного Казахстану.
У свою чергу О. Кард. Станіслав Дзівіш зауважив, що праця трибуналу
– це честь для краківської дієцезії. Склав свідоцтво, що незважаючи на
пропозиції о. Владиславу Буковинському залишитися в Польщі та
представлення всіх можливостей для лікування, повернувся до своїх
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вірних у Караганді. “Ми щасливі, що можемо допомогти Церкві в Караганді”, – сказав краківський митрополит.
Черговим пунктом програми першої сесії канонізаційної справи
Слуги Божого о. Владислава Буковинського була присяга окремих
членів трибуналу. Перед уділенням благословення для осіб, заангажованих у канонізаційний процес Слуги Божого і усіх присутніх у каплиці краківських митрополитів, О. Кард. Станіслав Дзівіш назвав о. Владислава Буковинського Отцем Церкви в Казахстані, що відроджується.
Канонізаційний процес Слуги Божого о. Владислава Буковинського
розпочався в Кракові, тому що ще 26 квітня 2004 року ординарій Караганди о. єпископ Ян-Павел Лєнга звернувся із проханням про проведення процесу в Кракові.
Польща давала і дає священиків для Вселенської Церкви. Просив
про це також Його Святість Папа Римський Бенедикт XVI під час свого візиту в Польщі.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
[“Волання з Волині” ч. 3 (70) від травня–червня 2006 р., стор. 5–6]

DUCHOWY DAR DLA KOŚCIOŁA
W KAZACHSTANIE I NA WOŁYNIU
Rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego
Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974)
W poniedziałek, 19 czerwca 2006 roku, w kaplicy metropolitów krakowskich, odbyło się uroczyste rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego Sługi
Bożego ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974). Wydarzenie to ma
wielkie znaczenie dla odradzającego się Kościoła w Kazachstanie i na Wołyniu (Ukraina), gdzie pracował Sługa Boży.
Pierwsza sesja procesu kanonizacyjnego rozpoczęła się z rocznym
opóźnieniem w związku ze śmiercią Sługi Bożego Jana Pawła II. Już 11 lutego 2005 roku przez poprzedniego metropolitę krakowskiego ks. kard.
Franciszka Macharskiego została powołana do istnienia Komisja Historyczna dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego.
W skład tej komisji weszli: prof. dr hab. Urszula Perkowska z Krakowa –
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przewodnicząca i członkowie: ks. mgr Witold Józef Kowalów z Ostroga na
Ukrainie i s. mgr Anna Brzęk FC z Krakowa.
W dniu 10 maja 2006 roku został mianowany postulator Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego, którym został ks.
prał. dr Jan Nowak, kapłan archidiecezji krakowskiej będący obecnie proboszczem parafii Kamiszenka w archidiecezji astańskiej w Kazachstanie.
W dniu 30 maja został wydany dekret powołujący diecezjalny Trybunał
dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego.
Członkami trybunału zostali: ks. dr Andrzej Scąber – delegat biskupa, ks.
mgr lic. Stanisław Molendys – promotor sprawiedliwości, ks. mgr lic. Jarosław Sroka – notariusz.
Po krótkiej modlitwie ks. kardynała Stanisława Dziwisza, kanclerz kurii
metropolitalnej w Krakowie ks. Piotr Majer odczytał tekst informujący
o powołaniu trybunału i rozpoczęciu I sesji procesu kanonizacyjnego Sługi
Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego. Następnie postulator ks. prał. dr
Jan Nowak wypowiedział prośbę o rozpoczęcie procesu i pokrótce przedstawił postać Sługi Bożego. Postulator zwrócił uwagę na następujące cnoty
Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego: miłość do Kościoła, odwaga, której owocem były cierpliwość i wytrwałość, umiejętność przebaczenia
i bezgraniczne zaufanie Opatrzności Bożej. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz
podziękował za przybliżenie postaci wybitnego i świętego kapłana. Następnie w imieniu Konferencji Episkopatu Kazachstanu przemówił ks. prałat dr
Janusz Kaleta, administrator apostolski Zachodniego Kazachstanu. Z kolei
ks. kard. Stanisław Dziwisz zauważył, iż trud trybunału to zaszczyt dla archidiecezji krakowskiej. Złożył świadectwo o tym, iż mimo że ks. Władysławowi Bukowińskiemu proponowano zostać w Polsce i ofiarowano mu
wszystkie możliwości leczenia, powrócił do swoich wiernych w Karagandzie. „Jesteśmy szczęśliwi, że możemy pomóc dla Kościoła w Kazachstanie”
– powiedział metropolita krakowski.
Kolejnym punktem programu pierwszej sesji sprawy kanonizacyjnej
Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego była przysięga poszczególnych członków trybunału. Przed udzieleniem błogosławieństwa dla osób zaangażowanych w proces kanonizacyjny Sługi Bożego i obecnych w kaplicy
metropolitów krakowskich, ks. kard. Stanisław Dziwisz nazwał ks. Wł. Bukowińskiego Ojcem odradzającego się Kościoła w Kazachstanie.
Proces kanonizacyjny Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego
rozpoczął się w Krakowie, gdyż jeszcze w dniu 26 kwietnia 2004 roku ordynariusz karagandyjski ks. Abp Jan Paweł Lenga zwrócił się z prośbą
o przeprowadzenie procesu w Krakowie.
Polska dawała i daje kapłanów dla Kościoła Powszechnego. Prosił
o to także Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI w czasie swej wizyty
w Polsce.
ks. Witold Józef Kowalów
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[„Wołanie z Wołynia” nr 3 (70) z maja–czerwca 2006 r., s. 5–6]
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ŚWIĘTOŚĆ APOSTOŁA KAZACHSTANU
19 czerwca [2006 roku] w kaplicy arcybiskupów krakowskich odbyła się l sesja procesu kanonizacyjnego ks. Władysława Bukowińskiego
(1904-1974), niestrudzonego duszpasterza wśród zesłańców w Kazachstanie.
Przysięgam, że w procesie kanonizacyjnym ks. Bukowińskiego, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie będę wypełniał polecone mi zadania – mówili członkowie trybunału kanonizacyjnego: ks. Andrzej Scąber, przewodniczący mu jako delegat metropolity krakowskiego,
ks. Jan Nowak – postulator, ks. Stanisław Molendys – promotor sprawiedliwości i ks. Jarosław Sroka – notariusz.
Wśród obecnych był m.in. reprezentant Kościoła w Kazachstanie ks. Janusz Kaleta, administrator apostolski diecezji w Atyrau.
„Ks. Bukowińskiego trzeba by nazwać ojcem odnawiającego się Kościoła w Kazachstanie” – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz.
Sylwetkę Sługi Bożego przedstawił ks. Jan Nowak, kapłan archidiecezji
krakowskiej, pracujący obecnie jako proboszcz parafii Kamiszenka w Kazachstanie. Podkreślił jego „żywą wiarę i miłość do Kościoła”, „odwagę
w głoszeniu Słowa Bożego” oraz „umiejętność przebaczania”. Ks. Bukowiński nie zważając na sowieckie represje (w więzieniach i łagrach spędził 13
lat, 5 miesięcy i 10 dni), niósł Słowo Boże zesłańcom, którzy często przez
20 lat nie widzieli kapłana. Nazywany był apostołem Kazachstanu. Cenił go
bardzo Jan Paweł II. „Zawsze żywo interesowałem się Waszym losem. Wiele
mówił mi o Was niezapomniany ks. Władysław Bukowiński, którego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski
zapał” – mówił 23 września 2001 r. w stolicy Kazachstanu Astanie.
Zaczęło się w Krakowie
Kraków odgrywał szczególną rolę w życiu ks. Bukowińskiego. Nic więc
dziwnego, że w kwietniu 2004 r. abp Karagandy Jan Paweł Lenga poprosił
ks. kard. Franciszka Macharskiego o to, aby proces kanonizacyjny mógł się
odbywać w archidiecezji krakowskiej.
Przyszły apostoł Kazachstanu urodził się w 1904 r. w Berdyczowie na
Ukrainie (jego ojciec, ziemianin wywodzący się z Sandomierskiego, był dyrektorem cukrowni). W 1920 r. wrócił wraz z rodziną do Polski. W następnym roku zdał maturę w Krakowie i rozpoczął studia prawnicze na UJ. Zaangażował się w tym czasie aktywnie w działalność Akademickiego Koła
Kresowian. Przyjaźniom z tego czasu pozostał wierny do końca życia.
W 1926 r., po ukończeniu studiów prawniczych, idąc za głosem powołania,
wstąpił do krakowskiego seminarium duchownego. „Okres studiów prawni161

czych i teologicznych był okresem kształtowania ideologicznego i patriotycznego; umiłowania wzniosłych tradycji dziejowych, szczególnie idei jagiellońskiej – poszanowania ideologii ludzi i narodów, wolności sumienia
i przekonań osobistych. Teologia dała formację wewnętrzną i kapłańską.
Według własnych słów ks. Władysława, to właśnie ukształtowanie pomogło
w najcięższych okresach Jego życia »zachować godność osobistą i kapłańską” – napisały Jadwiga Teleżyńska i Helena Mittelstaedt, autorki najobszerniejszego jak dotąd kalendarium życia ks. Bukowińskiego.
Po otrzymaniu 28 czerwca 1931 r. świeceń kapłańskich z rąk ks. abp.
Adama Stefana Sapiehy („z łaski” jak się sam wyraził, gdyż był wówczas
bardzo słabego zdrowia) był przez cztery lata katechetą w gimnazjum żeńskim w Rabce, potem zaś wikarym i katechetą w Suchej Beskidzkiej.

36. Ks. kard. Stanisław Dziwisz podpisuje dokumenty procesu kanonizacyjnego. Fot. Bogdan Gancarz.

Pod Sowietami
Od 1936 r. pracował w diecezji łuckiej. Tu zastał go w 1939 r. wybuch
wojny i wkroczenie wojsk sowieckich. Tu zaczęła się jego więzienna odyseja. Mianowany proboszczem parafii katedralnej w Łucku, prowadzi intensywną działalność duszpasterską, będącą solą w oku władz sowieckich.
Aresztowany w sierpniu 1940 r., więziony był w więzieniu w Łucku do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. Powróciwszy do swoich
obowiązków, trwał na stanowisku w trudnych czasach wojennych. 4 stycz162

nia 1945 r. aresztowano go i po śledztwie w Kijowie skazano na 10 lat obozu pracy. Więziono go najpierw w łagrach obwodu czelabińskiego, potem
zaś w łagrze w Dżezkazganie w Kazachstanie.
Uwolniony w sierpniu 1954 roku zostaje zesłany do Karagandy, gdzie
rozpoczyna intensywną pracę duszpasterską wśród tamtejszych Polaków,
Niemców i Ukraińców grekokatolików. Aby być ze swymi podopiecznymi,
odmówił repatriacji do Polski. Aresztowany w grudniu 1958 roku, został
skazany na kolejne 3 lata łagrów. Do legendy przeszły jego wyprawy misyjne po Kazachstanie i Tadżykistanie. Schorowany w wyniku przejść więziennych, zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie w opinii świętości.
Kraków nadal ważny
W czasie pobytu w Kazachstanie Kraków pozostawał nadal ważny dla
ks. Bukowińskiego. Nawiązawszy korespondencję z przyjaciółmi z lat młodości, bywał tu zawsze w trakcie swych trzech pobytów w Polsce (1965,
1969 i 1973). Tu spotykał się z ks. kard. Wojtyłą, z przyjaciółmi, tu prawdopodobnie powstały też jego słynne „Wspomnienia z Kazachstanu”. Jeden
z egzemplarzy maszynopisu tego niezwykłego świadectwa wiary przechowywał ks. Stanisław Grodecki, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie,
kolega seminaryjny ks. Bukowińskiego. Ks. Grodecki dał ten maszynopis
do przeczytania swemu parafianinowi, ówczesnemu klerykowi Tadeuszowi
Zaleskiemu. Za jego pośrednictwem książka trafiła w końcu lat 70. do lubelskiego wydawnictwa „Spotkania”, które wydało je poza cenzurą.
„Znałem ks. Bukowińskiego z okresu jego wizyt w Krakowie. Gdy był tu
po raz ostatni, bardzo już schorowany, ks. kard. Wojtyła i kolega ks. Bukowińskiego ks. Obtułowicz, namawiali go do pozostania w Polsce i leczenia
się. On jednak odmówił. »Tam jest mój Kościół; tam jest moje miejsce« –
odrzekł” – wspominał ks. kard. Dziwisz.
Pamięć o ks. Bukowińskim nigdy w Krakowie nie zaginęła. Wśród
osób, które były obecne przy inauguracji procesu kanonizacyjnego znaleźli
się także krakowianie: Jan Iwaszkiewicz (którego rodzice byli przyjaciółmi
ks. Bukowińskiego z Akademickiego Koła Kresowego), Jan Kierznowski
(jego żona Barbara jest powinowatą księdza) i Anna Pruszyńska, którzy
przyczynili się do zebrania wielu świadectw o działalności ks. Bukowińskiego oraz modlili się o jego wyniesienie na ołtarze.
Postawa ks. Bukowińskiego, opisana przez niego we „Wspomnieniach
z Kazachstanu”, oddziaływała także na młodych kapłanów archidiecezji
krakowskiej. „Pamiętam, jak wielkie wrażenie na mnie, licealiście, wywołała ta książeczka w pamiętne dni stanu wojennego w Polsce, kiedy dał
mi ją do przeczytania ówczesny proboszcz parafii poronińskiej ks. Jan Łasut. Uważam, że obraz pracy na Wschodzie nakreślony przez ks. Władysława Bukowińskiego, jego żarliwy duch misyjny i troska o przyszłość Kościoła
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na tamtych terenach sprawiły, że zdecydowałem się bezpośrednio po święceniach kapłańskich wyjechać na Ukrainę” – stwierdził ks. Witold Kowalów, proboszcz w Ostrogu. W ramach wydawanej przez niego w rodzinnym
Białym Dunajcu i Ostrogu Biblioteki „Wołania z Wołynia” ukazał się
w 2001 roku tom pism ks. Bukowińskiego „Do moich przyjaciół” (zawierający m.in. przedruk „Wspomnień z Kazachstanu”) oraz tom „Spotkałem
człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół”,
zawierający kalendarium żyda i działalności apostoła Kazachstanu, wspomnienia i rzadkie fotografie. „Przygotowuję teraz do wydania drugą, kilkusetstronicową część tych świadectw” – mówi ks. Kowalów, który jest
członkiem Komisji Historycznej, zbierającej świadectwa dla celów procesu
kanonizacyjnego. Stworzył on również w Internecie stronę (www.karaganda.blox.pl) poświęconą wyłącznie postaci ks. Bukowińskiego.

UCZYŁ GŁĘBOKIEJ MODLITWY
APOLONIA SŁOBODZIAN Z D. MADERA
WARSZAWA

– Ks. Bukowiński mieszkał w latach 1955–1959 w naszym domu rodzinnym w Karagandzie. Bardzo dużo pracował, bardzo mało spał. Kiedy
przebywał w naszym domu, przyjeżdżało tu wiele osób z różnych miej-

37. Apolonia Słobodzian z d. Madera, Warszawa. Fot.
Bogdan Gancarz.

scowości, aby skorzystać z jego posługi duchowej. Nie wątpiliśmy, że to
święty kapłan. Cieszę się, że wróciwszy na stałe z Kazachstanu do Polski,
doczekałam się rozpoczęcia tego procesu.
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LUCJANA ZAREMBOWA
KRAKÓW

– Jako dziecko mieszkałam przed wojną z rodzicami w Łucku. Gdy
przyszli Sowieci, nasza rodzina była zagrożona wywózką. Ksiądz Bukowiński otaczał specjalną opieką duchową dzieci z takich rodzin. Uczył nas

38. Lucjana Zarębowa, Kraków. Fot. Bogdan Gancarz.

w 1940 roku potajemnie religii. Trwało to krótko, w sumie około tygodnia.
Wywarło na mnie jednak niezatarte wrażenie. Postać księdza pamiętam doskonale, tak jakby to było wczoraj. Ksiądz Bukowiński nauczył mnie dobrej
spowiedzi i głębokiej modlitwy. To procentuje do dzisiaj.
Bogdan Gancarz
[„Gość Krakowski” nr 27 (646) z 2 lipca 2006 r., s. IV-V – dodatek do: „Gość
Niedzielny” nr 27 z 2 lipca 2006 r.]

«ЗВ’ЯЗОК» («SPÓJNIA»)
Часопис Дієцезіального Інституту Католицької Акції
в Луцьку (1934–1939)
У 1934–1939 р. в Луцьку на Волині Католицька Акція видавала свій
часопис “Зв’язок” („Spójnia”). № 1 і 2, підтитул: “Циркуляр Католицької Акції Луцької Дієцезії” („Okólnik Akcji Katolickiej Diecezji Łuckiej”). Від 3 числа 1935 року підтитул звучав: “Орган Католицької
Акції Луцької Дієцезії” („Organ Akcji Katolickiej Diecezji Łuckiej”). Ви165

давцем часопису був Дієцезіальний Інститут Католицької Акції в Луцьку. Редакторами цього часопису були окремі дієцезіальні секретарі Католицької Акції, зокрема: о. проф. д-р Франциск Скальський,
о. проф. д-р Станіслав Кобилецький (від березня 1936 року), о. ліц.
Мар’ян Соколовський (від листопада 1936 року) і о. магістр Владислав
Буковинський (від 1938 чи від січня 1939 року).
Будучи членом Історичної Комісії в Канонічній Справі Божого
Слуги О. Владислава Буковинського, звертаюся з проханням про опублікування моєї просьби. Для потреб праць Комісії шукаю такі номера
часопису “Зв’язок” („Spójnia”): 1934 – № 1; 1935 – № 10, 11; 1936 – №
5, 12; 1937 – № 1, 5, 11, 12; 1938 – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1939 – № 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8.
Шукаємо також річних видань з 1936–1939 років тижневика “Католицьке життя” („Życie Katolickie”), що видавалися дієцезіальною курією в Луцьку.
Повторно звертаюся із закликом про надсилання повідомлень і свідоцтв на тему Слуги Божого о. Владислава Буковинського. Звертаюся
до всіх, котрі зустрілися з цим священиком із проханням про повідомлення і спогади, щоб спомин про Нього не стерся в нашій
пам’яті і був переданий наступним поколінням. Його жертовне
життя віддане без решти нашим вірним – полякам, німцям, українцям –
на Волині і в Казахстані без вагання заслуговує на ширше розповсюдження.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Острог, 27 червня 2006 року
P.S. Повідомлення, спогади, фотографії і копії документів просимо надсилати за адресою:

о. Вітольд-Йосиф Ковалів
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг, Рівненська обл.
або
e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
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«SPÓJNIA»
Pismo Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w Łucku (1934–1939)44
W latach 1934–1939 w Łucku na Wołyniu Akcja Katolicka wydawała
swe pismo pt. „Spójnia”. Nr 1 i 2 miał podtytuł: „Okólnik Akcji Katolickiej
Diecezji Łuckiej”. Od numeru 3 z 1935 roku podtytuł brzmiał „Organ Akcji
Katolickiej Diecezji Łuckiej”. Wydawcą pisma był Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Łucku. Redaktorami tego pisma byli poszczególni diecezjalni sekretarze Akcji Katolickiej, jakimi byli: ks. prof. dr Franciszek Skalski, ks. prof. dr Stanisław Kobyłecki (od marca 1936 roku), ks. lic. Marian
Sokołowski (od listopada 1936 roku) i ks. mgr Władysław Bukowiński (od
1938 lub stycznia 1939 roku).
Jako członek Komisji Historycznej dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi
Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego zwracam się z prośbą o opublikowanie mojej prośby. Dla potrzeb prac Komisji poszukuję następujących
numerów pisma „Spójnia”: z 1934 – nr 1; z 1935 – nr 10, 11; 1936 – nr 5,
12; 1937 – nr 1, 5, 11, 12; 1938 – nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 1939 – nr 2,
3, 4, 5, 6, 7 i 8.
Poszukujemy także roczników z lat 1936–1939 tygodnika „Życie Katolickie”, wydawanego przez kurię diecezjalną w Łucku.
Ponownie zwracam się z apelem o nadsyłanie relacji i świadectw nt.
Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego. Zwracam się do wszystkich, którzy zetknęli się z tym kapłanem z prośbą o relacje i wspomnienia by pamięć o Nim nie zatarła się w naszej pamięci i była przekazana
następnym pokoleniom. Jego ofiarne życie bez reszty oddane naszym
wiernym – Polakom, Niemcom i Ukraińcom – na Wołyniu i w Kazachstanie
bez wątpienia zasługuje na szersze upowszechnienie.
ks. Witold Józef Kowalów
Ostróg, 27 czerwca 2006 roku
P.S. Relacje, wspomnienia, zdjęcia i kopie dokumentów prosimy przesyłać pod
następującym adres:

Ks. Witold Józef Kowalów
Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skrytka pocztowa 9, 34-520 Poronin
lub
e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
44

Niniejszy tekst dostępny jest w internecie: http://www.ak.org.pl/ak.php?id=262
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ŚWIĘTY DOMOKRĄŻCA
W Krakowie rozpoczął się proces kanonizacyjny
ks. Władysława Bukowińskiego
W więzieniach i łagrach spędził ponad trzynaście lat. W radzieckim
paszporcie, w rubryce zawód, miał wpisane – drobny rzemieślnik. Swego
duszpasterstwa nie nazywał konspiracyjnym, ale domowym.
Sołżenicyn, który zobaczył to miasto po raz pierwszy w 1955 r., nazwał
Karagandę „perłą kraju zesłańców”. Była miastem więźniów politycznych:
Ukraińców, Polaków, Litwinów, Koreańczyków, Czeczenów, Tatarów,
Bałkarów, Kurdów i Niemców. Ks. Bukowiński przybył do Karagandy
niemal
w tym samym czasie, co rosyjski pisarz – 10 lipca 1954 r.
Zadziwiał intelektem, orientacją w sprawach polityczno-kościelnych,
znajomością historii. – Jego cnotą była miłość do człowieka i Kościoła, odwaga, której owocem były cierpliwość i wytrwałość, umiejętność przebaczenia i bezgraniczne zaufanie Bożej Opatrzności. Ci, którzy go spotkali,
spotkali człowieka ogromnej życzliwości i pogody ducha – podkreśla postulator procesu kanonizacyjnego ks. dr Jan Nowak.
Znamy go jako autora „Wspomnień z Kazachstanu”, przejmującego opisu wieloletniej pracy w ZSRR, jednak poza tym biografia heroicznego kapłana jest w Polsce niemal nieznana.
Ks. Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 r. w Berdyczowie. W 1914 r.
rozpoczął naukę w gimnazjum rosyjskim w Kijowie, którą od 1917 r. kontynuował w polskim gimnazjum w Płoskirowie. W latach 1921–31 odbył
studia prawnicze i teologiczne na UJ. Już w tamtym okresie działał w Akademickim Kole Kresowym, które poza samokształceniem zajmowało się
również pomocą materialną dla młodzieży przybyłej zza granicy. Gdy 28
czerwca 1931 r. przyjmował święcenia kapłańskie od metropolity krakowskiego Adama Stefana Sapiehy, otrzymał obietnicę, że po kilkuletniej pracy
w archidiecezji krakowskiej, z tytułu odpracowania za studia, będzie mógł
podjąć pracę w którejś z diecezji kresowych. Na Kresy wyjechał w 1936 r.
Przez trzy lata pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku,
a od 27 czerwca 1941 r. jako proboszcz katedry łuckiej. W styczniu 1945 r.
został wraz z ośmioma innymi kapłanami oskarżony o zdradę władzy radzieckiej i kontakty z AK. Po śledztwie i zaocznym wyroku przebywał najpierw w więzieniu NKWD w Kijowie, następnie pracował: przez rok w jednym z obozów czelabińskich przy wyrębie lasów, przez dwa lata w obozie
w Bakał na Uralu, a w latach 1950–54 w kopalni miedzi w Dżezkazganie.
W obozach, o ile pozwalały okoliczności, prowadził pracę duszpasterską.
Wiosną 1954 r. w okresie wielkanocnym przeprowadził rozmowy rekolek168

cyjne dla współwięźniów różnych narodowości. Przygotowywał do spowiedzi i Komunii św., a nawet urządził agapę i zebranie ekumeniczne wszystkich wyznań.
Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w hotelu robotniczym w Karagandzie i pracował jako stróż nocny. Pracę duszpasterską prowadził w prywatnym mieszkaniu rankiem i o zmierzchu. W jednym z listów, do przyjaciela, historyka Karola Górskiego, pisał: „Otóż wszędzie, gdziekolwiek byłem, widziałem głęboką celowość tego, że tam właśnie jestem. W najwyższym stopniu dotyczy to Karagandy. Dnia 30 XI 1955 r. większość rodaków
wyjechała stąd do kraju. Ja zostałem tutaj, ze względu na ową celowość, nie
ulegając najmniejszej wątpliwości. Środowisko moje jest różnorodne i interesujące. Wystarczy Ci nadmienić, że niemal codziennie używam czterech
języków: polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i niemieckiego. Pszenica i kąkol, lecz jakość pszenicy częstokroć pierwszorzędna, wypróbowana naprawdę solidnie”.
Czuł się potrzebny tym, którzy zostali. Na nic zdały się prośby i starania
rodziny, która namawiała go na powrót. „Odnoszę wrażenie, że brat zbyt
krańcowo podchodzi do całego zagadnienia. Według mego najgłębszego
przekonania, jedynym autorytetem, który mógłby skłonić mego brata do powrotu do Polski – jest Wasza Eminencja” – pisał Zygmunt Bukowiński w liście do kard. Wyszyńskiego.
W 1955 r., w dniu zapisu na repatriację do Polski, ks. Bukowiński przyjął ku zdziwieniu urzędników obywatelstwo ZSRR i został w Kazachstanie;
tym samym zyskał paszport uprawniający go do swobodnego poruszania się
po całym ZSRR. W latach 1956–58 odbył kilka wypraw misyjnych, m.in.
w okolice Ałma-Aty, do Tadżykistanu, Aktiubińska i Semipałatyńska. Ponownie aresztowany, został skazany na trzy lata. Przebywał w obozie pracy
w Czumie w obwodzie irkuckim i obozie dla „religioźników” w Sosnówce.
Po odbyciu kary, w grudniu 1961 r. wrócił do Karagandy. Kontynuował
wyprawy misyjne oraz nielegalną pracę duszpasterską. Gdy odmówiono mu
zgody na budowę kaplicy, jeszcze intensywniej rozwinął „domowe apostolstwo”. W prywatnych domach odprawiał Msze, uczył dzieci, udzielał
chrztów i innych sakramentów. – Pracował ponad siły do późnych godzin
nocnych. Niekiedy w ogóle nie spał. Chciał być dla wszystkich. Nigdy się
na nic nie uskarżał. Dopiero w Polsce dowiaduję się, jak bardzo był chory.
Codziennie się do niego modlę. Ta oficjalna świętość należy mu się za pracę, osobowość i wzorowe kapłaństwo – mówi Apolonia Słobodzian, która
znała ks. Bukowińskiego.
W grudniu 1972 r. po raz trzeci odwiedził Polskę. Stan zdrowia zmusił
go do dwumiesięcznego pobytu w szpitalu w Krakowie. Odmówił jednak
pozostania w kraju, dodając, że „grób kapłana także apostołuje”. Zmarł 3
grudnia 1974 r. w opinii świętości. Na zamówienie „TP” prof. Górski napi169

sał wspomnienie o zmarłym przyjacielu. Niestety, cenzura nie pozwoliła na
opublikowanie tekstu. Co więcej, w nekrologu nie można było podać, że
ks. Bukowiński zmarł w Karagandzie. Krótkie wspomnienie o niestrudzonym duszpasterzu udało się opublikować dopiero w 10. rocznicę jego
śmierci. „Mnie się wydaje, że duchowość jego była bliska Małej Świętej Teresy. Godził się być narzędziem Boga zawsze i wszędzie” – pisał wówczas
prof. Górski.
Komisja Historyczna dla Sprawy Kanonizacyjnej Sługi Bożego ks. Bukowińskiego została powołana 11 lutego 2005 r. Z prośbą o przeprowadzenie procesu na terenie archidiecezji krakowskiej zwrócił się do kard. Franciszka Macharskiego abp Jan Paweł Lenga, biskup Karagandy. Po uzyskaniu zgody Konferencji Episkopatu Polski i Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, uroczyste rozpoczęcie procesu odbyło się 19 czerwca w kaplicy
metropolitów krakowskich. We wrześniu rozpoczną się pierwsze przesłuchania świadków.
Jarosław Borowiec
[„Tygodnik Powszechny” nr 27 (2973) z 2 lipca 2006 r., s. 8]

HEROICZNY ŚWIADEK I PASTERZ
Z ks. dr. Janem Nowakiem – ojcem duchownym kapłanów archidiecezji
krakowskiej – rozmawia ks. Piotr Gąsior.
Ks. Piotr Gąsior: – Kto to jest ks. Władysław Bukowiński?
Ks. dr Jan Nowak: – Jest sługą Bożym, którego proces kanonizacyjny
rozpoczął się 19 czerwca 2006 r. w Krakowie. Urodził się 22 grudnia
1904 r. w Berdyczowie na Ukrainie. W roku 1920 jego rodzina przeniosła
się do Polski. Następnie (1921–25) studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1926 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego.
23 czerwca 1931 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk księcia kard. A. Sapiehy. Był wikariuszem w Rabce i Suchej Beskidzkiej. W 1936 r. wyjechał
do Łucka, gdzie pełnił funkcję proboszcza. Aresztowany w sierpniu 1940 r.
przez władze sowieckie, był więziony do czerwca 1941. Po ponownym
aresztowaniu w styczniu 1945 r. przebywał 2 lata w więzieniu oraz 8 lat
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w łagrach. Gdy wyszedł z obozu pracy, został zesłany do Karagandy w Kazachstanie, gdzie tajnie prowadził pracę duszpasterską. W czerwcu 1955 r.
miał możliwość repatriacji do Polski. Uznał jednak, że jego posługa jest
niezbędna w Kazachstanie, dlatego zdecydował się tam pozostać. Kolejny
raz został uwięziony i skazany na trzy lata w roku 1958. Po wyjściu z więzienia sprawował posługę duszpasterską w Karagandzie w latach 1961–74.
Sługa Boży pracował wśród Polaków i Niemców. Bezdomny pasterz tułał się po domach, niosąc orędzie nadziei. W związku z tym, że władze komunistyczne nie zgadzały się na publiczne nabożeństwa, prowadził pracę
duszpasterską w domach ludzi wierzących, gdzie spowiadał, odprawiał
Msze św., chrzcił i udzielał ślubów. Na wiadomość, że w Karagandzie jest
ksiądz, zjeżdżali się tam ludzie nie tylko z Kazachstanu, ale i z sąsiednich
republik, w tym także z Archangielska i Powołża. Niezależnie od posługi na
terenie Karagandy, ks. Bukowiński wyjeżdżał na wyprawy misyjne, z których najdłuższa trwała cztery miesiące. Nawiedził wtedy okolice Aktiubińska, Semipałatyńska i Turkiestanu. Podczas tych wypraw praca duszpasterska odbywała się, podobnie jak w Karagandzie, w domach prywatnych. Polskę nawiedził trzy razy – w 1965, 1969 i 1973 r. Zawsze wtedy spotykał się
z kard. Karolem Wojtyłą, o czym Papież zaświadczył, kiedy przybył do
Astany w 2001.
3 grudnia 1974 r. odszedł do domu Ojca w szpitalu karagandyjskim. W tym roku będziemy obchodzić 32. rocznicę jego śmierci, modląc
się o jego rychłą beatyfikację w bazylice św. Floriana w Krakowie 3 grudnia
o godz. 15.
– Co, zdaniem Księdza, powinniśmy wiedzieć o samych realiach Kazachstanu, aby móc właściwie odczytać heroizm posługi ks. Władysława
Bukowińskiego?
– Do roku 1990 Kazachstan był jedną z republik Związku Radzieckiego,
w której zabronione było wyznawanie religii. Zakazywano zgromadzeń religijnych, modlitwy wspólnej i indywidualnej, noszenia oznak religijnych
oraz budowy świątyń, kaplic i wznoszenia krzyży na miejscach publicznych. Wszelkie próby wspólnej modlitwy karano więzieniem. Dlatego
w więzieniach i obozach pracy było wielu tzw. religiozników – zwłaszcza
księży karanych za wyznawanie wiary i organizowanie modlitwy. Często
donoszono na tych, którzy się modlą, dlatego modlitewne spotkania odbywały się przy zasłoniętych oknach. Mimo to ludzie zbierali się po domach
zwłaszcza w niedziele, modląc się na różańcu i „odprawiając Mszę św.”
(czytali teksty Mszy św., które mieli w książeczkach). W domach przeżywali tradycje związane z Bożym Narodzeniem i Zmartwychwstaniem. W dzień
Zmartwychwstania do dzisiaj witają się i składają życzenia słowami: „Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał”. Zachowali wierność
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świętowaniu niedzieli i świąt. Chrztu udzielały pobożne babcie. Szczególną

„Dla wszystkich stałem się wszystkim,
abym wszystkich ratował”
(I Kor. 9, 22)
„Wytrwał mężnie jakby widząc Niewidzialnego”
(Hebr. 11, 27)

ś.†p.
Ksiądz Prałat Doktor

BRONISŁAW DRZEPECKI
żył lat 67 – w kapłaństwie – 43
zmarł 8. IX. 1973 r.
Profesor i Vice-Rektor Seminarium Duch.
w Łucku. Proboszcz i obrońca Huty Stepańskiej i Kowla, odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Administrator Diecezji Żytomierskiej,
misjonarz Kazachstanu.
Proboszcz Żmerynki, Czerniowiec i Szarogrodu – tu pracował 7 lat, 7 miesięcy,
7 dni.

„Ale we wszystkim wykazujemy, że jesteśmy słupami Boga przez cierpliwość wielką w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, w biciu, w więzieniu, w rozruchach,
w pracach, w niespaniach, w postach,
w czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w łagodności, w Duchu Świętym,
w miłości nie obłudnej.”
(II Kor. VI 4, 5, 6)
„Bojowaniem dobrym potykałem się zawodum dokonał, wiarym dochował.”
(II Tym. 4, 7)
„Żyj w Panu i wstawiaj się za nami.”
(Napis z katakumb)

39. Pamiątkowy obrazek po śmierci kolegi kapłana – ks. Bronisława Drzepeckiego.
Ze zbiorów Jolanty Bukowińskiej-Wichrowskiej.

religijność przejawiali przy pogrzebach. Przez trzy dni modlili się przy
zmarłym, a w dzień pogrzebu na cmentarz szli w procesji z krzyżem i feretronami. Dlatego ks. Bukowiński rozpoczął swoje duszpasterstwo od pogrzebu na cmentarzu, gdzie spotkał modlących się katolików.
Ze względu na bogactwa mineralne i wielkie przestrzenie, a równocześnie małą liczebność ludności kraj ten nadawał się do stworzenia łagrów
wykorzystujących siłę roboczą, zwłaszcza do pracy w kopalniach. Zrozumiałe jest, dlaczego ks. Bukowiński znalazł się w Kazachstanie. Kiedy wrócił z więzienia, miał obowiązek pracy i dlatego wybrał pracę stróża nocnego, aby mieć w ciągu dnia czas na duszpasterstwo. Wiemy z historii, że
w 1936 r. miały miejsce masowe wysiedlenia Polaków z Ukrainy przez
NKWD. Wywożono ich w bydlęcych wagonach i wyrzucano na stepie.
Wielu także zostało zamordowanych w latach 1936–54 przez reżim stali172

nowski. Tym, którzy przeżyli, nie pozwolono opuszczać wiosek. A kiedy
nadeszła repatriacja, wielu mogło opuścić Kazachstan, lecz nie Polacy wywiezieni z Ukrainy. Do nich to przybyli z łagrów trzej księża: ks. Bronisław
Drzepecki przybył do Zielonego Gaju koło dzisiejszej stolicy Astany, ks.
Józef Kuczyński – do Taińczy i ks. Władysław Bukowiński – do Karagandy. Później przybywali następni kapłani. Po 1970 r. zelżały prześladowania,
a w 1990 r. nastąpiła wolność religijna.
– Jak rozumieć słowa, że „sama jego osoba, rozmowa z nim, nawracała ludzi ze złej drogi”?
– Trzeba przyznać, że ks. Władysław nie miał jakichś szczególnych charyzmatów. Był natomiast niezwykle dobry, życzliwy dla ludzi, zawsze
uśmiechnięty. Taka postawa stwarzała możliwość serdecznego kontaktu.
Był też człowiekiem wykształconym i mówiącym prosto. Świadkowie podkreślają, że jego słowa głęboko zapadały w duszę człowieka. Bardzo dużo
czasu poświęcał przygotowaniu do spowiedzi i słuchaniu penitentów. Nigdy
też nie denerwował się na nikogo. Nawet o wrogach mówił dobrze. Dodać
należy, że nie tylko niczego nie posiadał, ale też niczego nie chciał dla siebie. Ten skromny ksiądz miał wielki autorytet. Tym bardziej, że czekano na
niego tyle lat. Jeśli dodamy jeszcze, że służył ludziom dniem i nocą i za
wszystko był wdzięczny, to łaska Boża miała podatny grunt do nawrócenia
wiernych.
– A dlaczego Ksiądz osobiście jest nim zachwycony?
– Czy można się nie zachwycić takim człowiekiem? Zauroczył mnie
swoją wiarą. W liście do ks. prof. Karola Górskiego napisał: „Otóż wszędzie, gdzie byłem, widziałem głęboką celowość tego, że tam właśnie byłem”.
Widział nawet sens łagrów, a jego odważna wiara wzbudzała szacunek nawet u największych prześladowców. Zawsze z wiarą mówił: jestem księdzem katolickim. Zdumiewające jest także to, że wszyscy, których spotykał,
mówili, iż ten człowiek na nic nie narzekał. Może dlatego nigdy nie brakowało mu humoru i wewnętrznego pokoju. Udowodnił mi, że do prawdziwego duszpasterstwa nie potrzeba wielkich środków. On niczego nie posiadał,
a tak wiele zdziałał. Od momentu, kiedy powołano mnie na postulatora,
widzę jasno, że to był nieprzeciętny człowiek i wielki kapłan. On jest nam
bardzo potrzebny w czasach lustracji, by ukazać, że kapłani pracujący
w czasach komunistycznych to bohaterzy i heroiczni świadkowie Chrystusa.
Niech mi wolno będzie jeszcze zacytować słowa Jana Pawła II o ks.
Władysławie, gdyż są one wyrażeniem tego wszystkiego, co mówią o nim
katolicy w Kazachstanie: „Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana
nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczyli prześladowań
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z powodu wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł
na zesłanie, aby dzielić ich los. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać, budować się jego świadectwem i wspierać w każdy możliwy w tamtych
czasach sposób. Nigdy oprócz modlitwy nie prosił o nic dla siebie, ale zawsze był otwarty na wszystko, co mogło dać oparcie w wierze i w cierpieniu
tym, których Pan Bóg powierzył jego pieczy. Podziwiałem jego oddanie
i duszpasterski zapał. Niestraszne mu były przeciwności, nawet więzienie,
byle tylko uciśniony Lud Boży mógł czerpać z jego posługi”.
[„Niedziela” Edycja małopolska nr 48 (7) z 26 listopada 2006 r., s. III]

АПОСТОЛ КАЗАХСТАНА – СЛУГА БОЖИЙ
19 июня 2006 г. в Кракове прошла 1 сессия беатификационного
процесса слуги Божьего о. Владислава Буковинского, апостола Казахстана. На сессии председательствовал кардинал Станислав Дзивиш,
митрополит Краковский. Процес канонизации проходит на територии
архиепархии Краковской по просьбе архиепископа Яна Павла Ленги.
По получении согласия Конференции польского епископа и апробации
Конгрегации по делам канонизации в Ватикане, в Кракове был сформирован беатификационный трибунал, в который вошли: о. Анджей
Сцонбер, о. Станислав Молендыс и о. Ярослав Срока. В задачи трибунала входит опрос свидетелей жизни о. Буковинского, а также забота
о культе и духе молитвы.
Кардинал Станислав Дзивиш утвердил молитву о причислении
к сонму блаженных слуги Божьего о. Владислава Буковинскаого.
МОЛИТВА О БЕАТИФИКАЦИИ СЛУГИ БОЖЬЕГО
О. ВЛАДИСЛАВА БУКОВИНСКОГО
Боже Отче, поручивший Своему слуге о. Владиславу душепастырское служение даже в тюрьмах и лагерях, одаряя его глубокой верой,
отвагой и всепрощающей любовью, удели и мне тех же даров, столь
необходимых для жизни Евангелием в сегодняшнем мире. Ради Своего
слуги услышь мою молитву и одари меня благодатью, в которой я так
нуждаюсь. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
Эта молитва послужит для каждого из нас помощью в возрастании
нашей веры, отваги и углублении всепрощающей любви. С великим
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смирением и кротостью будем просить о ходотайстве слуги Божьего
в наших нуждах. Ведь именно такие качества старался приобрести этот
необыкновенный священник. Он очаровал всех своим чувством юмора,
скромностью и смирением, так как о себе не говорил вообще. А уж
у него-то было на что жаловаться и пенять. В то страшное время террора и репрессий он не только осмеливался молиться и говорить
о Христе, но и уделять Его в Евхаристии. Не останавливали его даже
годы тюрьмы. Он приезжал к католикам – полякам и немцам – по их
приглашению. На протяжении нескольких дней или недель готовил
к крещению, миропомазанию, исповеди, св. причастию и венчанию.
То, что в качестве катехизатора в Кракове и настоятеля в Луцке он делал по несколько лет, здесь нудно было успеть в короткие сроки. Католики говорят – это был святой священник, добрый и приятный в общении. Иоанн Павел ІІ в 2001 г. в Астане назвал слугу Божьего о. Владислава Буковинского апостолом Казахстана, горевшего тем самым апостольским пламенем, и в присуствии президента сказал, что о Казахстане узнал именно от этого подвижника веры.
В 70-ую годовщину депортации поляков мы получили такой великий дар – слугу Божьего, несшего веру и надежду репрессированным.
Для нас он навсегда останется образцом апостола.
о. Ян Новак
постулатор
[«Кредо» (Караганда) № 7–8 (131–132) с июля–августа 2006 г., с. 12]
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IV. OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO
NA ZIEMIACH KAZACHSTANU
Z prac sympozjum
w Karagandzie 1–3 grudnia 2004 r.
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40. Zaproszenie na sympozjum do Karagandy.
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42. Projekt pomnika Apostoła Kazachstanu ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974). Ze zbiorów
ks. Witolda J. Kowalowa.
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43. List papieża Jana Pawła II do kard. Franciszka Macharskiego – Watykan, 18 listopada 2004 roku.

ПИСЬМО ПАПЫ РИМСКОГО ИОАННА ПАВЛА ІІ
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К КАРДИНАЛУ ФРАНТИШКУ МАХАРСКОМУ
Дорогой Кардинал Франтишек,
Я получил известие, что в ближайшее время Ты отправляешся
в Караганду в возлюбленный Казахстан, чтобы участвовать в праздновании 100-летия со дня рождения и 30-летие со дня смерти священника
Владислава Буковинского. Я желаю духовно сопутствовать Тебе в этой
поездке и вместе с верными Церкви в Караганде принять участие
в этом торжестве.
Радуюсь тому, что образ этого героического священника не ушел
в забытье. Напротив, он остается в памяти многих, как героический
свидетель Христа и пастырь тех, которые испытали преследования изза своей веры и происхождения. Он никогда их не оставлял. Добровольно пошел он в ссылку, чтобы разделить с ними их участь. Благодарю Бога за то, что мог быть лично с ним знаком, основываться на его
свидетельстве и поддерживать каждым возможным в те времена способом. Никогда ни о чем кроме молитвы не просил для себя, но всегда
был открыт на всë, что могло поддержать в вере и терпении тех, кого
Господь вверил его опеке. Я восхищаюсь его самоотверженностью
и душпастырстким энтузиазмом. Он не боялся препятствий, а также
и тюрьмы, чтобы только Народ Божий мог черпать из его служения.
Поэтому также сегодня, поручая его душу Божьему благоволению,
я молюсь за тех, которым он служил и прошу Тебя, дорогой Кардинал,
передать верным в Казахстане выражение моей близкости и постоянной памяти перед Господом. Приветствую епископов, священников,
всех монашествующих, а также всех верных и от сердца их благословляю.
Иоанн Павел ІІ
Ватикан, 18 ноября 2004 г.

РЕЧЬ К УЧАСТНИКАМ СИМПОЗИУМА
Я очень благодарен Его Высокопреосвященству, отцу архиепископу Яну Павлу Ленге и уважаемому отцу Анджею Шченсному за приглашение на этот Международный Симпозиум, приуроченный к 30летней годовщине со дня смерти отца Владислава Буковинского.
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Я очень рад, что уже второй раз имею возможность посетить Караганду, молиться на этой священной земле Казахстана, молиться на могилах свидетелей веры. Накануне 100-летия со дня рождения отца
В. Буковинского будем возносить к Господу наши молитвы, чтобы был
инициирован процес его беатификации.
Мы знаем, что отец В. Буковинский во время своих пребываний”
в Польше часто навещал кардинала Войтылу. Мы очень рады, что
здесь сегодня находится его преемник на краковском престоле – Его
Высокопреосвященство, кардинал Франчишек Махарский. Ваше присутствие здесь свидетельствует, что наша Церковь является святой,
вселенской и апостольской.

44. Uczestnicy sympozjum w Karagandzie. Od lewej: abp Jan Paweł
Lenga, kard. Franciszek Macharski,
ks. Eugeniusz Zinkowski i abp Józef
Wesołowski.
Fot. ks. Witold J. Kowalów.

Я имею честь передать всем участникам этого симпозиума приветствие от епископа города Луцка, заместителя конференции Римскокатолического епископата Украины, Его Преосвященство, отца Маркиана Трофимяка. Наш епископ, узнав, что я еду в Караганду, просил
передать, что Луцкая епархия также помнит о великом свидетеле веры
– fidei testis – каким был отец В. Буковинский.
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Fidei testis – свидетель веры. Господь Бог дал ему сильную веру,
которая помогла ему вынести долгие годы тяжелейших испытаний.
Когда мы говорим об отце Владиславе Буковинском и других священниках, то мы, в то же время, признаём заслуги католиков Казахстана, которые, несмотря на многолетние жестокие преследования
со стороны коммунистической и атеистической системы, сохранили
веру в Бога и отстояли свою принадлежность к Римско-Католической
Церкви.
отец Витольд Иосиф Ковалёв
г. Караганда, 1 декабря 2004 г.

ПРИСУТНІСТЬ ХРИСТОВОЇ ЦЕРКВИ
НА ЗЕМЛЯХ КАЗАХСТАНУ
1–3 грудня 2004 року в Караганді відбувся симпозіум під назвою
“Присутність Христової Церкви на землях Казахстану – о. Владислав
Буковинський її світлий прояв”. На симпозіум, окрім запрошених доповідачів, прибув увесь казахстанський єпископат – астанський митрополит архієпископ Томаш Пета, єпископ Генрик-Теофіл Хованець
з Алмати, апостольський адміністратор Атирау о. прелат Януш Калета,
делегат для греко-католиків Казахстану і Середньої Азії о. протоієрей
Василь Ґовера, багато душпастирів, чисельні черниці, світські місіонери, а також карагандинські парафіяни. З Польщі прибув кардинал Франциск Махарський з Кракова і єпископ Войцех Поляк з Ґнєзна.
Симпозіум розпочався урочистою св. Месою в катедральному костелі св. Йосифа, яку супроводжував папський легат, краківський митрополит, о. кардинал Франциск Махарський. При вході до костелу
його привітали з хлібом, який був спечений місцевими українськими
греко-католиками! На початку літургії о. кардинал Франциск Махарський прочитав лист папи Івана Павла ІІ від 18 листопада 2004
року, в якому виражена радість з приводу того, що “постать цього героїчного священика не йде в забуття”.
Принагідну проповідь виголосив карагандинський о. архієпископ
Ян-Павел Ленга. Він сказав: “Христос залишив себе у своїй Церкві.
Залишив себе у священиках, єпископах, у продовжувачах того діла, яке
Він розпочав. Він посилає їх на весь світ: ідіть і навчайте, ідіть на
весь світ і хрестіть всі народи. Будемо згадувати цими днями (...)
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о. Владислава Буковинського, героїчні вчинки котрого на ниві проповідування Божого Слова відомі для багатьох; і тут також є багато
тих, котрі його пам’ятають і будуть свідчити про нього, як про свідка Ісуса Христа”.
Після св. Меси була головна доповідь, що відкрила симпозіум, під
назвою “Залишив добрий спогад. Нарис духовної біографії о. Владислава Буковинського (1905–1974)”, яку виголосив о. Вітольд-Йосиф Ковалів, настоятель парафії в Острозі в Україні. Були представлені риси
духовного силуету о. Владислава Буковинського – його незламна віра
і сильна надія, які послідовно реалізовувалися в довірі й покладанні на
Боже Провидіння; любов до Бога і людей, яка знайшла вираз у безмежному відданні вірному люду, в зустрічах з приятелями і в пам’яті про
них – сучасного апостола, котрий вірно й уміло наслідував Св. Апостола Павла. Наслідував його як своїм життям, так і писаним словом до
своїх приятелів, священиків і світських.
Потім поклали квіти на могилу о. Владислава Буковинського.
Окрім церковних ієрархів і священиків, квіти поклали місцеві парафіяни. Гарний вінок із біло-червоних квітів поклав посол Речі Посполитої
в Казахстані пан Владислав Соколовський.
Папський легат о. кардинал Франциск Махарський над могилою
о. Буковинського сказав: “Стоїмо над могилою свідка, котрим є, власне, о. Владислав Буковинський. Любив Бога в Ісусі Христі й любив людину, кожну людину будь-якої раси, будь-яких поглядів. Любив її. Давав
їй приклад. Це був приклад любові до Бога і любові до людини. На цій
могилі написано: «вірю у воскресіння» (...)”. Своє слово кардинал Франциск закінчив молитвою: “Прийди, Господе Ісусе! Дай, щоб на світі
запалала любов, яку Ти, Христе, приніс на світ. Просимо Тебе, дай,
щоб цей вірний Твій слуга, о. Владислав Буковинський, міг стати визнаним найвищою Церковною владою для нас благословенним свідком
і дороговказом. Просимо Тебе також за всіх тих, для котрих отець
Буковинський жив, страждав і помер, котрих любив, за мешканців тієї Батьківщини, яку визнав і яку не залишив. Це молитва за Казахстан.
Просімо Божу Матір, щоб була опікункою і мала у своїй опіці Святішого Отця Івана Павла ІІ”. Над могилою священика-свідка були відмовлені молитви “Під Твою Милість” і “Ангел Господній”.
Друга частина першого дня симпозіуму відбулася в готелі “Чайка”.
Карагандинський єпископ о. архієпископ Ян-Павло Ленґа привітав
і зробив презентацію зібраних науковців і душпастирів. Потім о. кардинал Франциск Махарський ще раз прочитав лист папи Івана
Павла ІІ з нагоди його виїзду на симпозіум до Караганди. У своєму
слові на початок симпозіуму о. кардинал Махарський звернув особливу увагу на папські слова: “Тішуся, що постать цього героїчного свя187

щеника не йде в забуття” і ствердив, що “власне йдеться про пам’ять.
А пам’ять – це щось більше, ніж інстинкт. Це пам’ять людей, котрі,
пізнавши красу правди, доброти, любові не забули про це”. Своє слово
достойний гість з Кракова закінчив словами: “Вірю, що ця зустріч
стане виразним і значним початком тієї церковної дороги, яка послужить беатифікації, канонізації о. Владислава, на які ми сподіваємося,
пастиря і свідка Христа для Казахстану і Світу. Дякую за цей симпозіум
і дякую всім за пам’ять”.
Черговий промовець, Апостольський Нунцій о. архієпископ Томаш Пета сказав, що життя кожного святого показує, що: “Ісус Христос – це недалека історія. Ісус – це наш час, наша сучасність”. На думку митрополита, ці дні – це духовний бенкет. Архієпископ Томаш
Пета подякував організаторам цього симпозіуму і сказав: “Можливо,
це новий етап у житті кожного з нас, у житті Церкви в Казахстані”.
Черговий промовець, єпископ Войцех Поляк, єпископ-помічник із
Ґнєзна, передав коротке привітання з могили св. Войцеха в Ґнєзні. Сказав, що Церква намагається знаходити мотиви надії. “З великим упованням молимося також, щоб тут, власне в Казахстані, у початків
цієї Церкви, молодої Церкви, Церкви надії, був той, кому посвячений
увесь цей симпозіум”.
О. протоієрей Василь Ґовера, візитатор греко-католиків у Казахстані, сказав, що життя і діяльність о. Владислава Буковинського – це
ціла епоха. Сказав, що уповає, що до ґрона блаженних, пов’язаних
із Карагандою – блаженний Микита Будка і блаженний Олекса Зарицький – будуть зачислені два інші священики, о. єпископ Олександр
Хіра і, власне, о. Владислав Буковинський.
У свою чергу п. Владислав Соколовський, посол Речі Посполитої
в Казахстані, сказав, що від імені президента Речі Посполитої Александра Кваснєвського і влади Речі Посполитої схиляє голову перед
о. Владиславом Буковинським. Коротко також промовив ординарій дієцезії в Алмати о. єпископ Генрик-Теофіл Хованець.
Після офіційних промов Михайло Шлюпіков представив виступ
на тему “Казахстан між двома цивілізаціями”. Викладач Карагандинського Університету і місцевої Вищої Духовної Семінарії Марії Матері
Церкви зробив періодизацію історії Казахстану і змалював фон для
зрозуміння колишньої та сучасної історії християнства на землях Казахстану. Потім пані Аїда Махмудова прочитала реферат о. Ґреґора
Приходька під титулом “Переслідувані за Христа в Середній Азії –
зв’язок епох”.
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Черговим промовцем був Адріано дель’ Аста, викладач університету “Сакро Коре” в Мілані. Обговорюючи тему “Тоталітаризм і знищення людини. Можливий опір” зауважив, що пострадянські архіви неповні (наприклад, Хрущов наказав знищити частину документів на тему Катині), і архівні матеріали для повного пізнання цієї проблематики
недостатні.
Другий день симпозіуму відкрив виступ о. єпископа д-ра Войцеха
Поляка під титулом “Наслідування Христа, як первинний і найглибший
фундамент християнської моральності. Християнська моральність
і моральність Ісуса Христа”. Говорячи про сутність християнства
і християнської моральності, єпископ Войцех Поляк говорив на тему,
що означає бути християнином і чому це так важливо. “Коли згадуємо
свідка віри, можемо задати собі запитання про зв’язок віри і життя.
Це запитання, зрозуміло, веде нас до Ісуса Христа”.
Наступний промовець, професор Яков Трофімов з Карагандинського Університету, вказав на проблему “Релігійне право в радянські часи”. Ієрархи і деякі учасники симпозіуму отримали від професора ксерокопію автобіографії російською мовою о. Буковинського з місцевого
Державного Архіву Карагандинської області на кількох сторінках.
Чергова учасниця симпозіуму пані Шірін Акінер з Лондонського Університету виступила на тему “Віра, Пам’ять та Історія”. Вона звернула увагу на недостатнє увічнення Карлаґу – “це наш спільний біль”.
Друга частина другого дня симпозіуму відбулася в катедральному
костелі св. Йосифа в Караганді. Розпочалася вона із зворушливого свідоцтва на тему життя і діяльності о. Владислава Буковинського під титулом “Дороги і стежки” о. Вацлава Поплавського з Астани. Додаймо, що о. Поплавський до того як став священиком, був багаторічним
викладачем російської літератури і мови, а також інспектором обласного відділу освіти.
Урочисту св. Месу другого дня симпозіуму супроводжував і виголосив проповідь о. кардинал Франциск Махарський. Після св. Меси
відбувся концерт новосибірського Ансамблю Павла Шаромова, програма якого складалася як із російської, так і західноєвропейської духовної музики.
Третій день симпозіуму розпочав о. Степан з місцевої української
греко-католицької парафії інформацією на тему мартирології духовенства Української Греко-Католицької Церкви в концентраційних таборах Казахстану. Доповідач, говорячи про єпископа Олександра Хіру,
про блаженного Олексу Зарицького та інших, підкреслив, що вони
служили як греко-католикам, так і католикам римського обряду. Далі
настоятель у Чкалові, о. Кшиштоф Курилович з Товариства Христа
для Закордонної Полонії (Societas Christi pro Emigrantibus Poloniae), го189

ворив на тему “Дар чоловічих і жіночих орденів для Католицької Церкви в Казахстані”. О. Курилович стислу інформацію на вищезгадану
тему закінчив словами: “Без діяльності орденів Римо-Католицька
Церква в Казахстані не охопила б багатства, яке несуть у собі окремі
спільноти. Завдяки багатовіковому досвіду орденів, у їх різнорідній
праці, молода Церква Казахстану дуже швидко просякла відповідним
напрямком віруючих у Христа на шляху їх індивідуального спасіння”.
Антоніо Калкавара, інженер-електронік, італійський світський місіонер у Казахстані представив тему “ Caritas Christi urget nos. Любов
Христа квапить нас. – Необхідність євангелізації”. “Чому о. Буковинський відмовився повернутися до Польщі? – Це було можливим тому,
що досвідчив Христову любов. Без цієї любові не можна витримати
таких випробувань”, – підкреслив Антоніо Калкавара. Черговий учасник симпозіуму о. доктор Войцех Нецель TChr, обговорив проблему
“Необхідність прикладу святості сьогодні”. Локальна Церква в кандидаті на вівтарі хоче бачити приклад святості. О. Нецель помітив, що
“приклад святості, приклад святого життя, винесеного до слави вівтарів, не може розумітися, як ідентифікація зі святим”. Свій цікавий
дискурс о. Нецель закінчив словами: “Для сучасної людини, шарпаної
протиставленнями і страхом, невпевненістю часу і мети життя,
приклад святих може допомогти у віднайденні правди, правди про
себе, правди про світ, правди про Боже милосердя”.
Референт дієцезіальної курії в Ґнєзні о. доктор Франциск Яблонський представив тему “Вклад священиків у місійну євангелізацію Казахстану в світлі апостольської адгортації «Ecclesia in Asia»”. Він
представив цікаву статистику, яка висвітлює сучасне обличчя Церкви
в Казахстані. Наступним учасником симпозіуму був головний редактор краківського “Tygodnika Рowszechnego” (“Загального Тижневика”)
і колишній генерал маріанів о. Адам Бонєцький МІС. Він представив
тему: “Чи католицизм є знову обложеною фортецею? На прикладі казусу Буттіліоне”. Вступом для розкриття своєї теми о. Бонєцький дав
свідоцтво про свої зустрічі з о. Буковинським. На закінчення сказав,
що “о. Владислав Буковинський погоджувався на абсурдні умови і будував Церкву”.
Другою частиною останнього дня симпозіуму були хвилюючі свідоцтва черниці Флори Штівіх, черниці Філомени і пані Ніни Зубровської, проголошені в катедральному костелі св. Йосифа. Св. Месу
на закінчення симпозіуму супроводжував митрополит Астани о. архієпископ Томаш Пета. У своїй проповіді голова Римо-Католицької Церкви в Казахстані, підсумовуючи симпозіум, сказав, що ці “три дні були роздумами про життя о. Владислава Буковинського на тлі історії
Римо-Католицької і Греко-Католицької Церков на землях Казахстану”
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О. Буковинського “приязнь з Богом, – це таємниця. Ми пізнали те, що
є найважливішим. Пізнали в чому секрет його любові, його героїзму”.
Архієпископ Томаш Пета звернув увагу на те, що в 2004 році минула
ще одна річниця, пов’язана з о. Владиславом Буковинським – 50 років
від початку його праці в Казахстані (10 серпня 1954 року). Архієпископ Пета нагадав також постать греко-католицького єпископа Олександра Хіри, котрий говорив, що Матір Божа вчинить навернення Росії
через великі депортації народів (свідоцтво єпископа Йосифа Верта).
Митрополит Астани вказав також на велику подібність Апостола Азії
св. Франциска Ксаверія і Апостола Караганди о. Владислава Буковинського. “Дякуймо Богові за життя о. Владислава Буковинського. Дякуймо Богові за цей глибокий духовний симпозіум. Найкращим продовженням цього симпозіуму буде поглиблення молитви, (...) нашого особистого зв’язку з Богом. Ми не можемо копіювати його [о. Владислава Буковинського] життя, але можемо наслідувати його довіру Богові”, – сказав о. архієпископ Томаш Пета.
Дуже важливим доповненням описаного симпозіуму була можливість відвідання православного собору і мечеті в Караганді, а також відвідання місць мартирології багатьох різних народів у Спаську і Долінці. З цього скористалися два, мабуть, найбільш ревні, слухачі вищезгаданого симпозіуму – головні редактори “Загального Тижневика”
і “Волання з Волині”, о. Адам Бонєцький МІС і автор цієї статті.
З о. Анджеєм Щенсним, котрий нас обвіз своїм джипом, вели цікаву
розмову...
Дві річниці з життя о. Владислава Буковинського були не лише
спомином світлого прикладу цього священика, але також стали доброю
нагодою до рефлексії над найновішою історією Церкви та її присутності на землях Казахстану.
Відомий російський мислитель Лев Шестов писав так: “Вивчати
минуле, тобто пробувати вникнути в життя людей, котрі давно від
нас відійшли, – ось найважливіша і найпотрібніша річ. Дивитися в минуле потрібно, однак, не для того, щоб виправдати сучасність і виробити переконання у нашій перевазі над предками, тобто не для того,
щоб віднайти в історії ідею розвитку. Життя людини настільки складне, що не міститься ані в одній з видуманих нами ідей” (“Лише віра.
Антологія текстів Льва Шестова”), редакція і переклад вибраних
фрагментів Патриції Виліґали, Краків 2004, с.72).
У 2004 році Караганда святкувала 70-у річницю свого існування.
В історії такий період вважається невеликим, але за цим коротким часом, коли мала місцевість переродилася у велике промислове місто,
стоїть доля сотень тисяч людей. Багато з них, – як це було у випадку
поляків, німців, українців, – опинилися тут не з власної волі. Це, влас191

не вони, депортовані зі своїх малих батьківщин, Поділля, Волині, Поволжя, Східної Галичини – незважаючи на заборону і переслідування,
збиралися ночами на молитву. Стали зародком кількох парафій (у тому
числі одна українська – греко-католицька), які діють у сьогоднішній
Кара-ганді.
Карагандинська дієцезія в особі о. архієпископа Яна-Павла Ленґи
скерувала до краківської архідієцезії в особі митрополита о. кардинала
Франциска Махарського прохання про допомогу в проведенні беатифікаційного процесу о. Владислава Буковинського. І це, мабуть, один із
найважливіших плодів триденних урочистостей у Караганді.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Караганда, 5 грудня 2004 р.
P.S. Уже вдруге я мав можливість відвідати Караганду, молитися на цій
святій землі Казахстану, молитися біля могил свідків віри. Я дуже вдячний
Його Преосвященству архієпископу Яну-Павлу Лензі й преподобному Анджею Щенсному за запрошення на симпозіум з нагоди 100-річниці від дня народження і 30-річниці від дня смерті о. Владислава Буковинського.
[“Волання з Волині” ч. 6 (61) від листопада–жовтня 2004 р., стор. 31–37]

OBECNOŚĆ KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO
NA ZIEMIACH KAZACHSTANU45
W dniach 1–3 grudnia 2004 roku w Karagandzie odbyło się sympozjum
pt. „Obecność Kościoła Chrystusowego na ziemiach Kazachstanu – ks.
Władysław Bukowiński jej świetlany przejaw”. Na sympozjum oprócz zaproszonych prelegentów przybył cały episkopat kazachstański – metropolita
astański abp Tomasz Peta, bp Henryk Teofil Chowaniec z Ałmaty, administrator apostolski Atyrau ks. prał. Janusz Kaleta, delegat dla grekokatolików
Kazachstanu i Azji Środkowej ks. mitrat Wasyl Gowera, wielu duszpasterzy, liczne siostry zakonne, misjonarze świeccy oraz parafianie karagandyjscy.
Z Polski przybył kard. Franciszek Macharski z Krakowa i bp Wojciech Polak z Gniezna.
45
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Niniejszy tekst dostępny jest w wielu miejscach w internecie.

Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Mszą Święta w kościele katedralnym pw. św. Józefa, której przewodniczył legat papieski, metropolita
krakowski, ks. kardynał Franciszek Macharski. W wejściu do kościoła
został on przywitany chlebem, który został przygotowany (upieczony) przez

45. J. E. Ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, składa wiązankę
kwiatów na grobie ks. Władysława Bukowińskiego, 1 grudnia 2004 roku. Fot. Redakcja „Credo” (Karaganda).

miejscowych ukraińskich grekokatolików! Na początku liturgii ks. kard.
Franciszek Macharski przeczytał list papieża Jana Pawła II z 18 listopada
2004 roku, w którym wyraził radość z tego, że „postać tego bohaterskiego
kapłana nie idzie w zapomnienie”.
Homilię wygłosił ordynariusz karagandyjski ks. abp Jan Paweł Lenga.
Powiedział on m.in: „Chrystus zostawił siebie w swoim Kościele. Zostawił
siebie w kapłanach, biskupach, w kontynuatorach tego dzieła, które On rozpoczął. On ich posyła na cały świat: idźcie i nauczajcie, idźcie na cały świat
i chrzcijcie wszystkie narody. Będziemy wspominać w te dni (...) ks. Władysława Bukowińskiego, którego heroiczne czyny na niwie przepowiadania
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Słowa Bożego są znane przez wielu; i tutaj też jest wielu, którzy go pamiętają i będą świadczyć o nim, jak o świadku Jezusa Chrystusa”.
Po Mszy św. miał miejsce główny wykład otwierający sympozjum pt.
„Zostawił dobre wspomnienie. Szkic biografii duchowej ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974)”, który wygłosił ks. Witold Józef Kowalów,
proboszcz parafii w Ostrogu na Ukrainie. Ukazane zostały cechy sylwetki
duchowej ks. Władysława Bukowińskiego – jego niezłomna wiara i mocna
nadzieja, które konsekwentnie realizowały się w zaufaniu i poleganiu na
Opatrzność Bożą; miłość do Boga i ludzi, która znalazła wyraz w bezgranicznym oddaniu dla wiernego ludu, w spotkaniach z przyjaciółmi i w pamięci o nich – współczesnego apostoła, który wiernie i umiejętnie naśladował Św. Pawła Apostoła. Naśladował go zarówno swoim życiem, jak i słowem pisanym do swoich przyjaciół, kapłanów i świeckich.
Następnie zostały złożone kwiaty na grobie ks. Władysława Bukowińskiego. Oprócz kościelnych hierarchów i kapłanów kwiaty składali także
miejscowi parafianie. Piękny wieniec z biało-czerwonych kwiatów złożył
ambasador RP w Kazachstanie p. Władysław Sokołowski.
Papieski legat ks. kard. Franciszek Macharski nad grobem ks. Bukowińskiego powiedział m.in.: „Stoimy przy grobie świadka, którym jest właśnie ks. Władysław Bukowiński. Miłował Boga w Chrystusie Jezusie i miłował człowieka, każdego człowieka jakiejkolwiek rasy, jakichkolwiek poglądów. Kochał go. Dawał mu przykład. To był przykład miłości Boga i miłości
człowieka. Na tym grobie napisane jest: «wierzę w zmartwychwstanie»
(...)”. Swoje słowo kard. Franciszek Macharski zakończył modlitwą:
„Przyjdź Panie Jezu! Daj, żeby na świecie zapłonęła miłość, którą Ty, Chryste, na świat przyniosłeś. Prosimy Cię, daj żeby ten sługa wierny Twój, ks.
Władysław Bukowiński, mógł się stać uznany przez najwyższy urząd Kościoła dla nas błogosławionym świadkiem i drogowskazem. Prosimy Cię także
za wszystkich tych, dla których ojciec Bukowiński żył, cierpiał i umarł, których kochał, za mieszkańców tej Ojczyzny do której się przyznał i której nie
opuścił. To jest modlitwa za Kazachstan. Prośmy Matkę Boską żeby była
opiekunką i miała w swojej opiece Ojca Świętego Jana Pawła II”. Nad grobem kapłana–świadka zostały odmówione modlitwy „Pod Twoją Obronę”
i Anioł Pański.
Druga część pierwszego dnia sympozjum odbyła się w hotelu „Czajka”.
Biskup karagandyjski ks. abp Jan Paweł Lenga przywitał i dokonał prezentacji zebranych naukowców i duszpasterzy. Następnie ks. kard. Franciszek Macharski jeszcze raz przeczytał list doń papieża Jana Pawła II z okazji jego wyjazdu na sympozjum do Karagandy. W swoim słowie na rozpoczęcie sympozjum ks. kard. Macharski zwrócił szczególną uwagę na papieskie słowa: „cieszę się, że postać tego heroicznego kapłana nie idzie w zapomnienie” i stwierdził, że „właśnie chodzi o pamięć. A pamięć to jest coś
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więcej niż instynkt. To jest pamięć ludzi, którzy doznawszy piękna, prawdy,
dobroci, miłości nie zapomnieli o tym”. Swoje słowo dostojny gość z Krakowa zakończył słowami: „Wierzę, że to spotkanie stanie się wyraźnym
i znaczącym początkiem tej kościelnej drogi, która posłuży spodziewanej
przez nas beatyfikacji, kanonizacji, ks. Władysława, pasterza i świadka
Chrystusa dla Kazachstanu i dla Świata. Dziękuję za to sympozjum i dziękuję wszystkim za pamięć”.
Kolejny mówca, Nuncjusz Apostolski w Kazachstanie, Abp Józef Wesołowski, podkreślił że ks. Władysław Bukowiński swą postawą pokazywał
na Boga Pocieszyciela i Zbawiciela.
Następnie metropolita astański ks. abp Tomasz Peta powiedział, że życie każdego świętego pokazuje, że „Jezus Chrystus to nie daleka historia.
Jezus to nasze czasy, nasza współczesność”. Według metropolity te dni to
duchowa uczta. Abp Tomasz Peta podziękował organizatorom tego sympozjum i powiedział: „być może to nowy etap w życiu każdego z nas, w życiu
Kościoła w Kazachstanie”.

46. Dostojny gość sympozjum J. E. ks.
abp Tomasz Peta z Astany. Fot. ks. Witold J. Kowalów.

Kolejny mówca, bp Wojciech Polak, biskup pomocniczy z Gniezna,
przekazał krótkie pozdrowienie od grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Powiedział, że Kościół próbuje odnajdywać motywy nadziei. „Z wielką ufnością modlimy się również, aby tutaj, właśnie w Kazachstanie, u początku te195

go Kościoła, młodego Kościoła, Kościoła nadziei był ten, któremu poświęcone jest całe sympozjum”.
Ks. mitrat Wasyl Gowera, wizytator grekokatolików w Kazachstanie
powiedział, że życie i działalność ks. Władysława Bukowińskiego to cała
epoka. Powiedział, iż ufa że do grona błogosławionych związanych z Karagandą – bł. Mykyta Budka i bł. Ołeksa Zaryćkyj – zostaną zaliczeni dwaj
inni kapłani, ks. bp Ołeksandr Chira i właśnie ks. Władysław Bukowiński.
Z kolei p. Władysław Sokołowski, ambasador RP w Kazachstanie, powiedział że w imieniu prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i władz
RP skłania głowę przed ks. Władysławem Bukowińskim. Krótko przemówił
także ordynariusz diecezji w Ałmaty ks. bp Henryk Teofil Chowaniec.
Po oficjalnych przemówieniach Michaił Szlupikow przedstawił wykład
nt. „Kazachstan między dwoma cywilizacjami”. Wykładowca Uniwersytetu
Kargandyjskiego i miejscowego Wyższego Seminarium Duchownego pw.
Maryi Matki Kościoła dokonał periodyzacji historii Kazachstanu i ukazał tło
dla zrozumienia dawnej i obecnej historii chrześcijaństwa na ziemiach Kazachstanu. Następnie p. Ajida Machmudowa odczytała referat ks. Gregora
Prychod’ko pt. „Prześladowani za Chrystusa w Azji Środkowej – związek
czasów”.
Kolejnym mówcą był Adriano dell’ Asta, wykładowca uniwersytetu
„Sacro Core” w Mediolanie. Omawiając temat „Totalitaryzm i zniszczenie
człowieka. Możliwy sprzeciw” zauważył, że archiwa postsowieckie są niepełne (np. Chruszczow nakazał zniszczyć część dokumentów nt. Katynia)
i archiwalne materiały w pełnym poznaniu tej problematyki są niedostateczne.
Drugi dzień sympozjum otworzył wykład ks. bpa dra Wojciecha Polaka pt. „Naśladowanie Chrystusa jako pierwotny i najgłębszy fundament
chrześcijańskiej moralności. Moralność chrześcijańska i moralność Jezusa
Chrystusa”. Mówiąc o istocie chrześcijaństwa i chrześcijańskiej moralności
bp Wojciech Polak mówił nt. Co to znaczy być chrześcijaninem i dlaczego
jest to takie ważne. „Kiedy wspominamy świadka wiary możemy sobie zadać
pytanie o związek wiary i życia. To pytanie oczywiście prowadzi nas do
Jezusa Chrystusa”.
Następny mówca, prof. Jakow Trofimow z Uniwersytetu Karagandyjskiego ukazał problem „Prawo wyznaniowe w czasach radzieckich”. Hierarchowie i niektórzy uczestnicy sympozjum otrzymali od profesora kserokopię kilkustronicowej autobiografii w języku rosyjskim ks. Bukowińskiego
z miejscowego Archiwum Państwowego Obwodu Karagandyjskiego. Kolejna uczestniczka sympozjum p. Shirin Akiner z Uniwersytetu Londyńskiego mówiła nt. „Wiara, Pamięć i Historia”. Zwróciła ona uwagę na niedostateczne upamiętnienie Karłagu – „jest to nasz wspólny ból”.
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Druga część drugiego dnia sympozjum odbyła się w kościele katedralnym pw. Św. Józefa w Karagandzie. Rozpoczęło ją przejmujące świadectwo
nt. życia i działalności ks. Władysława Bukowińskiego pt. „Drogi i ścieżki”
ks. Wacława Popławskiego z Astany. Dodajmy, że ks. Popławski zanim
został kapłanem był wieloletnim wykładowcą literatury i języka rosyjskiego
oraz inspektorem obwodowego wydziału oświaty.
Uroczystej Mszy św. w drugim dniu sympozjum przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kard. Franciszek Macharski. Po Mszy św. miał miejsce
koncert nowosybirskiego Zespołu Pawła Szaromowa, na program którego
złożyła się muzyka duchowa zarówno rosyjska, jaki i zachodnioeuropejska.
Trzeci dzień sympozjum rozpoczęła informacja ks. Stepana z miejscowej ukraińskiej parafii grekokatolickiej nt. martyrologii duchowieństwa
Ukraińskiego Kościoła Grekokatolickiego w obozach koncentracyjnych Kazachstanu. Prelegent mówiąc o bpie Ołeksandrze Chirze, o bł. Ołeksie Zaryćkym i innych podkreślił, że służyli oni zarówno grekokatolikom, jak i katolikom obrządku rzymskiego. Następnie proboszcz w Czkałowie, ks.
Krzysztof Kuryłowicz z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (Societas Christi pro Emigrantibus Poloniae), mówił nt. „Dar zakonów męskich i żeńskich dla Kościoła Katolickiego w Kazachstanie”. Ks. Kuryłowicz zwięzłą informacje na powyższy temat zakończył słowami: „Bez
działalności zakonów Kościół Rzymskokatolicki w Kazachstanie nie objąłby
bogactwa, które niosą w sobie poszczególne wspólnoty. Dzięki wielowiekowemu doświadczeniu zakonów w ich różnorodnej pracy młody Kościół Kazachstanu bardzo szybko przesiąkł odpowiednim ukierunkowaniem wierzących w Chrystusa na drodze ich indywidualnego zbawienia”.
Antonio Calcawara, inżynier-elektronik, włoski misjonarz świecki
w Kazachstanie przedstawił temat „Caritas Christi urget nos. Miłość Chrystusa przynagla nas. – Konieczność ewangelizacji”. „Dlaczego ks. Bukowiński zrezygnował z powrotu do Polski? – Było to możliwe dlatego, że doświadczył on miłości Chrystusowej. Bez tej miłości nie można wytrzymać takich doświadczeń” – podkreślił Antonio Calcawara. Kolejny uczestnik sympozjum, ks. dr Wojciech Necel TChr, omówił zagadnienie „Konieczność
przykładu świętości dzisiaj”. Kościół lokalny w kandydacie na ołtarze chce
widzieć przykład świętości. Ks. Necel zauważył, że „przykład świętości,
przykład życia świętego wyniesionego do chwały ołtarza nie może być rozumiany jako identyfikacja ze świętym”. Swój interesujący dyskurs ks. Necel
zakończył słowami: „Dla współczesnego człowieka, szarpanego przeciwnościami i lękiem, niepewnością czasu i celowością życia przykład świętych
może być pomocny w odnalezieniu prawdy, prawdy o sobie, prawdy o świecie, prawdy o Bożym miłosierdziu”.
Referent kurii diecezjalnej w Gnieźnie ks. dr Franciszek Jabłoński
przedstawił temat „Wkład kapłanów w ewangelizację misyjną Kazachstanu
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w świetle adhortacji apostolskiej «Ecclesia in Asia»”. Przedstawił ciekawą
statystykę przedstawiająca współczesne oblicze Kościoła w Kazachstanie.
Jako kolejny uczestnik sympozjum wystąpił redaktor naczelny krakowskiego „Tygodnika Powszechnego” i były generał marianów ks. Adam Boniecki MIC. Przedstawił on temat: „Czy katolicyzm jest znów oblężoną twierdzą? Na przykładzie casusu Buttiglione”. Jako wstęp do ukazania swego
tematu ks. Boniecki dał świadectwo o swoich spotkaniach z ks. Wł. Bukowińskim. Na zakończenie powiedział, że „ks. Wł. Bukowiński godził się na
absurdalne warunki i budował Kościół”.
Drugą częścią ostatniego dnia sympozjum były przejmujące świadectwa
s. Flory Sztiwich, s. Filomeny i p. Niny Zubrowskiej, wygłoszone w kościele katedralnym pw. św. Józefa. Mszy św. na zakończenie sympozjum
przewodniczył metropolita astański ks. abp Tomasz Peta. W swoim kazaniu zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego w Kazachstanie podsumowując sympozjum powiedział, że były to „trzy dni rozważań o życiu ks.
Władysława Bukowińskiego na tle historii Kościoła Rzymsko- i Grekokatolickiego na ziemiach Kazachstanu”. Ks. Bukowińskiego „przyjaźń z Bogiem
to tajemnica. Poznaliśmy to, co jest najważniejsze. Poznaliśmy w czym jest
sekret jego miłości, jego heroizmu”. Abp Tomasz Peta zwrócił uwagę, że
w 2004 roku minęła jeszcze jedna rocznica związana z ks. Wł. Bukowińskim – 50 lat jak rozpoczął on swoją pracę w Karagandzie (10 sierpnia 1954
roku). Arcybiskup Peta przypomniał także postać grekokatolickiego biskupa
Ołeksandra Chiry, który mówił iż Matka Boża dokona nawrócenia Rosji
poprzez wielkie deportacje narodów (świadectwo bpa Jozefa Wertha). Metropolita astański ukazał też na wielkie podobieństwo Apostoła Azji św.
Franciszka Ksawerego i Apostoła Karagandy ks. Władysława Bukowińskiego. „Dziękujmy Bogu za życie ks. Władysława Bukowińskiego. Dziękujmy Bogu za to głębokie duchowo sympozjum. Najlepszym przedłużeniem tego sympozjum będzie pogłębienie modlitwy, (...) naszej osobistej więzi z Bogiem. My nie możemy kopiować jego [ks. Wł. Bukowińskiego] życia, ale
możemy naśladować jego zaufanie Bogu” – powiedział ks. arcybiskup Tomasz Peta.
Bardzo ważnym uzupełnieniem opisywanego sympozjum była możliwość odwiedzenia soboru prawosławnego i meczetu w Karagandzie oraz
odwiedzenie miejsc martyrologii wielu różnych narodów w Spasku i Dolince. Skorzystało z tego dwóch chyba najgorliwszych słuchaczy wspomnianego sympozjum – redaktorzy naczelni „Tygodnika Powszechnego” i „Wołania z Wołania”, tzn. ks. Adam Boniecki MIC i piszący te słowa. Z ks. Andrzejem Szczęsnym, który nas obwiózł swoim jeepem prowadziliśmy ciekawą rozmowę...
*
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Dwie rocznice z życia ks. Władysława Bukowińskiego były nie tylko
wspomnieniem świetlanego przykładu tego kapłana ale również stały się
dobra okazją do refleksji nad najnowszą historią Kościoła i jego obecności
na ziemiach Kazachstanu.
Jak pisał wybitny rosyjski myśliciel Lew Szestow „studiować przeszłość, tj. próbować wniknąć w życie ludzi, którzy dawno od nas odeszli –
oto rzecz najważniejsza i najpotrzebniejsza. Patrzeć w przeszłość trzeba
jednak nie po to, by usprawiedliwić teraźniejszość i nabrać przekonania o
naszej przewadze nad przodkami, tj. nie po to, żeby odnaleźć w historii ideę
rozwoju. Życie człowieka jest na tyle złożone, że nie mieści się w ani jednej
z wymyślonych przez nas idei” („Tylko wiara. Antologia tekstów Lwa Szestowa”, red. i tłum. wybranych fragmentów Patrycja Wyligała, Kraków
2004, s. 72).
W roku 2004 Karaganda świętowała 70. rocznicę swego istnienia. W historii taki okres uważany jest za niewielki, ale za tym krótkim czasem, kiedy mała miejscowość przerodziła się w wielkie przemysłowe miasto, stoją
losy setek tysięcy ludzi. Wielu z nich – jak to miało miejsce w przypadku
Polaków, Niemców i Ukraińców – znalazło się tutaj nie z własnej woli. To
właśnie oni deportowani ze swych małych ojczyzn, Podola, Wołynia, Powołża, Galicji Wschodniej – pomimo zakazów i prześladowań zbierali się
po nocach na modlitwę. Stali się zalążkiem kilku parafii katolickich (w tym
jedna ukraińska – grekokatolicka) działających w dzisiejszej Karagandzie.
Diecezja karagandyjska w osobie ks. arcybiskupa Jana Pawła Lengi
skierowała do archidiecezji krakowskiej w osobie metropolity ks. kard.
Franciszka Macharskiego prośbę o pomoc w przeprowadzeniu procesu beatyfikacyjnego ks. Władysława Bukowińskiego. I to jest chyba jeden z najważniejszych owoców trzydniowych uroczystości w Karagandzie.
ks. Witold Józef Kowalów
Karaganda, 5 grudnia 2004 r.
P.S. Już drugi raz miałem możliwość odwiedzić Karagandę, modlić się na tej
świętej ziemi Kazachstanu, modlić się przy grobach świadków wiary. Wdzięczny
jestem J. E. ks. abpowi Janowi Pawłowi Lendze i wielebnemu ks. Andrzejowi
Szczęsnemu za zaproszenie na sympozjum z okazji 100. rocznicy urodzin i 30.
rocznicy śmierci ks. Władysława Bukowińskiego.
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[„Wołanie z Wołynia” nr 6 (61) z listopada–grudnia 2004 r., s. 31–37; „Rycerz
Niepokalanej dla Polonii” (Rzym), nr 3 (704) z marca 2005 r., s. 123–126]
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ОСТАВИЛ ХОРОШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Эскизы духовной биографии священника
Владислава Буковинского (1905–1974)
Постоянно присутствуют в нашей памяти слова, высказанные папой римским Иоанном Павлом ІІ во время молитвы Ангел Господен
после памятной Св. Мессы на площади Матери Родины в Астане 23
сентября 2001 года. Сказал он тогда на польском языке: “С большой
радостью смотрю на Вас и благодарю Бога, что мне дано быть среди
Вас. Всегда живо интересовался Вашей судьбой. Много мне рассказывал о Вас незабываемый о. Владислав Буковинский, которого много раз
встречал и всегда восхищался его священнического верностью и апостольским воодушевлением. Был в особенности связан с Карагандой,
но рассказывал мне о жизни всех Вас”46.
На протяжении нескольких лет издательство “Волання з Волині”
(«Зов с Волыни») собирает свидетельства и воспоминания людей, которые имели счастье встретить либо знать на своём жизненном пути
о. Владислава Буковинского.
Этот доклад не претендует на детальное представление биографии
о. Владислава Буковинского. Очень тщательно это сделала блаженной
памяти Ядвига Тележинская 47. В свою очередь хочу обратить внимание на некоторые аспекты духовной биографии известного свидетеля
веры в отдельные периоды его жизни.
Необходимо хотя бы коротко вспомнить этапы его жизни:
1. Детство. Отец Владислав Буковинский родился 22 декабря 1904
года по старому стилю (то есть 4 января 1905 года по грегорианскому
календарю) в г. Бердичеве (40 км от Житомира). О. Владислав в детские годы учился дома, проявляя большие умственные способности.
В 1914 году начал учёбу в русской гимназии в Киеве, потом с 1917
года – в польской гимназии в Плоскирове (ныне Хмельницкий, областной центр на Украине).
2. Учёба и первые годы священнослужения в Польше. После
окончания курсов экстернатом, Владислав Буковинский, 24 сентября
46
Эти слова многократно цитировались в прессе. Цитируем их за официальной вебстраницей Ватикана: – см.: Angelus, Giovanni Paolo II, Santo Padre, Visita Pastorale Kazakhstan, [w:] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2001/documents/hf_jpii_ang_20010923_kazakhstan-astana_it.html.
47
Jadwiga Teleżyńska, Helena Mittelstaedt, Kalendarium życia ks. Władysława Bukowińskiego (1904–1974), [w:] Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci
wiernych i przyjaciół, cz. 1, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–
–Ostróg 2001, s. 11–35.
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1921 года, сдаёт экзамены на аттестат зрелости в Кракове и в том же
году начинает учёбу на юридическом факультете Ягеллонского университета, который заканчивает в 1926 году. Уже на третьем курсе
о. Владислав чувствовал зов к священнослужению, но решил закончить начатое юридическое образование. На протяжении 1926–1931 годов учился на факультете теологии вышеназванного университета.
“Период учебы на юридическом и теологическом факультетах – как
писала Ядвига Тележинская – был периодом идеологического и патриотического формирования; уважения к высоким идеям исторических традиций, особенно ягеллонской идеи – уважения идеологии людей и народов, свободы совести и личных убеждений”48. 28 июня 1931
года был рукоположен. В 1931–1936 годах работает в краковской архидиецезии, в Рабке и Сухой Бескидской.

47. Ks. Witold Józef Kowalów w czasie wykładu. Fot. Redakcja
„Credo” (Karaganda).

3. Священнослужение в Луцке на Волыни. В 1936 году выехал
в Луцк. В 1936–1939 годах преподавал катехетыку и социологию
в Высшей духовной семинарии в Луцке. С 1938 года был также генеральным секретарем Диецезиального института Католической Акции,
директором Высшего института религиозных знаний и заместителем
редактора “Католической жизни”. На протяжении всего этого периода
48
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Там же, С. 16.

о. Буковинский был также преподавателем религии в школах, благодаря чему имел непосредственный контакт со школьниками, их родителями и обществом. В период с 17 сентября 1939 года по 3 января 1945
года исполняет трудную в тот период должность настоятеля – период
“первых советов”, немецкой окупации, ликвидации евреев, нападений
украинских националистов на польские поселения и ответных нападений, борьбы отрядов польской самозащиты, борьбы партизанов с немцами и возвращения советской власти – “вторые советы”. Кроме ревностного исполнения обязанностей настоятеля катехизирует детей, постоянно опекает семьи осужденных, спасает еврейских детей и прячет
их в католических семьях, кормит и опекает приезжающих в большом
количестве в Луцк жертв бандеровских погромов, кормит советских
заключенных, которые массово умирают от голода в тюрьмах. 22 августа 1940 года был впервые арестован НКВД.
4. Арест и заключение. Отец Владислав Буковинский был дважды
осужденный – в 1941 году по ст. ст. 54–10 ч. 1 и 54–12 УК УССР на
8 лет ИТЛ (Исполнительно-трудовых лагерей). Вместе з другими заключёнными был в июне 1941 года расстрелян НКВД, но пуля не попала в него – чудом спасся от смерти. Второй раз был арестован ночью
с 3 на 4 января 1945 года, вместе с луцким епископом АдольфомПетром Шелёнжеком и другими священниками, работающими в Луцке49. Следствие проходило больше года.
Второй раз был осуждён в 1946 году по ст. ст. 54–1 «а» и 54–11
УК УССР на 10 лет ИТЛ (Исправительно-трудовых лагерей) – срок наказания отбыл. Вспоминая позже отъезд из Луцка, написал: “Смотря
из машини для заключённых на постепенно удаляющийся ЛУЦК со
всеми куполами нашего собора, чётко понял, что Луцк – это прошлое,
прошедшее бесповоротно, в моей жизни и в истории современной
Польши. Что принесёт будущее? Что-то совершенно новое”50.
На протяжении 1946–1950 годов Владислав Буковинский пребывал
в челябинских лагерях. Это был период тяжёлой работы на вырубке
леса, копании рвов в условиях холода и недостаточного питания. Второй этап его заключения – это лагерь в Джезказгане. Работает в медной
шахте “Покро” на глубине приблизительно 300 м (трёхсот метров) при
температуре около четырёх градусов по Цельсию и при постоянной
влажности. Это был очень тяжёлый двенадцатичасовой труд при до49

О. Буковинский – автор описания, которое свидетельствует о мужественном поведении в тюрьме старшего ординария луцкой епархии – см. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienie z więzienia o Księdzu Biskupie Adolfie Piotrze Szelążku, [w:] Tenże, Do
moich przyjaciół..., s. 11–25.
50
Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej,
zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 53.
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бывании медной руды. О. Буковинский грузил руду вручную – шуфлей
на повозки – дневная норма тогда составляла 12 тонн. Между другими
работами готовил также деревяные корки к взрывным устройствам
и имел обязанность разносить их и размещать на высоте больше чем
пять метров на разных ярусах (коридорах) шахты. 10 августа 1954 года
был освобождён из лагеря.
5. Священнослужение в Казахстане. После выхода из трудовых
лагерей был административно выслан в Караганду в Казахстане, где на
протяжении двух лет, до середины 1956 года, работал священником.
В третий раз был там осуждён на три года. После выхода с места заключения, далее работал священнослужителем в Караганде в 1961–
–1969 годах. Чтобы облегчить себе работу священника, начал работать
ночным сторожем на территории строительных объектов. Это была
особенная работа священнослужителя, потому что проходила без костёла или каплицы. Коммунистическая власть не только не позволяла
открывать костёлы и каплицы, но осуждала публичные литургические
богослужения. О. Буковинский, похоже как и другие священники того
времени, был своего рода обходчиком домов. Его работа происходила
в домах верующих людей. Приходил к определённому дому по обыкновению после полдня. Устанавливал алтарь. Потом исповедовал. Св.
Мессу служил поздним вечером, потом исповедовал до поздней ночи.
Уже в 5 часу утра отправлял следующую св. Мессу, а позже – снова
исповедь, иногда были крестины или венчания.
6. Миссионерские путешествия в соседние страны. Совершал
подпольные пасторальные (пастырские) поездки по всему Казахстану,
Узбекистану, Таджикистану. Он очень основательно готовил верующих к Таинствам. На протяжении 1957–1958 годов о. Владислав Буковинский совершил 5 миссионерских походов, продолжительностью от
1 до 4 месяцев. Года эти по его воспоминаниям “вершинные” в деятельности и объёме его миссионерской работы.
7. Встречи с друзьями в Польше. О. Владислав Буковинский во
время работы в Казахстане трижды приезжал в Польшу – в 1965 году,
в 1967–1968 и в 1972–1973 годах. Во время этих пребываний на Родину встречается со своими ближними и дальними родственниками,
друзьями по учёбе на юридическом и теологическом факультетах, кругом друзей из Академического Рубежного кружка “Возрождения”,
с друзьями из Сухой Бескидской, воспитанниками гимназии в Рабке,
священниками Духовной семинарии и прихожанами из Луцка, а также
приятелями из мест заключения. Несмотря на уговоры друзей, не соглашается остаться в Польше. Постоянно думает об оставленных в Ка204

раганде “овцах без пастуха”. Во время второго пребывания в Польше
на протяжении месяца отдыхает в горах – в Крынице. Во время последнего пребывания в Польше два месяца находится на лечении
в больнице в Кракове – несмотря на плохое состояние здоровья не соглашается остаться в Польше, говоря, что “могила священника также
апостольствует”.
В 1974 году состояние здоровья о. В. Буковинского ухудшается.
В больнице он находился десять дней, когда прихожане навещали его,
он с улыбкой утешал их, говоря: “Если я умру, придёт другой священник, без священника не останетесь”. Эти слова так же оказались пророческими. Истощённый интенсивной работой священнослужителя,
в тяжёлых условиях, умер 3 декабря 1974 года с розарием в руках.
В похоронах о. Владислава участвовали сотни людей, несколько священников, в том числе – из Украины, а также священники других вероисповеданий. Все хотели проводить в последний путь „Апостола
Караганды”, как его называли.
*
*

*

Не будем детально, поэтапно рассматривать его жизнь, однако,
в вышеназванных периодах жизни будем всматриваться в божественные и моральные добродетели. Сначала обратим внимание на его веру,
надежду и любовь. Несгибаемая вера и твёрдая надежда последовательно реализировались в его уповании и доверии Господнему Провидению. Любовь к Богу и людям нашла выражение в его беспредельной
отдачи верным, во встречах с друзьями и памяти о них.
Несгибаемая Вера. О. Владислав не только был человеком веры,
но и передавал её другим, что в конечном итоге есть заданием каждого
священника. О. Буковинский умело использовал каждое место, чтобы
передавать другим веру. Привил её даже молодому идейному коммунисту, с которым сидел в одной камере. Описал это в своих воспоминаниях Ян Кежновский: “Этот человек раньше ничего не слышал о Боге и религии. Отец Владислав на протяжении совместного пребывания с ним в камере передал ему все свои знания, а он, будучи интеллигентом, принял их и желал углубить.
Тем временем о. Владислав уже закончил отбывать наказание
и должен был выйти на свободу. «И представьте себе – говорил
о. Владислав – что за Божье совпадение! Меня выпускают, а на моё
место НКВД поместило очень образованного иезуита, профессора
теологии, который мог это дело повести намного дальше, потому
что имел больше знаний, чем я!».
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Конечно, Священник не радовался, тому что о. иезуит был арестован, а только тому, что благодаря этому человек доброй воли,
идеалист, мог дальше обретать знания о Боге и религии, а потом,
быть может, передавать эти знания другим. Такой была горячая вера
Отца Владислава”51.
Сегодня племянница (дочь брата) Яна Кежновского – с. АннаМария – работает и молится в Карагандинском Кармеле.
О. В. Буковинский после пережитого кризиса болезни в Челябинском лагере помогает и утверждает больных в вере.
Любовь. Как вспоминает неутомимый руководитель общественного Движения к Цивилизации Любви, п. Анна Прушинская “Слово священник возле имени о. Буковинского приобретало особенное значение.
Не только из-за внешности Отца, но и ощущалась его особенная личностность – переполненная любовью к людям и Богу, а также к общественности, среди которой пребывал”52.
Во время работы в Луцке заботился о детях, организовывая для них
дополнительные уроки, чтобы “выросли людьми”. Михал Ядчык (род.
в 1930 году в Копачёвке, Луцкий район) вспоминает: “За последующее
образование благодарю отца из Луцка. Если меня не подводит память,
это был легендарный священник Буковинский. Этот священник договорился о дополнительных уроках для меня и моего друга у знакомой
учительницы. Через некоторое время передавал ей конверты. Мы не
выдержали и в какой-то раз сделали что-то пакостное, над чайником
открыли конверт. Оказалось, что это не было любовное письмо, а заработная плата за нашу учёбу”. Инвестиция в Михаила Ядчыка оказалась оправданной, потому что после войны он окончил Вроцлавскую
политехнику (Вроцлавский Политехнический университет) 53.
О. В. Буковинский во время своих встреч с друзьями в Кракове
с любовью говорил о России и Казахстане. П. Анна Прушинская, о которой уже вспоминали, наводит известное изречение священника:
“Россия как высушенная степь – бросить искру и загорятся вера и надежда”. Она также подчеркивает, что “не слышала, чтобы когданибудь [о. Буковинский] плохо говорил о своих преследователях”54.
О. Владислав Буковинский не бросил своих верных. В июне 1955
года имел возможность репатриировать в Польшу. Был глубоко убеждён, что его служение необходимо в Казахстане, поэтому решил тут
остаться, становясь таким образом гражданином Советского Союза.
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На много лет раньше до II Ватиканского Собора о. Владислав Буковинский в тяжёлых условиях, пребывая в лагере, организовывал
совместные встречи, размышления, молитвы и межконфессиональные дискуссии. Как сам вспоминает, “некоторые были предметными
и выдерживались в духе взаимной любви. Но бывали между сектантами дискуссии, переполненные взаимной агрессией. Лично я призывал
всех не забывать о взаимной любви в дискуссиях, что не приносило результата”55.
О. Владислав Буковинский реализовывал в своей жизни заповедь
любви не только к ближнему, но и к недругам. Вот как писал об этом
в начале второй части своих “Воспоминаний из Казахстана”: “для меня
Христовая заповедь любви к неприятелям не какая-то красивая утопия, а что-то в наивысшей мере реальное и жизненное”56.
О. Владислав Буковинский, хоть и проповедовал добро и смирение,
в зоне отнюдь не подставлял после удара вторую щеку. В книге “Воспоминания о Казахстане” есть эпизод, когда, возвращаясь ночью после
исповеди в свой барак, в запретной зоне он напоролся на патрульного,
который влепил «попу» оплеуху. Священник вернулся в барак злой
и возмущённый, но впоследствии подумал, что зря сердился: постовой
мог его запросто посадить в карцер. Так эту ситуацию оценил сам
о. Буковинский: “С их стороны это было гуманно, грубо говоря, это
был «советский гуманизм» – но несомненный. Естественно, этот инцидент можно бы использовать для антисоветской пропаганды.
Можно бы говорить о том, как героический католический священник,
со сверхчеловеческим посвящением исполняя свои обязанности, был
пойман, узнан, получил пощёчину от жестокого солдата, и у него даже не было возможности пожаловаться, доказать справедливость.
Да, но была ли бы такая пропаганда чесной с моей стороны?
Не встретился ли я тогда с определённого рода милосердием? Не
была ли эта пощёчина не только непреднамеренным оскорблением, но
в тех условиях в какой-то степени даже «снисходительным похлопыванием по плечу!» Было бы честным представлять как палачей людей,
которые, несмотря ни на что, явили мне доброе сердце?”57.
В письме к другу, проф. Каролю Гурскому, от 17 августа 1962 года,
о. В. Буковинский подчёркивает, что в вечность нужно вступать с любовью: “Пишешь об искусстве старения. Это искусство умелой ликвидации мирских реманентов и вступления в вечность с верой, надеждой, любовью, и, конечно же, с покаянием”58. В другом письме к этому
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же адресату, от 3 апреля 1968 года, находим стимул к существованию
в любви Христовой: “Из хаоса земных дел давайте двигаться ввысь –
к Воскресшему. Какое счастье, что с молодости Он нас притягивал
к себе, хотя мы пошли за Ним разными дорогами. Давайте будем существовать в его любви”59.
Доверие. Надежда. В советской стране, где много народов было
поражено безнадёжностью, которая отнимает власть, человек безгранично верующий в Божью любовь, был для людей, которых встречал,
не только апостолом, но и свидетелем надежды и пророком. Своим поведением укреплял израненные человеческие сердца, израненые жестокой тоталитарной системой, израненые грехом.
О. В. Буковинский не только был человеком большой веры и доверия, но и старался заслужить доверие, особенно детей, которые в необыкновенно трудных условиях приступали к I св. Причастию. По
обыкновению мама или бабушка приводила ребёнка к священнику.
Священник его экзаменовал, давал поучения и катехизировал, старался завоевать его доверие. Пользуясь случаем, исповедовал ребёнка,
а также и маму. Однажды епископ Иосиф Вертх рассказывал мне, как
выглядела его первая исповедь и св. Причастие. О. Буковинский очень
основательно готовил верующих к Таинствам. Плоды этой работы видимы ещё сегодня.
Доверие Божьему Провидению. Когда присматриваемся к духовному портрету о. Владислава Буковинского, нас восхищает величайшая вера в Божье Провидение, рука которого казалось бы в безвыходной ситуации ощущается больше, чем когда-либо извне.
В своих воспоминаниях из 1970 года написал так: “Не знаю, что
принесёт будущее, даже самое близкое, мне и моим друзьям, которые
работают священниками в Советском Союзе. Не знаем каким образом Провидение Господне будет покровительствовать над нашей
Церковью в этой стране. Знаю только одно, что сладкое ярмо Христа, а бремя Его лёгкое”60. Также сестра Флора Штивих цитирует похожие слова о. В. Буковинского, сказанные им в суде, когда ему дали
слово для защиты: “Я не прошу ничего для себя самого, только хочу,
чтобы вы учли мои слова для блага верующих Казахстана. Я хотел бы,
чтобы слова мои дошли до Алма-Аты и Москвы. Не знаю каким образом Божье Провидение будет заботиться о нашей Церкви в этом
кра,е Казахстане” (18 мая 1970 года)61.
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Дружба. Друг. Это слово очень часто выступает в писательском
наследстве о. В. Буковинского. Применяет его как по отношению
к братьям священникам, так и к светским особам со времён учёбы
в Кракове. Опубликовывая его “Воспоминания из Казахстана” вместе
с другими сохранившимися фрагментами писательского наследия решил озаглавить его книгу “К моим друзьям”.
Большим другом, с которым его объединяла совместная работа, интересы, а в особенности идеалы, был о. Юзеф Кучинский (1904–1982).
Многократно пишет о нём в своих “Воспоминаниях из Казахстана”62.
Также о другом священнике, о. Серафиме Кашубе (1910–1977) из ордена капуцинов, о. В. Буковинский выражается с уважением63.
На особое внимание заслуживает дружба с греко-католическим
священником Алексием Зарицким, которого о. Буковинский называет
в польском звучании Алексым Жарецким. О. Буковинскому обязаны за
описание последних лет священнства и ареста блаженного Алексия Зарицкого. Писал о нём: “В апреле 1962 года прибыл о. Алексий в Караганду. Дважды был у меня. Принимал его с большими предосторожностями, потому что переживал за него. О. Алексий всегда был щуплым и довольно высоким, а в то время исхудал до крайности. Только
глаза его блестели. Имел вид действительно истинного исповедника
веры и кандидата к мученичеству”64. И на сколько знаем, так и случилось. Пророческие слова о. В Буковинского были дополнены актом
беатификации украинских мучеников, который совершил 27 июня
2001 года во Львове римский папа Иоанн Павел II.
Дружба с профессором Каролем Гурским, известным историком
духовности, проросла живой корреспонденцией, которая несмотря на
автоцензуру много нам говорит как о дружбе так и о самой личности
о. Буковинского. Кароль Гурский и Владислав Буковинский были
друзьями с времён учёбы в Ягеллонском университете в Кракове.
Вдвоём принадлежали к Обществу Католической Академической молодёжи “Возрождение” и организовали Рубежный кружок, который
помагал другим друзьям-студентам65.
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Особую дружбу дарил детям и молодёжи, о которых сам писал, что
“возвращаются к вере в Бога, хотя обыкновенно им не до молитвы,
поскольку эта вера в детстве хотя бы немного была у них привита”66.
Терпеливость. Одной из труднейших добродетелей в жизни христианина есть терпеливость. В киевской тюрьме о. Владислав Буковинский однажды потерял терпеливость, когда стал на защиту епископа Шелёнжека, на которого несправедливо кричал сокамерник Володя.
Как вспоминал О. Буковинский “Пока епископ ещё не сориентировался и молчал, я полностью потерял терпение и крикнул Володе: «Подумай только кто ты по сравнению с тем кому ты выговариваешь глупости. Это человек, известный и уважаемый во всей Польше»”67.
Специфическое священнослужение в Казахстане требовало необыкновенной терпеливости. Как пишет с. Флора Штивих из Саратова:
“Много приходилось терпеть и страдать нашему дорогому и любимому Пастырю”68.
Много раз о. Буковинскому представители советской власти предлагали, чтобы выехал в Польшу. Вот как об этом вспоминает с. Флора:
“Отцу Буковинскому предложили уехать из Казахстана домой
в Польшу, откуда приехал, но он им ответил: «В Польше есть католические священники, а здесь некому служить верующим католикам».
Они немного подумали и сказали ему: «Иди, и больше по ночам не собирай людей». И наш культурный о. Буковинский им ответил: «Спасибо. До свидания». И так о. Буковинский работал в Караганде почти 20
лет”69.
“Оставлял хорошего духа”. О. В. Буковинский во время своих
пастырских путешествий по Казахстану “оставлял хорошего духа”, как
об этом сказала Людмила Вербицкая. Вот как глазами ребёнка запомнила личность священника: “Отец Владислав приехал одетый в фуфайку, у которой были короткие для него рукава, тюремную шапку,
резиновые сапоги и тоненькие брюки. Помню, что это был март
и было очень холодно, но несмотря на это священник имел очень довольное лицо и улыбающиеся голубые глаза. Ощущались тепло и доброта, которые исходили от Него. (...) Когда отец должен был приеjaciół, cz. 1, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001,
s. 112–120.
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хать, моя мама старалась угостить Его наилучшим образом, как
только умела. Всегда готовила украинский борщ и гуляш. Помню, что
отец Владислав никогда не ел гуляш, но всегда просил добавки борща.
Так сильно ему нравился. Оставлял моей маме доброго духа, она долго
после визита ходила улыбаясь и была довольна посещением”70.
Вышеописанная сцена показывает, что жизнь священника Владислава Буковинского – это яркий пример подвижнического служения не
только Богу, но и простым людям.
Заканчивая эти короткие размышления о духовных чертах биографии о. Владислава Буковинского, нужно подчеркнуть исключительную
актуальность его “Воспоминаний из Казахстана”. Один из читателей
книги “К моим друзьям”, Евгений Павловский с Таинши, так написал
ко мне в письме от 18 апреля 2002 года: “Хотелось бы, чтобы эти
воспоминания могли прочитать многие-многие люди на разных языках,
потому что в то время в лагерях были разные народы. Мне уже за 70
лет, и многих свидетелей того времени нет в живых. Так пусть читает новое поколение о жизни священнослужителей, которая досталась
им при жизни на земле Казахстана. (...) Труды и страдания о. Владислава Буковинского дали огромные всходы”71.
Мы обратили внимание только на некоторые черты духовного
образа о. Владислава Буковинского. Таким образом представленная
биография отображает нам совремённого апостола, который верно
и умело наследовал Апостола св. Павла. Наследовал его как своей
жизнью, так и писаным словом к своим друзьям, священникам и верующим светским.
о. Витольд-Иосиф Ковалёв
Острог, 20 ноября 2004 года
P.S. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто ответил на наши
обращения и поделились своими воспоминаниями об о. Буковинском. Таким
образом, были высловлены честь и благодарность священнику и человеку,
который своим непоколебимым поведением свидетельствовал о Спасителе
в Польше, на Украине, в Казахстане.
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ZOSTAWIŁ DOBRE WSPOMNIENIE
Szkic biografii duchowej
ks. Władysława Bukowińskiego (1905–1974)
Wciąż mamy w pamięci słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II podczas modlitwy na Anioł Pański po pamiętnej Mszy Św. na Placu
Matki Ojczyzny w Astanie w dniu 23 września 2001 roku. Powiedział on
wówczas w języku polskim: „Z wielką radością patrzę na Was i Bogu dziękuję, że dane mi jest być pośród Was. Zawsze żywo interesowałem się Waszym losem. Wiele mówił mi o Was niezapomniany ks. Władysław Bukowiński, którego wielokrotnie spotykałem i zawsze podziwiałem za kapłańską
wierność i apostolski zapał. Był szczególnie związany z Karagandą, ale
opowiadał mi o życiu Was wszystkich”72.
Już od kilku lat wydawnictwo „Wołanie z Wołynia” zbiera świadectwa
i wspomnienia ludzi, którzy mieli szczęście znać albo spotkać na swej drodze życia ks. Władysława Bukowińskiego. Nakładem naszego wydawnictwa ukazały się dwie książki jemu poświęcone – jego autorstwa pt. „Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej” (Biały Dunajec–Ostróg
2001) i zbiór świadectw o nim pt. „Spotkałem człowieka. Ks. Władysław
Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół” (Biały Dunajec–Ostróg 2001).
Obecnie w przygotowaniu jest drugi tom świadectw poświęconych postaci
tego kapłana.
Wystąpienie to nie pretenduje na wyczerpujące przedstawienie biografii
ks. Władysława Bukowińskiego. Dosyć obszernie zrobiła to śp. Jadwiga
Teleżyńska73. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na niektóre aspekty biografii znanego świadka wiary w poszczególnych okresach jego życia.
Należy chociaż krótko wspomnieć pewne etapy jego życia:
1. Dzieciństwo. Ksiądz Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia
1904 roku wg „starego stylu” (tzn. 4 stycznia 1905 roku wg kalendarza gregoriańskiego) w Berdyczowie (40 km od Żytomierza). Ks. Władysław uczył
się w latach dziecinnych w domu, wykazując ogromne zdolności umysłowe.
W 1914 roku rozpoczął naukę w gimnazjum rosyjskim w Kijowie, potem
uczył się od 1917 roku w polskim gimnazjum w Płoskirowie (obecnie
72

Słowa wielokrotnie cytowane w prasie. Podajemy je za oficjalną stroną internetową
Watykanu – zob.: Angelus, Giovanni Paolo II, Santo Padre, Visita Pastorale Kazakhstan, [w:]
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2001/documents/hf_jpii_ang_20010
923_kazakhstan-astana_it.html.
73
Jadwiga Teleżyńska, Helena Mittelstaedt, Kalendarium życia ks. Władysława Bukowińskiego (1904–1974), [w:] Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci
wiernych i przyjaciół, cz. 1, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–
–Ostróg 2001, s. 11–35.
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48. Ks. Witold Józef Kowalów ofiarujący Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
pierwszą część niniejszego zbioru i inne książki wydawnictwa „Wołania z Wołynia”. „O! Ks. Bukowiński!” – ucieszył się Papież. Fot. Archiwum.

Chmielnicki, miasto obwodowe na Ukrainie). W 1920 roku młody Władysław wraz z rodziną wyjeżdża do Polski.
2. Nauka w Polsce i pierwsze lata służby kapłańskiej w Polsce. Po
odbyciu kursów eksternistycznych, Władysław Bukowiński w dniu 24
września 1921 roku zdaje maturę w Krakowie, i w tymże roku rozpoczął
studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył
w 1926 roku. Powołanie do stanu kapłańskiego odczuwał ks. Władysław już
na trzecim roku prawa, ale postanowił ukończyć rozpoczęte studia prawnicze. W latach 1926–1931 studiował na Wydziale Teologicznym wspomnianego uniwersytetu. „Okres studiów prawniczych i teologicznych – jak pisała
Jadwiga Teleżyńska – był okresem kształtowania ideologicznego i patriotycznego; umiłowania wzniosłych tradycji dziejowych, szczególnie idei jagiellońskiej – poszanowania ideologii ludzi i narodów, wolności sumienia
i przekonań osobistych”74. Dnia 28 czerwca 1931 roku otrzymał święcenia
kapłańskie. W latach 1931–1936 pracuje w archidiecezji krakowskiej,
w Rabce i Suchej Beskidzkiej.
74

Tamże, s. 16.
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3. Praca duszpasterska w Łucku na Wołyniu. W 1936 wyjeżdża do
Łucka. W latach 1936–1939 był wykładowcą katechetyki i socjologii
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku. Od 1938 roku był też generalnym sekretarzem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, dyrektorem Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej i zastępcą redaktora „Życia Katolickiego”. Cały ten czas ks. Bukowiński był także wykładowcą religii
w szkołach, dzięki czemu miał bezpośredni kontakt z młodzieżą szkolną,
rodzicami dzieci i społeczeństwem. W okresie od 17 września 1939 do 3
stycznia 1945 roku pełni trudną w tym okresie rolę proboszcza – czas
„pierwszych sowietów”, okupacji niemieckiej, likwidacji Żydów, napadów
nacjonalistów ukraińskich na osiedla polskie i odwetów, walk ośrodków
samoobrony polskiej, walk partyzantów z Niemcami i powrotu władzy radzieckiej – „drugie sowiety”. Oprócz gorliwego wykonywania obowiązków
proboszcza katechizuje dzieci, prowadzi stałą opiekę nad rodzinami więźniów, ratuje dzieci żydowskie i ukrywa ich w rodzinach katolickich, dokarmia i opiekuje masowo przybywającymi do Łucka ofiarami z pogromów
banderowskich, dożywia jeńców sowieckich masowo umierających z głodu
w więzieniu. Dnia 22 sierpnia 1940 roku po raz pierwszy aresztowany przez
NKWD.
4. Aresztowanie i więzienie. Ksiądz Władysław Bukowiński był dwukrotnie sądzony – w 1941 roku z artykułów 54–10 nr 1 i 54–12 Kodeksu
Karnego Ukraińskiej SRR na 8 lat ITL (Isprawitielno-Trudowych Łagieriej). Razem z innymi więźniami został w dniu 23 czerwca 1941 roku rozstrzelany przez NKWD, ale kula nie dosięgła go – cudem uniknął śmierci.
Drugi raz został aresztowany w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 roku razem
z biskupem łuckim Adolfem Piotrem Szelążkiem i innymi kapłanami pracującymi w Łucku75.
Drugi raz był sądzony w 1946 roku z artykułu 54–1 «a» i 54–11 Kodeksu Karnego Ukraińskiej SRR i został wówczas skazany na 10 lat ITL
(Isprawitielno-Trudowych Łagieriej) – termin kary odsiedział. Wspominając
później przymusowe opuszczenie Łucka napisał: „Patrząc z samochodu
więziennego na stopniowo znikający nam z oczu ŁUCK wraz z całą kopułą
naszej katedry, jasno pojąłem, że Łuck to przeszłość bezpowrotnie miniona
w moim życiu i w dziejach Polski współczesnej. Co przyniesie przyszłość?
Coś całkiem nowego”76.
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Ks. Bukowiński jest autorem opisu, będącego świadectwem mężnej postawy w więzieniu sędziwego ordynariusza diecezji łuckiej – zob. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienie z więzienia o Księdzu Biskupie Adolfie Piotrze Szelążku, [w:] Tenże, Do moich przyjaciół..., s. 11–25.
76
Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej,
zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 53.
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W latach 1946–1950 ks. Władysław Bukowiński przebywał w obozach
czelabińskich. Był to okres ciężkich prac przy wyrębie lasów oraz kopaniu
rowów w chłodzie i niedostatku pożywienia. Drugi etap uwięzienia to obóz
w Dżezkazganie. Pracuje w kopalni miedzi „Pokro” około 300 m pod ziemią w temperaturze około czterech stopni Celsjusza i w stałej wilgoci. Była
to bardzo ciężka dwunastogodzinna praca przy wydobywaniu rudy miedzi.
Ks. Wł. Bukowiński ładował rudę ręczną szuflą na wózki – norma dzienna
wynosiła wówczas 12 ton. Między innymi pracami przygotowywał też
drewniane korki do ładunków wybuchowych i miał obowiązek roznoszenia
ich i umieszczania na wysokości ponad pięciu pięter na różnych odległych
pochylniach (korytarzach) kopalni. Dnia 10 sierpnia 1954 roku zostaje
zwolniony z obozu.
5. Praca duszpasterska w Kazachstanie. Po wyjściu z obozu pracy został administracyjnie zesłany do Karagandy w Kazachstanie, gdzie przez
dwa lata, do połowy 1956 roku, prowadził pracę duszpasterską. Po raz trzeci
został tam uwięziony na trzy lata. Po wyjściu z więzienia pełnił dalej pracę
duszpasterską w Karagandzie w latach 1961–1969. Aby ułatwić sobie posługę duszpasterską, podjął pracę nocnego stróża na terenie obiektów budowlanych. Było to szczególnego rodzaju duszpasterstwo, bo prowadzone
bez kościoła czy kaplicy. Władze komunistyczne nie tylko nie zezwalały na
otwieranie kościołów i kaplic, ale tępiły publiczne nabożeństwa liturgiczne.
Ks. Bukowiński, podobnie jak inni ówcześni kapłani, był swego rodzaju
domokrążcą. Jego praca duszpasterska odbywała się w domach ludzi wierzących. Przybywał do określonego domu zwykle po południu. Urządzał ołtarz. Następnie spowiadał. Mszę św. odprawiał późnym wieczorem, potem
spowiadał do późnych godzin nocnych. Już o 5 rano odprawiał kolejną
Mszę św., a później dalej spowiedź, czasem były chrzty lub śluby.
6. Podróże misyjne do krajów sąsiednich. Dokonywał podziemny podróży pastoralnych nie tylko po całym Kazachstanie, ale także po Uzbekistanie i Tadżykistanie. Bardzo gruntownie przygotowywał wiernych do Sakramentów Świętych. W latach 1957–1958 ks. Wł. Bukowiński odbył 5
wypraw misyjnych trwających od 1 do 4 miesięcy. Lata te są, według jego
wspomnień, „szczytowe” w działalności i zasięgu jego prac misyjnych.
7. Spotkania z przyjaciółmi w Polsce. Ks. Władysław Bukowiński
w okresie pracy w Kazachstanie trzy razy przyjeżdżał do Polski – w 1965,
w latach 1967–1968 i w 1972–1973. W czasie tych pobytów w ojczyźnie
spotyka się ze swoją bliższą i dalszą rodziną, kolegami ze studiów teologicznych i prawniczych, gronem przyjaciół z Akademickiego Koła Kresowego i „Odrodzenia”, z przyjaciółmi z Suchej Beskidzkiej, wychowankami
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gimnazjum w Rabce, kapłanami Seminarium Duchownego i parafianami
z Łucka oraz kolegami z więzień. Mimo sugestii przyjaciół odmawia pozostania w Kraju. Stale myśli o pozostawionych w Karagandzie „owcach bez
pasterza”. W czasie drugiego pobytu w Polsce miesiąc odpoczywa w górach
– w Krynicy. W czasie ostatniego pobytu w Polsce dwa miesiące przebywa
na leczeniu w szpitalu w Krakowie – mimo złego stanu zdrowia odmawia
pozostania w Kraju, mówiąc że „grób kapłana także apostołuje”.
W 1974 roku stan zdrowia ks. Wł. Bukowińskiego ulega pogorszeniu.
W szpitalu znajdował się dziesięć dni – kiedy parafianie odwiedzali go, on
z uśmiechem pocieszał ich: „Jeśli ja umrę, przyjdzie drugi kapłan, bez księdza nie zostaniecie”. Te słowa również okazały się proroczymi. Wycieńczony intensywną pracą duszpasterską w ciężkich warunkach zmarł 3 grudnia
1974 roku z różańcem w rękach. Z pogrzebie ks. Władysława wzięły udział
setki ludzi, kilku kapłanów, w tym z Ukrainy, a także duchowni innych wyznań. Wszyscy zapragnęli odprowadzić w ostatnia drogę „Apostoła Karagandy”, jak go nazywano.
*
*

*

Nie będziemy dokładnie, chronologicznie przyglądać się jego życiu, natomiast w wyżej wspomnianych okresach jego życia będziemy przyglądać
się do cnot boskich i moralnych. Z początku zwrócimy uwagę na jego wiarę, nadzieję i miłość. Niezłomna wiara i mocna nadzieja konsekwentnie realizowała się w jego zaufaniu i poleganiu na Opatrzność Bożą. Miłość do
Boga i ludzi znalazła wyraz w jego bezgranicznemu oddaniu dla wiernego
ludu, w spotkaniach z przyjaciółmi i w pamięci o nich.
Niezłomna Wiara. Ks. Władysław nie tylko był człowiekiem wiary, ale
przekazywał ją innym, co zresztą jest zadaniem każdego kapłana. Ks. Bukowiński umiejętnie wykorzystywał każde miejsce by przekazywać innym
wiarę. Zaszczepił ją nawet młodemu ideowemu komuniście, z którym siedział w jednej celi. Opisał to w swym wspomnieniu Jan Kierznowski:
„Człowiek ten przedtem nic nie słyszał o Bogu i Religii. Ksiądz Władysław w ciągu wspólnego z nim pobytu w celi przekazał mu więc wszystkie
posiadane przez siebie wiadomości, a on będąc bardzo inteligentnym przyswoił je sobie i pragnął dalszego ich pogłębiania.
Tymczasem ks. Władysław kończył już odbywanie kary i miał właśnie
wyjść na wolność. «I wyobraźcie sobie – mówił ks. Władysław – co za zrządzenie Boże! bo mnie wypuszczają a na moje miejsce NKWD umieściło
w celi bardzo uczonego jezuitę, profesora teologii, który mógł dalej to dzieło prowadzić, mając znacznie większe wiadomości ode mnie!».
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Oczywiście nie cieszył się Ksiądz, że aresztowano o. jezuitę, tylko że
dzięki temu człowiek dobrej woli, idealista, mógł nadal zdobywać wiedzę
o Bogu i religii i potem być może wiedzę tę przekazywać innym. Taka była
żarliwa wiara Księdza Władysława”77.
Dziś bratanica wspomnianego Jana Kierznowskiego – s. Anna Maria –
pracuje i modli się w Karmelu Karagandyjskim.
Ks. Wł. Bukowiński po przeżytym kryzysie choroby w obozie czelabińskim pomaga i utwierdza chorych w wierze.
Miłość. Jak wspomina niezłomna promotorka Ruchu Społecznego ku
Cywilizacji Miłości, p. Anna Pruszyńska, „Słowo Ksiądz przy imieniu ks.
Bukowińskiego nabierało specjalnego znaczenia – specjalnej wagi. Nie tylko ze względu na posturę Księdza, ale czuło się Jego wyjątkową osobowość
– pełną miłości do Boga i ludzi, a także społeczności w których przebywał”78.
W czasie pracy w Łucku troszczył się o dzieci, organizując dla nich dodatkowe lekcje, by „wyszły na ludzi”. Michał Jadczyk (ur. w 1930 r. w Kopaczówce, pow. Łuck) wspomina: „Dalszą edukację zawdzięczam księdzu
z Katedry w Łucku. Jeśli mnie pamięć nie myli, był to legendarny ksiądz Bukowiński. Ten ksiądz załatwił mnie i mojemu koledze prywatne lekcje u znajomej nauczycielki. Co jakiś czas przesył jej kopertę. Nie wytrzymaliśmy
i któregoś dnia zrobiliśmy coś paskudnego, nad czajnikiem otwarliśmy kopertę. Okazało się, że nie był to list miłosny, tylko zapłata za naszą naukę”.
Inwestycja w Michała Jadczyka okazała się celna, gdyż po wojnie ukończył
Politechnikę Wrocławską79.
Ks. Władysław Bukowiński w czasie swoich spotkań z przyjaciółmi
w Krakowie z miłością mówił o Rosji i Kazachstanie. Wspomniana p. Anna
Pruszyńska przytacza słynne zdanie kapłana: „Rosja jest jak wysuszony step
– rzucić iskrę a zapłonie wiara i nadzieja”. Zaznacza ona także, że „nie słyszałam, żeby kiedykolwiek [ks. Bukowiński] źle wyrażał się o swoich prześladowcach”80.
Ks. Władysław Bukowiński nie porzucił swoich wiernych. W czerwcu
1955 roku miał możliwość repatriacji do Polski. Był głęboko przekonany,
że jego posługa jest niezbędna w Kazachstanie, dlatego zdecydował się tu
pozostać, stając się w ten sposób obywatelem Związku Sowieckiego.
Na wiele lat przed II Soborem Watykańskim ks. Władysław Bukowiński
w warunkach skrajnych, bo w łagrze, organizował wspólne spotkania, rozmyślania, modlitwy i dyskusje międzywyznaniowe. Jak sam wspomina,
77

Spotkałem człowieka..., s. 109.
Anna Pruszyńska, „Rzucić iskrę a zapłonie wiara i nadzieja”. Ks. Władysław Bukowiński (1904–1974) [w:] Spotkałem człowieka..., s. 100–103, cyt. s. 100.
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„Losy absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy rozpoczynali studia na Wydziale
Elektrycznym w roku 1949”, [w:] http://www.pwr.wroc.pl/~elek49/Elektronicy/Jadczyk.htm.
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„niektóre były rzeczowe i utrzymane w duchu wzajemnej miłości. Ale bywały
między sekciarzami dyskusje pełne wzajemnej napastliwości. Ja osobiście
nawoływałem zawsze wszystkich do niezapominania o wzajemnej miłości
w dyskusjach, co nie było skuteczne”81.
Ks. Władysław Bukowiński realizował w swoim życie przykazanie miłości nie tylko bliźniego, ale i nieprzyjaciół. Oto jak pisał o tym na początku
drugiej części swoich „Wspomnień z Kazachstanu”: „dla mnie Chrystusowe
przykazanie miłości nieprzyjaciół nie jest jakąś piękną utopią, lecz czymś
w najwyższym stopniu realnym i życiowym”82.
Ks. Władysław Bukowiński, chociaż nauczał dobro i pokorę, w obozie
jednak nie nadstawiał po otrzymaniu ciosu drugiego policzka. W Książce
„Wspomnienia z Kazachstanu” jest opisany epizod, kiedy wracając w nocy
po spowiedzi do swojego baraku, w zakazanej strefie natknął się na patrolującego, który wlepił „popowi” policzek. Kapłan powrócił do baraku zły
i wściekły, ale następnie rozważył, że niepotrzebnie złościł się: patrolujący
mógł go po prostu posadzić w karcer. Tak tę sytuację ocenił sam ks. Bukowiński: „Z ich strony był to swego rodzaju humanitaryzm, złośliwie mówiąc
«radziecki humanitaryzm» – lecz niewątpliwy. Oczywiście ten incydent
można by wykorzystać dla antyradzieckiej propagandy. Można by mówić
o tym, jak to bohaterski kapłan katolicki z nadludzkim poświęceniem spełniał swe obowiązki – jak został pojmany, rozpoznany i spoliczkowany przez
brutalnego żołdaka, jak nawet nie miał możności poskarżyć się, dochodzić
sprawiedliwości.
Tak, ale czy owa propaganda byłaby z mojej strony uczciwa? Czy nie
doznałem wówczas pewnego rodzaju miłosierdzia i sympatii? Czy ten policzek nie tylko, że nie był zniewagą zamierzoną, a raczej w owych warunkach
czymś w rodzaju „protekcjonalnego poklepania po ramieniu”? Czy byłoby
uczciwym przedstawiać jako katów ludzi, którzy – mimo wszystko – okazali
mi dobre serce?”83.
W liście do przyjaciela, prof. Karola Górskiego, z 17 sierpnia 1962 r. ks.
Wł. Bukowiński podkreśla, że w wieczność należy wkraczać z miłością:
„Piszesz o sztuce starzenia się. Jest to sztuka umiejętnego likwidowania remanentów doczesnych i wkraczania w wieczność z wiarą, nadzieją, miłością, no i skruchą oczywiście”84. W innym liście do tego samego adresata,
z 3 kwietnia 1968 roku, znajdujemy zachętę do trwania w miłości Chrystusowej: „Z chaosu spraw ziemskich dźwigajmy się wzwyż – ku Zmartwychwstałemu. Jakie to szczęście, że od młodości On nas pociągał ku sobie, choć
poszliśmy za Nim różnymi drogami. Trwajmy w Jego miłości”85.
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Zaufanie. Nadzieja. W państwie sowieckim, w którym wiele narodów
zostało porażonych obezwładniającą beznadziejnością, człowiek bezgranicznie ufający w Bożą miłość, był dla ludzi, których spotykał, nie tylko
apostołem, ale świadkiem nadziei i prorokiem. Swoją postawą umacniał
zranione ludzkie serca, zranione przez okrutny system totalitarny, zranione
przez grzech.
Ks. Wł. Bukowiński nie tylko był człowiekiem wielkiej ufności i zaufania, ale starał się pozyskać zaufanie zwłaszcza dzieci, przystępujących
w niezwykłych warunkach do I Komunii Świętej. Zazwyczaj matka lub
babcia przyprowadzała dziecko do księdza. Ksiądz je egzaminował, pouczał
i katechizował, i starał się pozyskać jego zaufanie. Przy okazji spowiedzi
dziecka, spowiadał także i matkę. Swego czasu bp Joseph Werth opowiadał
mi, jak wyglądała jego pierwsza spowiedź i Komunia św. Ks. Bukowiński
bardzo gruntownie przygotowywał wiernych do przyjęcia Sakramentów
Świętych. Owoce tej pracy są widoczne do dnia dzisiejszego.
Zaufanie Opatrzności Bożej. Gdy przyglądamy się sylwetce ks. Władysława Bukowińskiego zadziwia nas olbrzymia wiara w Opatrzność Bożą,
której dłoń, w sytuacji wydawałoby się bez wyjścia, odczuwa bardziej aniżeli ktokolwiek z zewnątrz.
W swoich wspomnieniach z 1970 roku tak napisał: „Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nawet najbliższa, mnie i moim przyjaciołom pracującym
w duszpasterstwie w Związku Radzieckim. Nie wiemy, w jaki sposób
Opatrzność Boża czuwać będzie nad naszym Kościołem w tym kraju. Wiem
tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusa, a brzemię Jego jest lekkie”86.
Również s. Flora Schtiwich przytacza podobne słowa ks. Wł. Bukowińskiego, wypowiedziane przezeń w sądzie, kiedy udzielono mu słowa dla obrony
„Nie proszę o nic dla siebie samego, pragnę tylko, abyście wzięli pod uwagę
moje słowa dla dobra wierzących Kazachstanu. Chciałbym aby moje słowa
dotarły do Ałma-Aty i Moskwy. Nie wiem w jaki sposób Opatrzność Boża
czuwać będzie nad naszym Kościołem w tym kraju, w Kazachstanie” (18
maja 1970 roku)87.
Przyjaźń. Przyjaciel. Słowo to występuje bardzo często w spuściźnie
piśmienniczej ks. Wł. Bukowińskiego. Używa go zarówno w stosunku do
współbraci kapłanów, jak i osób świeckich z czasów studiów w Krakowie.
Publikując jego „Wspomnienia z Kazachstanu” wraz z innymi zachowanymi fragmentami spuścizny piśmienniczej postanowiłem zatytułować jego
książkę „Do moich przyjaciół”.
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Tamże, s. 124.
С. Флора Штивих, «Миссионерськая душпастырская работа отца Владислава
Буковинского в Казахстане», текст подготовлен к публикации во 2-ом томе свидетельств об о. В. Буковинском издательства «Зов с Волыни». W niniejszej książce nie
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Wielkim przyjacielem, z którym łączyły go wspólne prace, zainteresowania, a szczególnie ideały, był ks. Józef Kuczyński (1904–1982). Wielokrotnie o nim pisze w swoich „Wspomnieniach z Kazachstanu”88. Również
o innym kapłanie, o. Serafinie Kaszubie (1910–1977) z zakonu kapucynów,
ks. Wł. Bukowiński wyraża się z uznaniem89.
Na szczególną uwagę zasługuje przyjaźń z grekokatolickim kapłanem
Ołeksą Zaryckim, jakiego ks. Bukowiński nazywa w polskim brzmieniu
Aleksym Żareckim. Ks. Bukowińskiemu zawdzięczamy opis ostatnich lat
pracy duszpasterskiej i aresztowania bł. Ołeksy Zaryckiego. Pisał o nim
m.in.: „W kwietniu 1962 roku przybył ks. Aleksy do Karagandy. Dwa razy
był u mnie. Przyjmowałem go z wielkimi środkami ostrożności, bo bałem się
o niego. Ks. Aleksy był zawsze szczupły i dość wysoki, a wtedy wychudł do
reszty. Tylko oczy mu błyszczały. Wyglądał rzeczywiście na wyznawcę wiary
i kandydata do męczeństwa”90. I jak wiemy, tak się stało. Prorocze słowa ks.
Wł. Bukowińskiego zostały dopełnione aktem beatyfikacji ukraińskich męczenników, którego dokonał 27 czerwca 2001 r. we Lwowie papież Jan
Paweł II.
Przyjaźń z prof. Karolem Górskim, wybitnym historykiem duchowości,
zaowocowała żywą korespondencją, która mimo autocenzury wiele nam
mówi zarówno o tej przyjaźni, jak i o samej postaci ks. Bukowińskiego. Karol Górski i Władysław Bukowiński byli przyjaciółmi od czasu studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obaj należeli do Stowarzyszenia
Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” i założyli Koło Kresowe, wspomagające innych studiujących kolegów 91.
Szczególną przyjaźnią otaczał dzieci i młodzież, o których sam pisał, że
„powracają do wiary w Boga, choć zwykle nie do modlitwy, o ile ta wiara
w dzieciństwie choć trochę była u nich zaszczepiona”92.
Cierpliwość. Jedną z trudniejszych cnot wżyciu chrześcijanina jest cierpliwość. W więzieniu kijowskim ks. Władysław Bukowiński raz stracił
cierpliwość, gdy stanął w obronie bpa Szelążka na którego niesprawiedliwie
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Tamże, passim. Zob. także: O. Grzegorz Konkol SVD, Dwaj przyjaciele, текст подготовлен к публикации во 2-ом томе свидетельств об о. В. Буковинском издательства
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Zob. Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 110.
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Tamże, s. 109.
91
Kontakty i przyjaźń ks. Wł. Bukowińskiego i prof. Karola Górskiego ukazał szerzej
Roman T. Marchwiński – zob. Ks. Władysław Bukowiński (1905–1974) w świetle listów do
profesora Karola Górskiego, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi
Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, Toruń 1996, s. 619–627; przedruk: Spotkałem
człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, cz. 1, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 112–120.
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Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 69.
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krzyczał współwięzień Wołodia. Jak wspomina ks. Bukowiński, „póki Biskup jeszcze niezorientowany milczał, ja zupełnie straciłem cierpliwość
i krzyknąłem do Wołodii: «Pomyśl tylko, kim jesteś ty, a kim ten, przeciwko
któremu wygadujesz głupstwa. To człowiek znany i szanowany w całej Polsce»”93.
Specyficznego rodzaju duszpasterstwo w Kazachstanie wymagało niezwykłej cierpliwości. jak pisze s. Flora Schtiwich z Saratowa: „Przychodziło
mu wiele doświadczać i cierpieć, naszemu drogiemu i umiłowanemu Pasterzowi”94.
Wielokrotnie ks. Bukowińskiemu władze radzieckie proponowały, aby
wyjechał do Polski. Oto, jak opowiada o tym wspomniana s. Flora: „Księdzu Bukowińskiemu zaproponowano, aby wyjechał do Polski, skąd przyjechał, ale on im odpowiedział: «W Polsce są kapłani katoliccy, a tutaj nie ma
kto służyć wierzącym katolikom». Oni niewiele pomyśleli i powiedzieli mu:
«Idź, i więcej po nocach nie zbieraj ludzi». I nasz kulturalny ks. Bukowiński
odpowiedział im: «Dziękuję. Do widzenia». I tak ks. Bukowiński pracował
w Karagandzie niemal 20 lat”95.
„Zostawiał dobrego ducha”. Ks. Wł. Bukowiński w czasie swych podróży duszpasterskich po Kazachstanie „zostawiał dobrego ducha”, jak to
określiła Ludmiła Wierzbicka. Oto jak oczami dziecka zapamiętała postać
kapłana: „Ksiądz Władysław przyjechał ubrany w kufajkę, która miała za
krótkie rękawy, więzienną czapkę, gumowe buty i cieniutkie spodnie. Pamiętam, że był to marzec i było bardzo zimno, ale pomimo tego ksiądz miał
bardzo pogodną twarz i roześmiane niebieskie oczy. Czuć było bijące od
Niego ciepło i dobro. (...) Kiedy ksiądz miał przyjechać moja mama starała
się ugościć Go najlepiej jak umiała. Zawsze gotowała barszcz ukraiński i
gulasz. Pamiętam, że ksiądz Władysław nigdy nie jadł gulaszu, za to zawsze
prosił o dokładkę barszczu. Tak bardzo Mu smakował. Zostawiał mojej mamie dobrego ducha, długo po wizycie chodziła uśmiechnięta i zadowolona
z odwiedzin”96.
Powyższa scena pokazuje, że życie księdza Władysława Bukowińskiego
– to jaskrawy przykład służenia nie tylko Bogu, ale i prostym ludziom.
Kończąc tę krótką refleksję o duchowych rysach biografii ks. Władysława Bukowińskiego należy podkreślić wyjątkową aktualność jego
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Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 19.
С. Флора Штивих, «Миссионерськая душпастырская работа отца Владислава
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(60) z września–października 2004 r., s. 24–25.
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„Wspomnień z Kazachstanu”. Jeden z Czytelników książki „Do moich
przyjaciół”, Евгений Павловский c Тайынши, tak napisał do mnie w liście
z 18 kwietnia 2002 roku: „Pragnąłbym, aby te wspomnienia mogło przeczytać wielu, wielu ludzi, w różnych językach, dlatego że w tym czasie w obozach byli ludzie różnych narodowości. Mam już ponad 70 lat, i wielu świadków tych czasów już nie żyje. Niech więc nowe pokolenie czyta o życiu kapłanów, jakie doświadczyli nie ziemi Kazachstanu. (...) Trud i cierpienie ks.
Władysława Bukowińskiego przyniosły ogromne owoce”97.
Zwróciliśmy uwagę tylko na niektóre cechy duchowej sylwetki ks. Władysława Bukowińskiego. Tak przedstawiona biografia duchowa pokazuje
nam współczesnego apostoła, który wiernie i umiejętnie naśladuje Św. Pawła Apostoła. Naśladował go zarówno swoim życiem, jak i słowem pisanym
do swoich przyjaciół, kapłanów i świeckich.
ks. Witold Józef Kowalów
Ostróg, 20 listopada 2004 roku
P.S. Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli
na nasze apele i podzielili się swoimi wspomnieniami o ks. Bukowińskim. Tym
sposobem został złożony hołd wdzięczności dla kapłana i człowieka, który swą niezłomną postawą świadczył o Zbawicielu w Polsce, na Ukrainie i w Kazachstanie.

ЗАЛИШИВ ДОБРИЙ СПОГАД
Ескіз духовної біографії
о. Владислава Буковинського (1905–1974)
Постійно маємо в пам’яті слова, сказані папою римським Іваном
Павлом ІІ під час молитви Ангел Господній, після пам’ятної св. Меси
на Площі Матері Батьківщини в Астані 23 вересня 2001 року. Тоді він
сказав польською мовою: “З великою радістю дивлюся на Вас і дякую
Богові, що мені дано бути серед Вас. Завжди живо цікавився Вашою
долею. Багато розповідав про Вас незабутній о. Владислав Буковинський, котрого багаторазово зустрічав і завжди дивувався його свяще97

Евгений Павловский, «Воспоминания и первое Причастие у о. Владислава Буковинского», текст подготовлен к публикации во 2-ом томе свидетельств об о. В. Буковинском издательства «Зов с Волыни». Zob. w niniejszej książce: w języku rosyjskim –
s. 66–67, w języku polskim – s. 68–69

222

ницькою вірністю і апостольським запалом. Був особливо пов’язаний із
Карагандою, але розповідав про життя усіх Вас”98.
Уже протягом кількох років видавництво “Волання з Волині” збирає свідчення і спогади людей, котрі мали щастя знати або зустріти на
своєму життєвому шляху о. Владислава Буковинського. Накладом нашого видавництва видано дві книжки, присвячені йому – його авторства під титулом “До моїх приятелів. Фрагменти письменницької спадщини” (Білий-Дунаєць–Острог 2001) і збір свідчень про нього під титулом “Зустрів людину. О. Владислав Буковинський в пам’яті вірних
і приятелів” (Білий-Дунаєць–Острог 2001). Нині готується другий том
свідчень, присвячених постаті цього священика.
Ця доповідь не претендує на вичерпне представлення біографії
о. Владислава Буковинського. Досить обширно це зробила блаженної
пам’яті Ядвіга Тележинська 99. Натомість, хочу звернути увагу на кілька аспектів духовної біографії відомого свідка віри в окремі періоди
його життя.
Потрібно хоча б коротко згадати деякі етапи життя о. Буковинського:
1. Дитинство. Отець Владислав Буковинський народився 22 грудня
1904 року згідно “старого стилю” (тобто 4 січня 1905 року за григоріанським) в м. Бердичів (40 км від Житомира). О. Владислав вчився
в дитячі роки вдома, виявляючи великі розумові здібності. У 1914 році
почав навчатися в російській гімназії у Києві, потім навчався від 1917
року в польській гімназії у Плоскірові (нині Хмельницький, обласний
центр в Україні). У 1920 році молодий Владислав, разом із родиною,
виїжджає до Польщі.
2. Навчання в Україні, Польщі та перші роки священицького
служіння в Польщі. Після відбуття екстерном курсів, Владислав Буковинський 24 вересня 1921 року здає іспити на атестат зрілості в Кракові й у цьому ж році розпочинає навчання на факультеті права Яґеллонського Університету, яке закінчив у 1926 році. Священицьке покликання відчував о. Буковинський вже на третьому курсі права, але
вирішив закінчити розпочате навчання. У 1926–1931 роках студіював
98

Слова багаторазово цитовані в пресі. Подаємо їх за офіційною інтернетною сторінкою Ватикану – див.: Angelus, Giovanni Paolo II, Santo Padre, Visita Pastorale Kazakhstan, [w:] http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2001/documents/hf_jp
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на Теологічному факультеті вищезгаданого університету. “Період правничих і теологічних студій – як писала Ядвіга Тележинська – був періодом ідеологічного і патріотичного навчання; вшанування піднесених історичних традицій, особливо яґеллонської ідеї – вшанування ідеології людей і народів, свободи сумління і особистих переконань”100.
28 вересня 1931 року отримав ієрейські свячення. У 1931–1936 роках
працює в краківській архідієцезії, в Рабці й у Сухій Бєскідській.
3. Душпастирська праця в Луцьку на Волині. У 1936 році виїжджає до Луцька. У 1936–1939 роках працює викладачем катехетики
і соціології у Вищій Духовній Семінарії в Луцьку. Від 1938 року був
також генеральним секретарем Дієцезіяльного Інституту Католицької
Акції, директором Вищого Інституту Релігійних Знань і заступником
редактора “Католицького Життя”. Увесь цей час о. Буковинський був
викладачем релігії в школах, завдяки цьому мав безпосередній контакт
з шкільною молоддю, батьками дітей і суспільством. У період від 17
вересня 1939 року по 3 січня 1945 року виконує важку, у цей період,
роль настоятеля – час “перших совєтів”, німецької окупації, ліквідації
євреїв, боротьби осередків польської самооборони, боротьби партизанів з німцями і повернення радянської влади – “другі совєти”. Окрім
ревного виконання обов’язків настоятеля, катехізує дітей, постійно
опікується родинами в’язнів, рятує єврейських дітей і переховує їх
у католицьких родинах [до речі: варто звернутися до ізраїльського Інституту Яд-Вашем, щоб занесли о. Буковинського до списку справедливих серед народів світу – рятівників євреїв], підгодовує і опікується
багатьма жертвами, котрі масово прибували до Луцька від бандерівських погромів, підгодовує совєтських в’язнів, масово помираючих з голоду у в’язницях. 22 серпня 1940 року був перший раз заарештований
НКВД.
4. Арешт та ув’язнення. Отець Владислав Буковинський був двічі
судимий – в 1941 році за ст. [статтею] 54–10 ч. 1 і 54–12 УК УРСР на
8 років ВТТ (Исправительно-Трудовые Лагеря). Разом із іншими
в’язнями був 23 червня 1941 року розстріляний НКВД, але куля не
потрапила в нього – чудом уникнув смерті. Удруге заарештований
вночі з 3 на 4 січня 1945 року разом із луцьким єпископом Адольфом-Петром Шельонжком та іншими священиками, що працювали
в Луцьку101.
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Удруге судили його в 1946 році по ст. 54–1 “а” і 54–11 УК СРСР на
10 років ВТК – термін вироку відбув. Пізніше, згадуючи змушене залишення Луцька, писав: “Дивлячись із автомобіля, для перевезення
в’язнів, на поступово зникаючий нам з очей ЛУЦЬК разом із цілим куполом нашої катедри, ясно зрозумів, що Луцьк, – це минуле, що безповоротно пройшло у моєму житті й в історії сучасної Польщі. Що
принесе майбутнє? Щось цілком нового”102.
У 1946–1950 роках о. Владислав Буковинський перебував у челябінських таборах. Це був період важких праць на вирубці лісів, а також
копанні ровів у холоді й в недоїданні. Другий етап ув’язнення, – це був
табір у Джескасґані. Працює в шахті по видобуванню міді “Покро”
біля 300 м під землею при температурі біля 4ºС і в постійній волозі. То
була дуже важка дванадцятигодинна праця по видобуванню мідної руди. О. Владислав Буковинський накидав руду ручною лопатою на візки
– денна норма була тоді 12 тон. Поряд із іншою працею виготовляв також дерев’яні корки до вибухівок і його обов’язком було рознести їх
і розмістити на висоті понад п’яти поверхів на різних віддалених ярусах (коридорах) шахти. 10 серпня 1954 року був звільнений із табору.
5. Душпастирська праця в Казахстані. Після виходу з трудового
табору, був адміністраційно засланий до Караганди в Казахстані, де
протягом двох років, до середини 1956 року, вів душпастирську працю.
Третій раз був там ув’язнений на три роки. Після звільнення з в’язниці
виконував далі душпастирську працю в Караганді в 1961–1969 роках.
Щоб полегшити собі душпастирську працю, почав працювати нічним
сторожем на терені будівничих об’єктів. Це було особливого роду душпастирство, бо ведене без костелу чи каплиці. Комуністична влада не
лише не дозволяла на відкриття костелів і каплиць, але публічно засуджувала літургійні богослужіння. О. Буковинський, подібно як інші
тодішні священики, був свого роду домокружляючим. Його душпастирська праця відбувалася в домах віруючих людей. Прибував до визначеного дому, зазвичай, після полудня. Влаштовував вівтар. Потім
сповідав. Св. Месу відправляв пізно ввечері, після чого сповідав до пізніх нічних годин. Уже о 5 ранку відправляв чергову св. Месу, а потім
знову сповідь, часом були хрещення або шлюби.
6. Місійні подорожі до сусідніх країн. Здійснював підпільні пасторальні поїздки не лише по усьому Казахстану, а також по Узбекистану, Таджикистану. Він дуже ґрунтовно готував віруючих до св. Таїнств. У 1957–1958 роках о. Владислав Буковинський провів п’ять мі102
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сійних поїздок, що тривали від 1 до 4 місяців. Ці роки, згідно його
споминів, “вершинні” у діяльності й в об’ємі його місійної праці.
7. Зустрічі з приятелями в Польщі. О. Владислав Буковинський
у період праці в Казахстані тричі приїжджав до Польщі – в 1965, 1967–
–1968 роках і в 1972–1973. Під час цих перебувань на батьківщині зустрічається із своєї близькою та дальшою родиною, колегами теологічного та правничого факультетів, з ґроном приятелів з Академічного
Рубіжного Кола і “Відродження”, з приятелями із Сухої Бескідської,
вихованцями гімназії в Рабці, священиками Духовної Семінарії і парафіянами з Луцька, а також колегами з в’язниць. Всупереч сугестії приятелів, відмовляється залишитися в Польщі. Постійно думає про залишених в Караганді “овець без пастиря”. Під час довшого перебування
в Польщі, місяць відпочиває в горах – в Криниці. Під час останнього
перебування в Польщі два місяці лікується в шпиталі в Кракові – незважаючи на погане самопочуття, відмовляється залишитися в Польщі,
говорячи, що “могила священика також апостольствує”.
У 1974 році стан здоров’я о. Владислава Буковинського погіршується. У лікарні він знаходився десять днів, коли парафіяни відвідували його, він з посмішкою потішав їх, говорячи: “Якщо я помру, прийде
другий священик, без священика не залишитесь”. Ці слова також були
пророчими. Вичерпаний інтенсивною душпастирською працею у важких умовах, помер 3 грудня 1974 року з вервицею в руках. У похороні
о. Владислава брали участь сотні людей, кілька священиків, в тому числі – з України, а також священики інших сповідувань. Всі хотіли провести в останню путь “Апостола Караганди”, як його називали.
*
*

*

Не будемо детально, поетапно розглядати його життя, натомість,
у вищезгаданих періодах життя будемо вдивлятися в божественні та
моральні чесноти. Спочатку звернемо увагу на його віру, надію та любов. Непохитна віра і міцна надія послідовно реалізуються в його упованні та покладанні на Боже Провидіння. Любов до Бога і людей знайшла вираз в його безмежному відданні вірному люду, в зустрічах
з приятелями та пам’яті про них.
Незламна віра. О. Владислав Буковинський не лише був людиною
віри, але передавав її іншим, що, зрештою, є завданням кожного священика. О. Буковинський вміло використовував місце, щоб передавати
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віру іншим. Прищепив її навіть молодому ідейному комуністові, з котрим сидів в одній камері. Це описав у своєму спогаді Ян Кєжновський:
“Ця людина раніше нічого не чула про Бога і релігію. Ксьондз Владислав Буковинський в період спільного перебування в камері передав йому
майже всі, що мав сам знання, а він, будучи інтелігентним, засвоїв їх
і прагнув дальшого їх поглиблення.
Тим часом, о. Владислав відбув вже покарання і, власне, мав вийти
на свободу. «І уявіть собі – говорить о. Буковинський – що за промисел
Божий! Бо мене випускають, а на моє місце НКВД помістило в камеру
дуже вченого єзуїта, професора теології, котрий міг це діло провадити, маючи значно більші відомості від мене».
Очевидно, не тішився Ксьондз, що заарештували о. єзуїта, лише
завдяки цьому людина доброї волі, ідеаліст, могла далі здобувати
знання про Бога і релігію й потім, можливо, ці знання передати іншим.
Такою була ревна віра отця Владислава”103.
Сьогодні племінниця вищезгаданого Яна Кєжновського – черниця
Анна-Марія – працює і молиться в Карагандинському Кармелі.
О. Владислав Буковинський, після пережитої кризи при хворобі
в челябінському таборі, допомагає і укріплює у вірі хворих.
Любов. Як згадує незламна пропагандистка Суспільного Руху до
Цивілізації Любові, пані Анна Прушинська, “Слово Ксьондз біля імені
о. Буковинського набирало спеціального значення – особливої ваги. Не
лише з огляду на велику постать Ксьондза, але відчувалася його виняткова особистість – сповнена любов’ю до Бога і людей, а також до
суспільства, в якому перебував”104.
Під час праці в Луцьку піклувався про дітей, організуючи для них
додаткові лекції, щоб “вийшли в люди”. Михайло Ядчик (нар. в 1930 р.
в Копачівці, повіт Луцьк) згадує: “Дальше навчання завдячую ксьондзу
з Катедри в Луцьку. Якщо мені пам’ять не зраджує, це був легендарний ксьондз Буковинський. Цей ксьондз організував мені й моєму колезі
приватні уроки у знайомої вчительки. Що якийсь час присилав їй конверт. Ми не витримали і котрогось дня зробили щось паскудне, над
чайником відкрили конверт. Виявилося, що не був це любовний лист,
лише зарплата за наше навчання”. Інвестиція в Михайла Ядчика
виявилася доцільною, бо після війни закінчив Вроцлавську Політехніку105.
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О. Владислав Буковинський під час своїх зустрічей з приятелями
в Кракові з любов’ю говорив про Росію і Казахстан. Вищезгадана пані
Анна Прушинська додає гарні вислови священика: “Росія, як висушений степ – кинути іскру і запалає віра і надія”. Вона зазначає також,
що “не чула, щоб коли-небудь [о. Буковинський] зле виражався про
своїх переслідувачів”106.
О. Владислав Буковинський не покинув своїх вірних. У червні 1955
року мав можливість репатріації до Польщі. Був глибоко переконаний,
що його послуга є необхідною в Казахстані, тому вирішив тут лишитися, стаючи таким чином громадянином Радянського Союзу.
Задовго до ІІ Ватиканського Собору о. Владислав Буковинський
у край важких умовах, бо в таборі, організував спільні зустрічі, роздумування, молитви і міжконфесійні дискусії. Як сам згадує, “деякі були
ділові й підтримувалися в дусі взаємної любові. Але бували між сектантами дискусії, переповнені взаємної напасті. Я особисто закликав
завжди всіх, щоб не забували про взаємну любов у дискусіях, що не давало результату”107.
О. Владислав Буковинський реалізував у своєму житті заповідь любові не лише ближнього, але і неприятеля. Ось так писав про це на початку другої частини у своїх “Спогадах з Казахстану”: “Для мене Христова заповідь любові неприятелів не є якоюсь гарною утопією, лише
чимось, в найвищому ступені, реальним і життєвим”108.
О. Владислав Буковинський, хоча і проповідував добро і смирення,
однак, в таборі не підставляв, після отримання ляпасу, другу щоку.
У книжці “Спогади з Казахстану” є описаний епізод, коли повертаючись вночі після сповіді до свого бараку, у забороненій зоні наштовхнувся на патруля, котрий вліпив “попу” ляпаса. Священик повернувся
до бараку злий і нервовий, але потім роздумав, що не потрібно нервувався: патруль міг би його просто посадити в карцер. Ось як цю ситуацію оцінив сам о. Буковинський: “З їхнього боку це був свого роду
гуманізм, злосливо говорячи «радянський гуманізм» – але безсумнівний. Очевидно, що цей інцидент можна було б використати для антирадянської пропаганди. Можна би говорити про те, як це героїчний католицький священик з надлюдським посвяченням виконав свої
обов’язки – як його піймали, розпізнали і брутальний жовнір надавав
ляпасів, і як не мав можливості навіть поскаржитися, встановити
справедливість.
Так, але чи така пропаганда була б справедливою з мого боку? Чи
не одержав тоді певного роду милосердя і симпатії? Чи цей ляпас не
106
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лише не був наміченою зневагою, а більш того, в тих умовах чимось
у роді «протекційного поплескування на плечі»? Чи було б чесним
представляти як катів людей, котрі всупереч всього, проявили до мене
добре серце?”109.
У листі до приятеля, професора Кароля Ґурського, від 17 серпня
1962 року. о. Владислав Буковинський підкреслює, що у вічність потрібно входити з любов’ю: “Пишеш про мистецтво старіння. Це є мистецтво вмілої ліквідації дочасних підсумків і вхід у вічність з вірою,
надією, любов’ю, і, зрозуміло, каяттям”110. В іншому листі до цього
ж адресата, від 3 квітня 1968 року, знаходимо заохочення до тривання
в Христовій любові: “З хаосу земних справ піднімаймося ввись – до Воскреслого. Яке це щастя, що з молодості Він нас притягував до
себе, хоча ми пішли за Ним різними дорогами. Триваймо в Його любові”111.
Довіра. Надія. У совєтській державі, в якій багато народів були
вражені позбавленням свободи, безнадійністю, людина, безмежно уповаюча в Божу любов, була для людей, яких зустрічала, не лише апостолом, але свідком надії і пророком. Своєю поставою зміцнювала поранені людські серця, поранені жорстокою системою тоталітаризму,
поранені гріхом.
О. Владислав не тільки був людиною великої довіри й уповання,
але намагався отримати довіру особливо дітей, приступаючих у незвичайних умовах до І Святого Причастя. Зазвичай, мати чи бабця приводила дитину до ксьондза. Ксьондз приймав екзамен, повчав і катехізував та старався отримати довіру. При нагоді сповіді дитини, сповідав
також і матір. Свого часу єпископ Йосип Верт розповідав мені, як виглядала його перша сповідь і Святе Причастя. О. Буковинський дуже
ґрунтовно готував вірних до прийняття Святих Таїнств. Плоди цієї
праці видно і досьогодні.
Уповання Божому Провидінню. Коли вдивляємося в силует о. Владислава Буковинського, дивує нас величезна віра в Боже Провидіння,
рука якого, здавалося б у безвихідній ситуації, відчувається більше,
аніж будь-кого ззовні.
У своїх спогадах з 1970 року писав так: “Не знаю, що принесе майбутнє, навіть найближче, мені та моїм приятелям, працюючим в душпастирстві в Радянському Союзі. Не знаємо, яким чином Боже Провидіння буде чувати над нашою Церквою в цій країні. Лише знаю, що
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солодким є ярмо Христа, а тягар Його є легким”112. “Не прошу нічого
для себе самого, лише прагну, щоб взяли під увагу мої слова для добра
віруючих Казахстану. Хотів би, щоб мої слова дійшли до Алма-Ати
і Москви. Не знаю яким способом Боже Провидіння буде чувати над
нашою Церквою в цьому краї, в Казахстані” (18 травня 1970 року) 113.
Приязнь. Приятель, – це слово виступає дуже часто в письменницькій спадщині о. Владислава Буковинського. Вживає його як у стосунку до співбратів священиків, так і до осіб світських з часів навчання
в Кракові. Публікуючи його “Спогади з Казахстану” разом із іншими
збереженими фрагментами письменницької спадщини, вирішив дати
титул його книжці “До моїх приятелів”.
Великим приятелем, з котрим в’яжуть його спільні праці, зацікавлення, а особливо ідеали, був о. Юзеф Кучинський (1904–1982). Багаторазово про нього пише у своїх “Спогадах з Казахстану”114. Також
і про іншого священика, о. Серафима Кашубу (1910–1977) з ордену
Капуцинів, о. Владислав Буковинський виражається з пошаною 115.
На особливу увагу заслуговує приятельство з греко-католицьким
священиком Олексієм Зарицьким, якого о. Буковинський називає,
в польському звучанні, Алексим Жарецьким. О. Буковинському завдячуємо опис останніх літ душпастирської праці й арешту Олексія Зарицького. Писав про нього: “У квітні 1962 року прибув о. Алекси до Караганди. Два рази був в мене. Приймав його з великою обережністю,
бо боявся за нього. О. Алекси був завжди худощавий і досить високий,
а тоді схуднув до решти. Тільки очі в нього блищали. Виглядав дійсно
на сповідника віри і кандидата на мучеництво”116. І як знаємо, так
і сталося. Пророчі слова о. Владислава Буковинського були здійснені
актом беатифікації українських мучеників, який довершив 27 червня
2001 року у Львові папа Іван Павло ІІ.
Приязнь з професором Каролем Ґурським, визначним істориком
духовності, дало плоди живою кореспонденцією, яка незважаючи на
автоцензуру, багато нам говорить як про це приязнь, так і про саму
постать о. Буковинського. Кароль Ґурський і Владислав Буковинський були приятелями з часів навчання в Ягеллонському Університеті
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в Кракові. Обоє належали до Товариства Католицької Академічної
Молоді “Відродження” і заснували Рубіжне Коло, яке допомагало іншим навчаючимся колегам117.
Особливою дружбою оточував дітей і молодь, про яких сам писав,
що “повертаються до віри в Бога, хоча, за звичай, не до молитви, поскільки ця віра в дитинстві хоча трохи була в них защеплена”118.
Терпеливість. Однією з важчих чеснот у житті християнина є терпеливість. У київській в’язниці о. Владислав Буковинський раз втратив
терпеливість, коли став в обороні єпископа Шельонжка, на котрого несправедливо кричав співв’язень Володя. Як згадує о. Буковинський:
“Поки Єпископ не зорієнтований думав, я зовсім втратив терпеливість і крикнув до Володі: «Подумай тільки ким ти є, а ким є той,
проти котрого ти говориш дурниці. Це людина відома і шанована
у всій Польщі»”119.
Специфічного роду душпастирство в Казахстані вимагало незвичайної терпеливості, так пише черниця Флора Штівич з Саратова:
“Приходилося йому багато переживати і терпіти, нашому дорогому
і любимому Пастирю”120.
Багаторазово о. Буковинському радянська влада пропонувала, щоб
виїхав до Польщі. Ось як розповідає про це вищезгадана черниця Флора: “Отцю Буковинському запропонували, щоб виїхав до Польщі, звідки
приїхав, але він їм відповів: «У Польщі є священики, а тут немає кому
служити віруючим католикам». Вони недовго думали і сказали йому:
«Йди, і більше по ночах не збирай людей». І так о. Буковинський працював у Караганді майже 20 років”121.
“Залишав доброго духа”. О. Владислав Буковинський під час своїх душпастирських подорожей по Казахстану “залишав доброго духа”,
як окреслила Людмила Вєжбіцька. Ось, як очима дитини, запам’ятала
117
Контакти і приязнь о. В. Буковинського та проф. Кароля Ґурського ширше змалював Роман Т. Мархвінський – див. Roman T. Marchwiński, Ks. Władysław Bukowiński
(1905–1974) w świetle listów do profesora Karola Górskiego, [w:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin, Toruń 1996,
s. 619–627; przedruk: Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych
i przyjaciół cz. 1, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001,
s. 112–120.
118
Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 69.
119
Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 19.
120
С. Флора Штивих, «Миссионерськая душпастырская работа отца Владислава
Буковинского в Казахстане», текст приготовлений до публікації в 2-ому томі свідоцтв
про о. В. Буковинського видавництвом «Волання з Волині». Див прим. 109.
121
Там же.

231

постать священика: “Ксьондз Владислав приїхав одягнений в куфайку,
в якій були закороткі рукави, в шапку в’язня, гумові чоботи і тоненькі
штани. Пам’ятаю, що це був березень і було дуже зимно, але всупереч
того, ксьондз мав дуже погоже обличчя і усміхнені голубі очі. Відчувалося відбиття від Нього тепла і добра. (...) Коли ксьондз мав приїхати, моя мама старалася вгостити Його найкраще, як уміла. Завжди
готувала український борщ і гуляш. Пам’ятаю, що ксьондз Владислав
ніколи не їв гуляшу, за те завжди просив добавку борщу. Так дуже
Йому смакував. Залишав моїй мамі доброго духа, довго після візиту
ходила усміхнена і задоволена відвідинами”122.
Закінчуючи цю коротку рефлексію про духовні риси біографії
о. Владислава Буковинського, потрібно підкреслити виняткову актуальність його “Спогадів з Казахстану”. Один із читачів книжки “До моїх
приятелів”, Євген Павловський з Таїнші, так написав до мене в листі
з 18 квітня 2002 року: “Прагнув би, щоб ці спогади могло прочитати
багато, багато людей, на різних мовах, тому що в той час в таборах
були люди різних національностей. Маю вже більше 70 років, і багато
свідків того часу вже не живуть. Отже, нехай нове покоління читає
про життя священиків, які мали великі випробування на землі Казахстану. (...) Труд і страждання о. Владислава Буковинського принесли
величезні плоди”123.
Ми звернули увагу лише на деякі риси духовного силуету о. Владислава Буковинського. Таким чином, представлена духовна біографія
показує нам сучасного апостола, котрий вірно і уміло наслідує Св.
Апостола Павла. Наслідував його як своїм життям, так і писаним словом до своїх приятелів, священиків і світських.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Остріг, 20 листопада 2004 року
P.S. Користуючись нагодою, прагну подякувати всім, котрі відповіли на
наші звернення і поділилися своїми спогадами про о. Буковинського. Таким
чином складена шана вдячності для священика і людини, котра своєю незламною поставою свідчила про Спасителя в Польщі, в Україні та в Казахстані.
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ДОРОГИ И ТРОПИНКИ
«И тогда я почувствовал себя счастливым
и благодарным Провидению за то,что Оно
привело меня к этим бедным покинутым,
но очень верующим и любящим Христа
людям»
(О. Владислав Буковинский.
«Воспоминания з Казахстану»)

Человеческое общество, особенно в трудные времена, всегда старалось обратить своё внимание на тех, кто своей жизнью желал для него
добра, даже если это требовало больших жертв. Так было во всех сторонах жизни. Но особенно большую любовь испытывали современники к тем своим согражданам, кто старался укреплять духовность в серцах людей, кто открывал людям глаза на самое необходимое в их жизни – веру. К таким людям относится священник Владислав Буковинский.
Прошло 30 лет после его смерти, и о нём немало сказано. Редко
бывает так в истории Церкви, чтобы три десятилетия о человеке старались говорить все, кто его знал, кто жил обок с ним и желали раскрыть
страницы в его жизни.
Прежде чем сказать об отце Буковинском, ещё несколько слов, хотелось бы вспомнить о полувековой истории того края, где ему пришлось жить, трудиться, радоваться, огорчаться. Край, который стал
для него и домом и тюрьмой и местом огромного уважения и любви,
край, земля которая приняла его на вечный покой. Этим краем стала та
земля, которую мы сегодня называем Республикой Казахстан. Но в те,
уже далёкие годы, эта земля была частью огромной страны, о которой
сегодня можно много говорить и спорить. В этой стране жили миллионы людей со всеми своими трагедиями, удачами, ненавистью и любовью. Гражданином этой страны был и отец Буковинский, как сам он об
этом говорит.
Первые десятилетия двадцатого века принесли человечеству не
только новую эру экономического развития, но и ввергли в пучину
враждебности многие страны, народы которых безропотно приняли
это. 1917 год был не только началом властвования несправедливости
в обществах людей, но он открыл путь к ненависти, беспределу и полному грехопадению. Это отлично понимал молодой священник Буковинский, и уже заранее готовил себя к огромным испытаниям. Они начались там, на родной земле – Украине, а продолжились на многие десятилетия вдали от неё.
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1945 год почти закончил страшную бойню на огромной территории
Земного шара. Перестали рваться бомбы, гореть человеческие тела
в крематориях, литься слёзы детей и матерей. Страна Советов вернулась к строительству своего «светлого будущего». Сторонники этого
строительства должны были начать новую войну за умы человеческие.
И, конечно, главным орудием в этой войне стала марксистско-ленинская идеология, которая должна была стать единственной идеологией
не только в государстве, но и во всём мире. Из голов миллионов людей
начали вытравлять понятия человеколюбия и примирения. Но, чтобы
победить Божественную любовь, необходимо было уничтожить место,
где она зарождается – Церковь. Так был определён враг номер один по
всей огромной стране.

49. Ks. Wacław Popławski wygłaszający swoje świadectwo o Słudze Bożym
ks. Władysławie Bukowińskim. Fot. ks.
Witold J. Kowalów.

Уже первый арест и недолгое заключение подсказали отцу Буковинскому, как и многим священникам того времени, что испытания
подошли к ним вплотную. Но Бог позволил ему ещё почти четыре года
отдать служению после первого освобождения. Зима 1945 год стала
началом почти десятилетнего заключения и привела отца Буковинского с его товарищами в суровый Джезказган. Здесь в свинцовых шахтах
непосильным трудом изнурялись сотни заключённых. И только смерть
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сурового самодержавца в марте 1953 года дала маленькую надежду на
перемены. Что представляла собой страна – историками уже подробно
рассказано. Со смертью Сталина в жизнь людей вкралось ещё более
страшное чувство – страх неведомого. Одна часть общества верила
в лучшие перемены, другая – замерла в ожидании чего-то более
страшного. Но в целом, по всей стране лагеря ждали свободы. И казалось, она пришла, потому что навечно закрылось недремлющее око
исполина на глиняных ногах. Шли мучительные недели и весь мир
жил ожиданием и мучился вопросом – в чьи руки попадет власть в затянутой колючей проволокой стране. Принято считать, что её взял в
свои руки сразу Хрущёв. Но помним многих, кто с наганом в руке на
своих заседаниях старался взять верх. Первая амнистия для заключённых была издана Маленковым. И только к концу апреля 1953 года мир
услышал имя главы государства.
В далёкий от Москвы, свинцом присыпанный Джезказган, вести
доходили медленно. В марте 1954 года страна встряхнулась от прошлого и почувствовала довольно сильную и свежую струю воздуха.
Партия словами Хрущёва призвала взяться за распахивание целинных
земель Казахстана и Приуралья. В наш край хлынули потоки людей
и техники. А край жил ещё системой комендатуры в каждом селе переселенцев. Только знаменитый съезд партии и хрущёвское смелое осуждение сталинизма окончательно подорвало фундаменты страны лагерей. Июльская амнистия Хрущёва 1954 года чуть приоткрыла двери
тюрем и лагерей для религиозных заключённых. И отец Буковинский
вместе со своими товарищами почувствовали приближение свободы.
Страна ликовала. Всё больше и больше пустели зарешёточные территории. Но многое о свободе было только на бумаге. Освобождённым
священникам не разрешалось въезжать в европейскую часть Союза.
Коммунизм не мог строиться, когда рядом были люди доброй воли,
любящие Бога, желающие поделиться Правдой, но не коммунистической. Так отец Владислав пребывает в новый индустриальный город
Казахстана – Караганду. Первый этап его душепасторской работы
в Казахстане длился только 4 года (сентябрь 1954 – декабрь 1958). Затем третье заключение по декабрь 1961 года. Но именно этот год был
годом, давшим отцу Буковинскому самые плодотворные дни и месяцы
работы, полную отдачу себя верующим, поездки в Польшу. И это полных 13 лет. На сколько было в них и радостных дней, и печальных,
и, конечно, месяцы болезни, порой очень трудны.
Хотелось бы в нескольких строчках коснуться того, что представлял собой край, сама Караганда, люди, живущие здесь, в который
и пришёл отец Буковинский. Говорить о вековой истории моего Казахстана я не собираюсь, разве что начать с 20 века. Помним, что Казах235

стан присоединился к России около 1860 года. Советская власть установилась здесь в начале 1918 года. До 1925 года Казахстан не имел
своего названия. С 1936 года он становится Республикой Союза. Сталинская идея перемешания всех народов страны привела сюда тысячи
людей разных национальностей. Заселение земель Казахстана шло насильственно народами с Украины, Прибалтики, Кавказа, а затем и Запада. Уже много написано о страданиях, унижениях, трагедиях наций.
Среди них и судьба моих предков-поляков. Как бы ни старалась власть
Советов вытравить из умов людей мысль о Боге, религиозные чувства
здесь крепко держались в сердцах людей. По воле Божией именно
к этим сердцам искал дороги и тропинки отец Буковинский. В своих
«Воспоминаниях» он хорошо передал глубокую веру многих, а своей
любовью помогал эту веру утверждать в новых поколениях. В 1936
году не только казахстанские степи заселялись переселенцами, но
и Караганда, как будущий угольный центр страны, который нуждался
в рабочей силе. Туда направлялись властями сотни семейств, в том
числе немцев и поляков. Именно они нуждались в душепасторской работе отца Владислава. И именно они в нём увидели впервые католического священника через 20 лет, а может и больше после изгнания из
родных мест. Но это отдельная тема размышления. И вновь повторяю,
что об этих годах много рассказано, написано, но каждый излагает
свои суждения, конечно, по-своему. И мои рассуждения, которые опираются на дневниковые записи, тоже несут в себе личное умозаключение и личное видение событий.
Каким запомнился мне отец Владислав Буковинский, что отложила
в себе память зрительная и умственная, сейчас трудно полностью восстановить. К сожалению, моё увлечение в молодости вести дневниковые записи не дали нужного результата, так как из-за боязни повредить
всем, с кем мне приходилось встречаться в религиозной среде, многое
было мной сожжено. Причины – боязнь обысков. К тому же, в молодости все мы увлекаемся писаниной, в которой перемешивается личное,
что затем необходимо выбрасывать. Но самое обидное то, что в те годы мир воспринимался мной совершенно по-иному, и писалось больше
о каких-то лирических чувствах, о поэзии, чем о беседах со священниками. Разве в 18 своих лет я мог думать, что каждая минута встречи
с отцом Буковинским и другими отцами так нужна будет мне. Да и сам
в те годы я не мог верить, что на 57 году своей жизни всё-таки возьму
на себя обязанности священства. Когда напрягаю память, я вижу перед собой мужчину добротного телосложения, высокого, плечистого,
с очень умеренной и смелой походкой. Сколько помню отца Владислава – голова его всегда была чисто выбрита. Порой казалось, что в его
макушке отражалось солнце и всё голубое небо. Его разговорный
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и певчий голос я бы назвал баритоном, с таким каким-то присущим
ему «чёканьем» – то есть произношением вместо «ц» – «ч». Моё имя
он произносил как-то «Вачко». Его глаза часто прищуривались чутьчуть, как будто хотел сказать: «я вижу тебя». А иногда они широко
раскрывались, словно желали дать возможность собеседнику глубоко
в них заглянуть. По выражению лица его можно было сразу понять,
о чём он будет говорить, то ли об очень важном, то ли о чём-то смешном. Смех его был тоже каким-то особым, непринуждённым, но выливающим радость изнутри. Он очень умел удивляться, особенно если
это касалось чего-то красивого, нового им увиденного. Во всём любил
порядок. Особенно при подготовке к Мессе. Помню, даже в тесных
комнатах какого-нибудь дома, он не начинал Евхаристию, пока не постоит минуту, не присмотрится ко всем присутствующим и не расставит всех по своему усмотрению. Последние годы, когда болезнь очень
изменила его внешность, был так же жизнерадостен, хотя руки свои
старался прятать, так как пальцы были очень распухшими. Удивляло
его знание и интерес всех сторон жизни – искусства, живописи, культуры, истории, театра, кино. Помню, как однажды он спросил меня,
хожу ли я в театр и люблю ли кино. Откровенно говоря, я не знал, как
себя вести, хотя был страшным любителем кино и театра. И вдруг,
отец Буковинский говорит: «А знаешь, я недавно был на оперетте
Кальмена «Принцесса цирка» – это забавная вещь». И тут же пропел
что-то из оперетты. Я знал, что он посещает кино, особенно, мне кажется, любил он бывать во Дворце горняков, в то время только что построенном. Я это воспринимал как может даже необходимость в его
жизни. Ведь священников обвиняли власти в их скрытости, его упрекали, что он ведёт молодёжь во тьму, и не позволяет жить полной жизнью. Зная, что каждый его шаг прослеживается, отец Буковинский
и старался показать свой интерес к жизни, которой жила наша страна.
Потом на допросах это ему часто помогало защитить себя и показать,
что он полноправный гражданин и даже помогает строить будущее. Но
с помощью Божией.
Эрудиции отца Буковинского удивлялись многие, в том числе и его
коллеги священники. Мне вспоминается рассказ одного из священников, который вместе с отцами Буковинским, Джепецким, Кучинским
разделял труд в Джезказганских шахтах. Это отец Михаил Воронецкий. Он тоже был ксёндз удивительной судьбы и стойкого характера.
После освобождения он с Божьей помощью сумел вернуться в Белоруссию и получить приход, довольно большой, в Ружанах. В апреле
1990 года, когда в Белоруссии в городе Гродно церковным властям
удалось получить разрешение на открытие Духовной семинарии отец
Михаил Воронецкий был приглашен духовным отцом тогдашним епи237

скопом Тадеушем Кондрусевичем. Там я и встретил отца Воронецкого.
Узнав, что я знаком был с отцом Буковинским, он пригласил меня на
духовную беседу, а затем много рассказывал о совместно прожитых
годах с отцом Буковинским. И рассказал, как однажды все заключенные священнослужители разных конфессий, а были там православные,
католики, протестанты, мусульмане и другие, с огромным удовольствием и интересом прослушали конференцию отца Буковинского. Были
в лагере свободные дни какого-то советского праздника. А время приближалось к большому церковному празднику. Отец Владислав предложил желающим прослушать его конференцию. В своей книге он об
этом случае не вспоминает. Но отец Воронецкий с таким удивлением
рассказывал об услышанном, что ему на долгие годы запомнилось.
А ведь под рукой отца Букавинского, конечно, не могло быть никакой
вспомогательной литературы. Сейчас не могу вспомнить, на какую
конкретно тему слушали все эту конференцию, но, по словам отца Воронецкого, всех удивляла память отца Буковинского. Он без какихлибо записей раскрыл исторические условия крещения Руси и Польши.
Так эрудированно преподнёс значение Евхаристии, что потом ещё долго в лагере говорили и обсуждали этот случай. Конференция, кажется,
шла несколько дней, и все эти дни отец Буковинский не переставал
удивлять своих слушателей феноменальной памятью на все имена, годы, фамилии.
Его на редкость крепкую память помнят многие, кто с ним встречался. Ему достаточно было увидеть раз человека, как это лицо запечатлялось в его зрительной памяти надолго. Помню, что я тоже был
удивлён во время нашей второй встречи. После первой встречи прошло больше года. И, конечно, я был уверен, что мне придётся напоминать о себе отцу Буковинскому. Ведь столько людей мелькало перед
его глазами. Но не успел я поздороваться с ним, как он в какое-то
мгновение посмотрел на меня и воскликнул: «А, Вачко из Акмолинска!». Удивлялись его памяти и следователи, и судьи во время процессов, потому что он свободно мог привести пример с точными историческими данными и фамилиями. Что касается моей первой встречи
с отцом Буковинским, то это относится, наверное, к маю 1957 года.
Уже в нашем Зелёном гае с 1955 года работал отец Бронислав Джепецкий. Он успел нас многих из молодёжи окрестить, миропомазать.
Я уже считался довольно опытным католиком, потому что знал на память многие молитвы, песни, что другим было сложнее. Поэтому моё
желание попасть на исповедь к отцу Буковинскому было скорее любопытством, чем потребностью. Но быть в Караганде и не попасть к отцу
Владиславу было чем-то похожим на пословицу уже тех лет: «Быть
в Риме и не видеть Папу Римского». Последующие мои приезды в Ка238

раганду я так же старался попасть к отцу Буковинскому, хотя в городе
были и другие исповедники. Ещё до этого был на исповеди у отца
Александра Хиры 2, может 3 раза. Наверное только раз у отца Александра Штауба, уже в то время старенького. Мне кажется, что они вели
себя более конспиративно, и найти их приезжему было гораздо труднее, чем отца Буковинского.
Очень памятной для меня была может уже по счёту вторая встреча
в середине августа 1957 года. Наш настоятель Зелёного гая о. Бронислав Джепецкий, кажется, пригласил о.Владислава на несколько дней
к себе. Может решил показать свою новую часовню, которую пристроил к дому Кочмар Галины, у которой он жил, вернее у её престарелой матери Кровецкой. Моё село Каменка в нескольких километрах
от Зелёного гая. В то время у нас в семье уже болел отец наш и посещать храм он не мог. Мать наша была очень верующей и всегда старалась отцу давать возможность быть в исповеди. Для этого договорилась она с о. Джепецким на приезд к нам. В один из августовских дней
она попросила меня поехать с нашим дядей Бернардом Яворским на
лошадях за ксендзом, так как и договорилась. Приехав в Зелёный гай,
мы узнали, что у о. Бронислава гость. Вскоре он меня позвал и сказал,
что вместо него поедет о. Владислав. Лично я был очень рад, так как
предчувствовал много услышать за пятикилометровую дорогу. Мы тут
же выехали. Помню ещё шутку о. Бронислава, когда о. Владислав
спросил его – тежел ли этот больной. На что о. Джепецкий ответил,
что нет, он только в костёл идти больной, а дома ходит.
Многое можно было бы вспомнить из этого момента, но опять могу
только удивляться памяти о. Буковинского. Вся наша дорога была занята слушанием его. Сначала, конечно, он поговорил с дядей Бернардом о многом. Но не очень долго. Видимо, объектом его интереса был
я. Впервые мне стало известно, имя какого святого я ношу. Тут же перед моими глазами прошли удивительно описанные о. Владиславом
события X века в Чехии. Затем мы слушали о Голгофе и древе, которое
нёс Иисус. Подробно было нам рассказано о раннем утре воскресения.
И о многом, многом, чего нам в то время, конечно, не было откуда узнать, прочитать. Это была удивительная катехеза, длиной 5 километров и глубиной в тысячелетие. А когда стали подъезжать к нашему дому, я снова увидел, как о. Владислав умел по-детски удивляться. В тот
год шли обильные дожди и наши огороды выглядели на редкость настолько богатыми, что не верилось такими видеть их в степях Казахстана. А огород был действительно на удивление. Ещё зелёной была
картофельная ботва, а между кустами картофеля красовалось множество огромных подсолнечников. В середине огорода – целая поляна созревающего мака. Вокруг огорода стояли высокие в самом расцвете
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так называемые нами китайские розы. Всё это в лучах полуденного
солнца за-вораживало. Увидев это, о. Буковинский почти вскрикнул
извозчику: «Остановитесь, я посмотрю на это чудо». Телега остановилась. О. Владислав встал посредине телеги во весь свой рост, прищурил глаза и замер. Что его так удивило, было не сразу нам понять.
Может после дымной угольной Караганды этот уголок показался ему
райским. А может вспомнил хату в родной Бардичеве, украинские огороды и сады. Вскоре навстречу нам вышла из дома моя сестра, которую о. Владислав тоже знал. И к ней он обратился с вопросом: «Это
твои руки сделали такую красоту?». За это я немного обиделся на отца, так как огород возделывался в основном мною, как самым младшим в семье. Старшие все были заняты на работе в колхозе.
Сколько было у меня встреч с о. Буковинским, может это не так
важно. В те годы в Караганде я бывал довольно часто. Хотелось бы
вспомнить, наверное, мою последнюю встречу с этим добрым пастырем. Было в ней что-то такое, что может, в последующие мои годы отложило отпечаток, внесло корректуры в мои планы, дало повод задуматься над многим.
Было лето 1971 года. Я с трудом отыскал адрес, по которому проживал в то время о. Буковинский. Сейчас я бы не вспомнил этот район
Караганды. То ли это по улице Высоковольтной, то ли другой, но, кажется, рядом было кладбище. Точно не знаю какое – мусульманское
или христианское. Хозяйка дома на вопрос, есть ли патер дома, долго
держала паузу, а потом спросила, кто я. Я сказал имя и откуда. Она
ушла, а я некоторое время стоял на веранде дома, и думал о том, что
будет отказ встрече. Но хозяйка вышла и пригласила меня в дом.
Я прошёл в небольшую комнату, довольно тесно заставленную. У окна
стоял стол, заполненный многими книгами, бумагами. Тут же стояла
кровать, стулья, шкаф, на стене висел ковёр. О. Владислав вышел из-за
стола, мы поздоровались за руку. Целовать руки он не давал, во всяком
случае мне, как другие ксендзы. А в то время считалось необходимым
целовать у ксендза руку. Первые наши минуты были как-то скованы.
Может оттого, что о. Владислав заметил мою неуверенность. Внешность отца была совсем другой. Полнота настолько была подчёркнута
всем его движением, что он, кажется, оправдывался: «Немного приболел». В те годы моё знание польского языка было не очень большим,
но отец всегда говорил со мной только по-польски, в редких случаях
по-украински. По-русски я не помню, чтобы мы когда-либо разговаривали. Он отставил от стола стул, сел сам и мне предложил. Одет был
в пижаму, и только в последнее мгновение, наверное, набросил на плечи пиджак. Мне казалось, что дышал он очень тяжело. По всему виду
можно было заключить, что он не очень здоров, и чем-то даже рас240

строен. «Да вот, решил стать писателем» – шутливо начал он разговор.
Что писал он, не знаю. Может именно тогда он заканчивал свои воспоминания, хотя, судя по публикациям, он писал их в Польше, в чём
я сомневаюсь. Разговор наш немного оживился, когда отец спросил
о моей работе. Узнав, что я работаю по своей специальности, почемуто поинтересовался, много ли у нас работает казахов, и каковы мои
взаимоотношения. Я знал, что сам о. Владислав очень любил встречаться с казахами, вести с ними беседу. Ему нравился этот край и ему
хотелось больше о нём знать. Конечно, он не смог бы в то время сказат: «Менш Отаным Казакстан». Уверен, что он бы назвал сегодня
Казахстан своей второй родиной.
Скоро наш разговор принял совершенно другой характер. о. Владислав по-прежнему горячо о чём-то говорил, делился своими успехами
в душепастрырстве. Незаметно наш разговор перешел, можно сказать,
в политическую плоскость. Мы обменялись с ним о недавнем пленуме
партии, где очень подчёркнуто было сказано о повышении идеологического воспитания масс. Все газеты того времени были залеплены
разными тезисами на эту тему. Конечно, отец просматривал их, ибо не
смог бы так свободно обсуждать эти проблемы. И, действительно, политическая обстановка в стране была накалена очень. Запад требовал
от Союза свободы каждой личности. А идеология брежневского времени не могла с этим согласиться. Может чувство того, что Церковь
ожидает ещё большее осложнение, дали повод отцу перейти к конкретному разговору со мной о духовной жизни. Я чувствовал, что
и о. Джепецкий и о. Буковинский, а затем и о. Кучинский, зная меня,
обдумывали, наверное, что необходимо попробовать направить меня
в Прибалтику с целью поступления в Семинарию. Поэтому о. Буковинский перешел на прямое предложение, чтобы я поехал к о. Джепецкому на Украину и там может что-то решиться. Затем он долго говорил
о умении свидетельствовать о Христе в наше время. О необходимости
кому-то брать на себя ответственность – быть проводником в этих краях. Конечно, я не до конца соображал его мысли, но поехать на Украину к о. Брониславу пообещал.
Расставался я с о. Владиславом с какой-то особой грустью. Может,
не было в моём сердце чувства того, что это последняя наша встреча,
но что-то тяжелое легло на мои плечи. Разговор о моём поступлении
в Семинарию всегда меня смущал и приводил к какой-то подавленности. Я отчётливо понимал, что это невозможно в той ситуации, в которой я уже к тому времени был. Обыски в моём доме ещё в селе, а затем
в городе, ясно говорили мне о моей беспомощности. А уповать на волю Божью не умел. Мне нужно было уже уходить, да и о. Владиславу
дорого было время. Я встал и начал прощаться. К моему удивлению он
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не подал своей опухшей руки, но только обнял меня за плечи, чуть
прижал к себе. Уезжал я в свой Целиноград почему- то разбитым и уставшим, и не знал, что о. Владислава я больше не увижу. О том, что
его не стало, узнал я после его смерти, возвратившись из командировки.
Осенью 1971 года я исполнил просьбу о. Буковинского и поехал на
Украину в местечко Шаргород, к о. Брониславу. И хочется в пару словах об этом вспомнить, так как в этой встрече я ещё больше узнал об
о. Буковинском от. о. Джепецекого. Подробности сейчас не помнятся,
но разговор касался великого желания о. Буковинского жить среди
этих людей, которые были ему так дороги до последнего мгновения
его жизни. О. Джепецкий долго говорил об о. Буковинском не только
как о близком друге, но и как об особом человеке, умеющем наполнять
свою жизнь великой целью.
Через пару дней о. Джепецкий дал мне адрес в Каунасе, куда
я должен был поехать по совету о. Буковинского, как сказал о. Бронислав. Но это была моя уже вторая поездка в Каунас, и закончилась она
безрезультатно, как и первая ещё в 1956 году. Волей Божией было мне
осуществить то, о чём говорил о. Буковинский, спустя 20 лет, когда все
мы уже жили в совершенно другом измерении.
Говоря об о. Буковинском, конечно, невозможно не говорить о людях, для которых он жил, служил, за которых молился и страдал. С какой теплотой он говорил сам о всех, с кем его свели пути-дороги.
Я многих знал, но время стирает с нашей памяти имена, события.
Помню многие семьи, которые принимали о. Буковинского и всех, которые жаждали открыть ему своё сердце.
Каждый такой дом – это место музея того времени. Это может быть
где-то в районе Кондитерской фабрике, или на Михайловке, или Федоровке – по всей широко разбросанной Караганде. И каждый из этих
домов становился храмом, потому что в него входил о. Буковинский,
а с ним и Христос. Лучше меня могут рассказать только карагандинцы
о своём пастыре и о тех, кто ему помогал, кто недосыпал с ним ночей,
кто жертвовал порой работой, а может и свободой, кто был с ним до
последних минут его жизни и проводил его в последний земной путь.
Чтобы до конца понять душу о. Буковинского, увидеть его огромный
путь на ниве Церкви Христовой, коснуться его стремлений к святости
– необходимо было быть с ним, следовать за ним, слушать его, радоваться его успехами, переживать его неудачи в том трудном борении
за души человеческие, которые он вёл всю свою жизнь.
Прошло 50 лет – это полвека от тех дней, когда на нашу землю,
к людям, пережившим страшные унижения, смерти, страдания, после
почти 20-летней бездуховности, без Церкви и таинств пришли первые
242

пастыри, сами измученные в лагерях, но крепко стоявшие в вере в доброту, любовь, в то, что Господь будет жить в сердцах людей. Много
их, имена которых святы уже для нас, потому что святостью жили.
И в первом ряду этих имён стоит имя о. Владислава Буковинского, так
широко известного не только в Казахстане, но всюду, где хотят люди
воспрянуть, встать и идти дорогой Истины.
Много было дорог у о. Буковинского по всему Союзу. И все они
всегда вели его к людям, нуждающимся в его помощи, жаждущим слова Божьего, потому что не могли жить по-другому. И не только дороги,
но и бесчисленное множество тропинок, по которым ему нужно было
пройти, чтобы каждому сердцу человеческому дать радость присутствия Божьего.
Будем же благодарны Богу за тех, кто смело может идти и вести за
собой людей в любую погоду, зная, что ведёт их к Вечности. Отец Буковинский вёл, потому что был и есть светом во тьме и солью земли.
о. Вацлав Поплавский
Декабрь 2004 г.

ДОРОГИ І СТЕЖКИ
“І тоді відчув себе дуже щасливим
і вдячним Провидінню за те, що привело
мене до тих таких бідних і покинутих, але
дуже віруючих і люблячих Христа людей”
О. Буковинський “Спогади із Казахстану”

Людське суспільство, особливо у важкі періоди, завжди намагалося
звернути свою увагу на тих, хто своїм життям бажав йому добра, навіть якщо це вимагало великих жертв. Так було у всіх сторонах життя.
Але особливо велику любов відчували сучасники до тих своїх співгромадян, котрі намагалися укріплювати духовність в серцях людей, хто
відкривав людям очі на саме необхідне в їхньому житті – віру. До таких людей відноситься священик Владислав Буковинський.
Минуло 30 років від його смерті, і про нього немало сказано. Рідко
буває так в історії Церкви, щоб три десятки років про людину намагалися говорити всі, хто його знали, хто жив поруч і бажав відкрити сторінки його життя.
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Перед тим, як розповісти про отця Буковинського, ще декілька слів
хотілося б згадати про півстолітню історію тієї країни, де йому прийшлося жити, трудитися, радіти, печалитися. Країна, яка стала для нього
домом і тюрмою та місцем величезної поваги та любові, країна, земля
яка прийняла його на вічний спочинок. Цією країною стала та земля,
яку ми нині називаємо Республікою Казахстан. Але в ті, уже далекі роки, ця земля була частиною величезної країни, про яку сьогодні можна
багато говорити і дискутувати. У цій країні жили мільйони людей із
усіма своїми трагедіями, удачами, ненавистю і любов’ю. Громадянином цієї країни був і отець Буковинський, як сам він про це говорить.
Перше десятиліття двадцятого століття принесли людству не лише
нову еру економічного розвитку, але й втягнули у вир ворожнечі багато країн, народи яких покірно прийняли це. 1917 рік був не лише початком панування несправедливості в суспільствах, але й відкрив шлях
до ненависті, беззаконня і повного гріхопадіння. Це прекрасно розумів
молодий священик Буковинський, і вже завчасно готував себе до великих випробувань. Вони розпочалися там, на рідній землі – Україні,
а продовжилися на багато десятиліть в далині від неї.
1945 рік майже закінчив страшну бойню на величезній території
Земної кулі. Перестали вибухати бомби, горіти людські тіла в кремато-

50. Okolicznościowa wystawa fotografii przybliżających postać ks. Władysława Bukowińskiego, towarzysząca sympozjum w Karagandzie. Fot. ks. Witold J. Kowalów.
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ріях, проливатися сльози дітей і матерів. Країна Рад повернулася до
будівництва свого “світлого майбутнього”. Прихильники цього будівництва повинні були розпочати нову війну за людські розуми. І, звичайно, головною зброєю у цій війні стала марксистсько-ленінська ідеологія, яка повинна була стати єдиною ідеологією не лише в державі,
але й у всьому світі. З голів мільйонів людей почали витравляти поняття любові до ближнього і примирення. Але, щоб перемогти любов до
Бога, необхідно було знищити те місце, де вона зароджується – Церкву. Так був визначений ворог номер один по всій величезній країні.
Уже перший арешт і недовге ув’язнення підказали отцю Буковинському, як і багатьом священикам того часу, що випробування підійшли до них упритул. Але Бог дозволив йому ще майже чотири роки віддати служінню після першого звільнення. Зима 1945 року стала початком майже десятилітнього ув’язнення і привела отця Буковинського
з його товаришами в суворий Джезказган. Тут у свинцевих шахтах непосильною працею виснажувалися сотні в’язнів. І лише смерть суворого самодержця в березні 1953 року дала маленьку надію на зміни. Що
представляла собою країна – історикам уже детально розказано. Із
смертю Сталіна в життя людей вкралося ще більш страшне почуття –
страх невідомого. Одна частина суспільства вірила в кращі зміни, інша
– завмерла в очікуванні чогось більш страшного. Але в цілому, по всій
країні табори чекали свободи. І здавалося, вона прийшла, тому що на
вічно закрилося невсипуще око велетня на глиняних ногах. Минали
болісні тижні й весь світ жив в очікуванні та терзався запитанням –
в чиї руки попаде влада в обтягнутій колючим дротом країні. Прийнято вважати, що її взяв у свої руки відразу Хрущов. Але пам’ятаємо багатьох, хто з наганом у руках на своїх засіданнях намагався взяти верх.
Перша амністія для ув’язнених була видана Маленковим. І лише наприкінці 1953 року світ почув ім’я глави держави.
У віддалений від Москви, присипаний свинцем Джезказган, новини
доходили повільно. У березні 1954 року країна стрепенулася від минулого і відчула досить сильний та свіжий повів повітря. Партія за словами Хрущова закликала взятися за розорювання цілинних земель Казахстана та Зауралля. У нашу країну попливли потоки людей і техніки.
А країна ще жила системою комендатури в кожному селі переселенців.
Лише знаменитий з’їзд партії та хрущовське сміливе засудження сталінізму остаточно підірвали фундаменти країни таборів. Липнева амністія Хрущова 1954 року трохи привідкрила двері тюрем і таборів для
релігійних в’язнів. І отець Буковинський, разом із своїми товаришами,
відчули наближення свободи.
Країна торжествувала. Усе більше пустіли території за ґратами. Але
багато що про свободу було лише на папері. Звільненим священикам
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не дозволялося в’їжджати в європейську частину Союзу. Комунізм не
міг будуватися, коли поруч були люди доброї волі, люблячі Бога, бажаючі поділитися Істиною, але не комуністичною. Так отець Владислав прибуває в нове індустріальне місто Казахстана – Караганду. Перший етап його душпастирської роботи в Казахстані тривав лише 4 роки
(вересень 1954 – грудень 1958). Потім третє ув’язнення по грудень
1961 року. Але саме цей рік був тим роком, що дав отцю Буковинському самі плодовиті дні та місяці роботи, повну віддачу себе віруючим,
поїздки в Польщу. І це повні 13 років. Але скільки було в них і радісних днів, і печальних, і звичайно, місяці хвороб, інколи досить важкі.
Хотілося б у декількох словах торкнутися того, що собою представляла країна, сама Караганда, люди, що жили тут, в яку і прийшов
отець Буковинський. Говорити про історію мого Казахстану я не збираюся, хіба що почати з XX століття. Пам’ятаємо, що Казахстан приєднався до Росії близько 1860 року. Радянська влада встановилася тут
на початку 1918 року. До 1925 року Казахстан не мав своєї назви. Від
1936 року він стає Республікою Союзу. Сталінська ідея перемішування
всіх народів країни привела сюди тисячі людей різних національностей. Заселення земель Кахастану проходило насильно народами
з України, Прибалтики, Кавказу, а потім і з Заходу. Уже багато написано про страждання, приниження, трагедії націй. Серед них і судьба
моїх предків-поляків. Як би не намагалася влада Рад витравити
з розумів людей думки про Бога, релігійні почуття міцно трималися
тут у серцях людей. За Божою волею саме до цих сердець шукав дороги і стежки отець Буковинський. У своїх “Спогадах” він добре передав
глибоку віру багатьох, а своєю любов’ю допомагав цю віру утверджувати в нових поколіннях. У 1936 році не лише казахські степи заселялися переселенцями, але і Караганда, як майбутній вугільний центр
країни, який потребував робочої сили. Туди направлялися владою сотні сімей, у тому числі німців та поляків. Саме вони потребували душпастирської роботи отця Владислава. І саме вони в ньому вперше побачили католицького священика через 20 років, а може, і більше після
вигнання з рідних місць. Але це окрема тема для роздумів. І знову повторюю, що про ці роки багато розказано, написано, але кожен висловлює свої судження, звичайно, по-своєму. І мої роздуми, які спираються
на щоденникові записи, також несуть у собі особисті умовиводи і особисте бачення подій.
Яким запам’ятався мені отець Владислав Буковинський, що залишила пам’ять зорова і розумова, зараз важко повністю відновити. На
жаль, моє захоплення в молодості вести щоденник не дало потрібного
результату, так як із-за боязні зашкодити всім, із ким мені приходилося
зустрічатися в релігійній сфері, багато було мною спалене. Причини –
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боязнь обшуків. До того ж, у молодості всі ми захоплюємося писаниною, в якій перемішується особисте, що потім потрібно викидати. Але
найбільш болісним є те, що в ті роки світ сприймався зовсім поіншому, і писалося більше про якісь ліричні почуття, про поезію, чим
про бесіди із священиками. Хіба в 18 років я міг думати, що кожна
хвилина зустрічі з отцем Буковинським та іншими священиками будуть так мені потрібні. Та й сам я в ті роки не міг вірити, що на 57 році
свого життя все-таки візьму на себе обов’язки священства. Коли напружую пам’ять, я бачу перед собою чоловіка добротної статури, високого, плечистого, з дуже спокійною і сміливою ходою. Скільки
пам’ятаю отця Владислава – його голова була чисто поголена. Інколи
здавалося, що в його маківці відображалося сонце і все голубе небо.
Його розмовний і співочий голос я назвав би баритоном, з таким характерним для нього “чьоканням” – тобто вимовою замість “ц” – “ч” він
вимовляв якось “Вачко”. Його очі часто прищурювалися чуть-чуть, наче б то хотів сказати: “бачу тебе”. А інколи вони широко розкривалися,
ніби бажали дати можливість співрозмовнику заглянути глибоко в них.
По виразу його обличчя відразу можна було зрозуміти, про що він буде
говорити, чи про щось важливе, чи про щось смішне. Сміх його був також якимось особливим, невимушеним, але виражаючим радість зсередини. Він дуже вмів дивуватися, особливо коли це стосувалося чогось гарного, нового, побаченого ним. У всьому любив порядок. Особливо при підготовці до Меси. Пам’ятаю, навіть у тісних кімнатах якого-небудь будинку, він не починав Євхаристію, поки не постоїть хвилину, не придивиться до всіх присутніх і не розставить усіх по-своєму.
Останні роки, коли хвороба дуже змінила його зовнішність, був також
життєрадісним, хоча руки свої намагався ховати, так як пальці були
дуже розпухлими. Дивували його знання, інтерес до всіх сторін життя
– мистецтва, живопису, культури, історії, театру і кіно. Пам’ятаю, як
одного разу він запитав мене, чи я ходжу в театр і чи я люблю кіно. Відверто кажучи, я не знав, як себе поводити, хоча був неймовірним
прихильником кіно і театру. І раптом, отець Буковинський говорить:
“А знаєш, я недавно був на опереті Кальмена “Принцеса цирку” – це
забавна річ”. І тут же проспівав щось із оперети. Я знав, що він ходить
в кіно, особливо, мені здається, він любив бувати в Будинку культури
гірників, у той час лише недавно побудований. Я це сприймав як, можливо, навіть необхідність у його житті. Адже священиків звинувачувала влада у скритності, його звинувачували, що він веде молодь у пітьму і не дозволяє жити повним життям. Знаючи, що за кожним його
кроком слідкують, отець Буковинський намагався показати свою зацікавленість життям, яким жила наша країна. Потім на допитах це йому
часто допомагало захистити себе і показати, що він повноправний гро247

мадянин і навіть допомагає будувати майбутнє. Але з Божою допомогою.
Ерудицією отця Буковинського багато хто захоплювався, у тому
числі його колеги-священики. Мені пригадується розповідь одного із
священиків, котрий разом із отцями Буковинським, Джепецьким, Кучинським розділяв труд в Джезканганських шахтах. Це отець Михайло
Воронецький. Він теж був священиком дивовижної долі й стійкого характеру. Після визволення, він з Божою допомогою зумів повернутися
в Білорусь, отримати парафію, досить велику в Ружанах. У квітні 1990
року, коли в Білорусі, в місті Гродно, церковній владі вдалося отримати дозвіл на відкриття духовної семінарії, отець Михайло Воронецький
був запрошений духовним отцем тодішнім єпископом Тадеушем Кондрусевичем. Там я і зустрів отця Воронецького. Дізнавшись, що я був
знайомий із отцем Буковинським, він запросив мене на духовну бесіду,
а потім багато розповідав про спільно прожиті роки з отцем Буковинським. І розповів, як одного разу всі засуджені священослужителі різних конфесій, а були там православні, католики, протестанти, мусульмани та інші, з величезним задоволенням та цікавістю прослухали
конференцію отця Буковинського. Були в таборі вільні дні в честь якогось радянського свята. А час наближався до великого церковного свята. Отець Владислав запропонував бажаючим прослухати його конференцію. У своїй книзі він про цей випадок не згадує. Але отець Воронецький з таким задоволенням розповідав про почуте, що йому запам’яталося на довгі роки. А під руками отця Буковинського, звичайно, не могло бути жодної додаткової літератури. Зараз не можу згадати, на яку конкретно тему слухала цю конференцію, але, за словами
отця Воронецького, всіх здивувала пам’ять отця Буковинського. Він
без будь-яких записів розкрив умови хрещення Русі й Польщі. Так
ерудовано пояснив значення Євхаристії, що потім ще довго в таборі
говорили і обговорювали цей випадок. Конференція, здається, проходила декілька днів, і всі ці дні отець Буковинський не переставав дивувати своїх слухачів феноменальною пам’яттю майже усіх, хто зустрічався із ним. Йому було достатньо раз побачити людину, як це обличчя
залишалося в його зоровій пам’яті надовго. Пам’ятаю, що я теж був
здивований під час нашої другої зустрічі. Після першої зустрічі пройшло більше року. І звичайно, я був впевнений, що мені прийдеться нагадувати про себе отцю Буковинському. Адже стільки людей мелькало
перед його очима. Але не вспів я привітатися з ним, як він, у якийсь
момент, подивився на мене і вигукнув: “А, Вачко, із Акмолінська!”. Дивувалися його пам’яттю і слідчі, і судді, під час процесів, тому що він
вільно міг навести приклад з точними історичними даними і прізвищами. Що стосується моєї першої зустрічі з отцем Буковинським, то це
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відноситься, мабуть, до травня 1957 року. Уже в нашому Зеленому Гаї
з 1955 року працював отець Броніслав Джепецький. Він встиг багатьох
із нас, із молоді, похрестити, миропомазати. Я вже рахувався досить
досвідченим католиком, тому що знав на пам’ять багато молитов, пісень, що іншим було складніше. Тому моє бажання потрапити на сповідь до отця Буковинського було скоріше цікавістю, ніж потребою.
Але бути в Караганді, і не потрапити до отця Буковинського, було чимось схожим на приказку вже тих років: “Бути в Римі, і не бачити Папу Римського”. Під час наступних моїх приїздів у Караганду я також
намагався потрапити до отця Буковинського, хоча в місті були й інші
сповідники. Ще до цього був на сповіді у отця Олександра Хіри: 2 або
3 рази. Мабуть, лише раз у отця Штауба, уже на той час старенького.
Мені здається, що вони вели себе більш конспіративно, і знайти їх було набагато важче, ніж отця Буковинського.
Дуже пам’ятною для мене була, можливо вже друга по рахунку зустріч у середині серпня 1957 року. Наш настоятель Зеленого гаю
о. Броніслав Джепецький, здається, запросив о. Владислава на декілька
днів до себе. Можливо, вирішив показати свою нову каплицю, яку
прибудував до дому Кочмар Галини, у якої жив, вірніше у її престарілої мами Кравецької. Моє село Кам’янка, на відстані декількох кілометрів від Зеленого гаю. У цей час у нашій сім’ї уже хворів батько і не
міг відвідувати храм. Наша мама була дуже віруючою і завжди намагалася давати можливість батьку бути у сповіді. Для цього вона попросила мене поїхати з нашим дядею Бернардом Яворським на конях за
отцем, так як і домовилися. Приїхав у Зелений гай, ми дізналися, що
у о. Броніслава гість. Незабаром він покликав мене і сказав, що замість
нього поїде о. Владислав. Особисто я був дуже радий, так як надіявся
багато почути за час п’ятикілометрової дороги. Ми відразу ж виїхали.
Пам’ятаю ще жарт о. Броніслава, коли о. Буковинський запитав чи важкий то хворий. На це о. Джепецький відповів, що ні, він лише до костелу йти хворий, а вдома ходить.
Багато можна було б пригадати з цього моменту, але знову ж таки
можу лише захоплюватися пам’яттю о. Буковинського. Вся наша дорога була зайнята лише слуханням його. Спочатку, звичайно, він поговорив із дядею Бернардом про різні речі. Але не дуже довго. Ймовірно,
об’єктом його зацікавлення був я. Вперше мені стало відомо, ім’я якого святого я ношу. Тут же перед моїми очима пройшли дивно описані
о. Владиславом події X століття в Чехії. Потім ми слухали про Голгофу
і дерево, яке ніс Ісус. Детально нам розповів про ранок Воскресіння.
І багато, багато про що, чого нам в той час, звичайно, не було звідкіля
дізнатися, прочитати. Це була прекрасна катехеза, протяжністю 5 км
і глибиною в тисячоліття. А коли стали під’їжджати до нашого
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дому, я знову побачив, як о. Владислав умів по-дитячому дивуватися. Того року йшли рясні дощі й наші городи виглядали на рідкість
настільки багатими, що не вірилося бачити їх такими в степах Казахстану. А город справді дивував. Ще зеленим було картоплиння, а між
кущами картоплі красувалася велика кількість величезних соняшників.
У центрі городу ціла поляна дозріваючого маку. Навколо городу росли
високі, у самому розквіті, китайські троянди, як ми їх називали. Усе це
в проміннях полуденного сонця заворожувало. Побачивши це, о. Буковинський майже викрикнув візнику: “Зупиніться, я подивлюся на це
чудо”. Віз зупинився. О. Владислав встав посередині возу на весь свій
зріст, примружив очі й завмер. Що його так здивувало, ми не могли відразу зрозуміти. Можливо, після задимленої вугільної Караганди цей
куточок видався йому райським. А може, пригадав дім у рідному Бердичеві, українські городи і садки. Незабаром назустріч нам вийшла
з дому моя сестра, яку о. Владислав теж знав. До неї він звернувся із
запитанням: “Це твої руки створили таку красу?”. За це я трохи образився на священика, так, як город оброблявся, в основному, мною,
тому що я був молодшим у сім’ї. Усі старші були зайняті на роботі
в колгоспі.
Скільки було в мене зустрічей з о. Буковинським, можливо, це не
так важливо. У ті роки в Караганді я бував досить часто. Хотілося
б згадати, мабуть, мою останню зустріч з цим добрим пастирем. Було
в ній щось таке, що, можливо, в наступні мої роки відклало відбиток,
скоректувало мої плани, дало привід задуматися багато над чим.
Було літо 1971 року. Я з трудом відшукав адресу, за якою проживав
у той час о. Буковинський. Зараз я б не згадав цей район Караганди. Чи
це по вулиці Високовольтній, чи то другій, але, здається, поряд було
кладовище. Точно не знаю яке – мусульманське чи християнське. Господиня дому на запитання, чи є патер вдома, довго мовчала, а потім
запитала, хто я. Я сказав ім’я і звідки. Вона пішла, а я деякий час стояв
на веранді дому і думав про те, що буде відмова у зустрічі. Але хазяйка
вийшла і запросила мене в дім. Я пройшов у невелику кімнату, досить
тісну, заставлену. Біля вікна стояв стіл, на якому було багато книжок
і паперів. Тут же стояло ліжко, стільці, шафа, на стіні висів килим.
О. Владислав вийшов із-за столу, ми привіталися за руку. Цілувати руку він не давав, у всякому разі, мені, як інші священики. А у той час
рахувалось необхідним цілувати священику руку. Перші наші хвилини
були якимись скованими. Можливо від того, що о. Владислав помітив
мою невпевненість. Зовнішність священика була зовсім іншою. Повнота настільки була підкреслена усіма його рухами, що він, здається, виправдовувався: “Трохи прихворів”. У ті роки мої знання польської
мови були не дуже великими, але священик завжди говорив зі мною
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лише польською, у рідких випадках – українською. Російською я не
пам’ятаю, щоб ми розмовляли коли-небудь. Він відставив від стола
стілець, сів сам і запропонував мені. Одягнутий був у піжаму, і лише
в останню хвилину, мабуть, накинув на плечі піджак. Мені здавалося,
що він дихав досить важко. По всьому вигляду можна було зробити
висновок, що він не дуже здоровий, чимось навіть засмучений. “Та ось,
вирішив стати письменником” – жартівливо почав він розмову. Що
писав він, не знаю. Можливо саме тоді він закінчував свої спогади, хоча, судячи по публікаціям, він писав їх у Польщі, в чому я сумніваюся.
Наша розмова трохи оживилася, коли священик запитав про мою роботу. Почувши, що я працюю за своєю спеціальністю, чомусь поцікавився, чи багато в нас працює казахів і які наші взаємовідносини. Я знав,
що сам о. Владислав дуже любив зустрічатися з казахами, вести з ними
бесіду. Йому подобалася ця країна і хотілося б більше про неї знати.
Звичайно, він не зміг би в той час сказати: “Менін Отаным Казакстан”. Впевнений, що він назвав би сьогодні Казахстан своєю батьківщиною.
Швидко наша розмова прийняла зовсім інший характер. О. Владислав надалі гаряче про щось говорив, ділився своїми успіхами в душпастирстві. Непомітно наша розмова перейшла, можна сказати, в політичну площину. Ми обмінялися з ним думками, щодо недавнього пленуму партії, де дуже підкреслено було сказано про підвищення ідеологічного виховання мас. Усі газети того часу були заліплені різними тезисами на цю тему. Звичайно, священик продивлявся їх, тому що не
міг би так вільно обговорювати ці проблеми. І, дійсно, політична обстановка в країні була дуже загострена. Захід вимагав від Союзу свободу кожної особистості. А ідеологія брежнівського часу не могла
з цим погодитися. Можливо відчуття того, що на Церкву чекають ще
більші ускладнення, дали привід священику перейти до конкретної розмови зі мною про духовне життя. Я відчував, що і о. Джепецький
і о. Буковинський, а потім і о. Кучинський, знаючи мене, обдумували,
мабуть, що необхідно спробувати направити мене в Прибалтику з метою вступу до Семінарії. Тому о. Буковинський перейшов до прямої
пропозиції, щоб я поїхав до о. Джепецького в Україну і там, можливо,
щось вирішиться. Потім він довго говорив про вміння свідчити про
Христа в наш час. Про необхідність комусь брати на себе відповідальність – бути провідником у цих країнах. Звичайно, я не до кінця розумів його думки, але поїхати в Україну до о. Броніслава пообіцяв.
Розлучався я з о. Владиславом з якимось особливим сумом. Можливо, в моєму серці не було відчуття того, що це остання наша зустріч,
але щось важке лягло на мої плечі. Розмова про мій вступ до Семінарії
завжди мене бентежила і призводила до якоїсь пригніченості. Я чітко
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розумів, що це неможливо в цій ситуації, в якій я вже у той час був.
Обшуки в моєму домі ще в селі, а потів у місті, чітко говорили мені
про мою безпомічність. А довіряти Божій волі не вмів. Мені потрібно
було вже йти, і о. Владиславу був дорогим час. Я встав і почав прощатися. На моє здивування, він не подав мені своєї спухлої руки, але лише обняв мене за плечі, трохи притулив до себе. Від’їжджав я у свій
Целіноград чомусь розбитим і втомленим, і не знав, що о. Владислава
я вже більше не побачу. Про те, що його не стало, я дізнався після його
смерті, повернувшись із відрядження.
Восени 1971 року я виконав прохання о. Буковинського і поїхав
в Україну в містечко Шаргород, до о. Броніслава. І хочеться кількома
словами згадати про це, так як при цій зустрічі я ще більше дізнався
про о. Буковинського від о. Джепецького. Деталей зараз не пам’ятаю,
але розмова стосувалася великого бажання о. Буковинського жити серед цих людей, котрі були йому такими дорогими до останньої хвилини його життя. О. Джепецький довго говорив про о. Буковинського не
лише як про близького друга, але і як про особливу людину, що вміла
наповнювати своє життя великою метою.
Через кілька днів о. Джепецький дав мені адресу в Каунасі, куди
я повинен був поїхати згідно поради о. Буковинського, як сказав
о. Броніслав. Але це була моя вже друга поїздка до Каунасу, і закінчилася вона безрезультатно, як і перша, ще в 1956 році. За Божою волею
було дано мені здійснити те, про що говорив о. Буковинський, через 20
років, коли всі ми уже жили у зовсім іншому вимірі.
Говорячи про о. Буковинського, звичайно, неможливо говорити про
людей, для яких він жив, служив, за котрих молився і страждав. З яким
теплом він сам говорив про всіх, з ким його звели життєві шляхи.
Я знав багатьох, але час стирає з нашої пам’яті імена, події. Пам’ятаю
багато сімей, котрі приймали о. Буковинського, і всіх, котрі прагнули
відкрити йому своє серце. Кожен такий дім – це місце музею того часу.
Це може бути десь у районі кондитерської фабрики, або на Михайлівці
чи Федорівці – по всій широко розкиданій Караганді. І кожен з цих
домів ставав храмом, тому що до нього входив о. Буковинський, а з ним
і Христос. Краще мене можуть розповісти лише карагандинці про свого пастиря і про тих, хто йому допомагав, хто не досипав з ним ночей,
хто інколи жертвував роботою, а, маже, і свободою, хто був з ним до
останніх хвилин його життя і проводив його в останню земну путь.
Щоб до кінця зрозуміти душу о. Буковинського, побачити його величезний шлях на ниві Христової Церкви, торкнутися його устремлінь до
святості, необхідно було бути з ним, слідувати за ним, слухати його,
радіти його успіхам, переживати його невдачі в тій важкій боротьбі за
людські душі, котрі він провадив усе своє життя.
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Минуло 50 років – це півстоліття від тих днів, коли на нашу землю,
до людей, що пережили страшні приниження, смерть, страждання, після 20-літньої бездуховності, без Церкви і Таїнств, прийшли перші пастирі, самі втомлені в таборах, але міцно стояли у вірі в добро, любов,
в те, що Господь буде жити в серцях людей. Багато їх, імена котрих
уже святі для нас, тому що жили святістю. І в першому рядку цих імен
стоїть ім’я о. Владислава Буковинського, широко відомого не лише
в Казахстані, але всюди, де люди хочуть піднятися духом, встати і йти
дорогою Істини.
Багато було шляхів у о. Буковинського по всьому Союзу. І всі вони
завжди вели його до людей, котрі потребували його допомоги, прагнули слова Божого, тому що не могли жити по-іншому. І не лише шляхи,
але і незлічена кількість стежинок, по яких йому потрібно було пройти,
щоб кожному людському серцю дати радість Божої присутності.
Будьмо ж вдячними Богові за тих, хто сміливо може йти і вести за
собою людей у любу погоду, знаючи, що веде їх до Вічності. О. Буковинський вів, тому що був і є світлом в пітьмі і сіллю землі.
о. Вацлав Поплавський
Грудень 2004 року.
З російської переклала
Ірина Мороз
[“Волання з Волині” ч. 1 (62) від січня–лютого 2005 р., стор. 34–40]

„CHCĘ SIĘ PRZYJRZEĆ TEMU CUDOWI”
Wspomnienie o ks. Władysławie Bukowińskim
W drodze przez step opowiadał o Królestwie Czeskim w X wieku,
o Golgocie i Krzyżu Jezusowym, o poranku Zmartwychwstania i innych
wydarzeniach, o których niewiele wiedzieliśmy, bo nie było ludzi, którzy by
nas oświecili, ani ksiąg do czytania. Zadziwiająca katecheza: długa na kilka
kilometrów, lecz głęboka na tysiąclecia. Wspominając ks. Bukowińskiego,
trzeba pamiętać o historii kraju, w którym przyszło mu żyć. Kazachstan był
dla niego domem i więzieniem, ale i miejscem, gdzie zdobył poważanie
i miłość. Kiedyś ziemia ta należała do wielkiego państwa, które już nie istnieje. Ks. Bukowiński był jego obywatelem, czego nigdy się nie wypierał.
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Wraz z rewolucją zapanowały tu nienawiść i bezprawie. Już po pierwszym aresztowaniu i krótkim pobycie w więzieniu młody kapłan zrozumiał,
że musi się spodziewać najgorszego. Przez kolejne cztery lata pełnił służbę
kapłańską, zimą 1945 r. znów został uwięziony – tym razem na ponad dziesięć lat. Trafił do Dżezkazganu, gdzie wraz z innymi więźniami katorżniczo
pracował w kopalniach ołowiu.
Państwem łagrów wstrząsnął dopiero XX Zjazd KPZR ze słynnym referatem Chruszczowa. Amnestia uchyliła bramy więzień i obozów, zwolnionym kapłanom nie pozwolono jednak wracać do europejskiej części ZSRR,
bo jak budować komunizm, kiedy obok stoją ludzie gotowi dzielić się
Prawdą, lecz prawdą niekomunistyczną? Ks. Bukowiński trafił do Karagandy. Pierwszy rozdział jego posługi duszpasterskiej w Kazachstanie trwał od
września 1954 do grudnia 1958, potem uwięziono go po raz trzeci – tym razem na trzy lata (wolność odzyskał w grudniu 1961).

51. Organizator sympozjum w Karagandzie ks. Andrzej Szczęsny, opiekun karagandyjskiego neokatechumenatu.
Fot. ks. Witold J. Kowalów.

Skutkiem stalinowskich przesiedleń Kazachstan zamieszkiwali Białorusini, Ukraińcy, ludy nadbałtyckie, kaukascy górale i Polacy. Choć władze
usiłowały odebrać nam Boga, byliśmy mocno przywiązani do religii. Robotnicy z Karagandy potrzebowali duszpasterza, a ks. Bukowiński był
pierwszym katolickim kapłanem, jakiego widzieli od ponad dwudziestu lat.
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Przyjmując go, ryzykowali pracą, niekiedy wolnością. Ale kochali kapłana
i byli z nim do końca, a potem odprowadzili na wieczny odpoczynek.
Nie prowadziłem wówczas dziennika, żeby w razie rewizji nie zaszkodzić tym, z którymi się spotykałem. Dziś muszę polegać jedynie na pamięci.
Zresztą w dzienniku pisałbym pewnie przede wszystkim o lirycznych uczuciach, bo czy osiemnastolatek mógł podejrzewać, że w przyszłości będzie
chciał przypomnieć sobie każdą minutę spędzoną z ks. Bukowińskim? I zapewne nie uwierzyłby, że mając 57 lat przyjmie święcenia kapłańskie.
*
*

*

Kiedy wytężam pamięć, widzę silnie zbudowanego i wysokiego mężczyznę. Mówił śpiewnym barytonem, często mrużył oczy, jakby chciał rzec:
widzę cię. Innym razem jego oczy otwierały się szeroko, jakby pragnął, żeby rozmówca głęboko w nie zajrzał. Gdy się śmiał, śmiech jego płynął
z głębi. We wszystkim lubił porządek, szczególnie w przygotowaniach do
Mszy: nie zaczął Eucharystii, nim nie postał chwilę i nie przyglądnął się
wszystkim obecnym. Zawsze dziwiło mnie jego ogromne zainteresowanie
malarstwem, teatrem, kinem, historią. Kiedyś zagadał, czy bywam w teatrze, czy lubię kino. Lubiłem, ale nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Nagle
ks. Bukowiński powiada: „A wiesz, byłem na operetce Kalmana, zabawna
rzecz”. Władze szkalowały duchownych, że są podstępni i wiodą młodych
do ciemnoty, nie pozwalają im żyć pełną piersią, a tymczasem kapłan chodzi do teatru, a nawet operetki!
Jego erudycja zadziwiała także duchownych. Ks. Michał Woroniecki,
który pracował w dżezkazgańskich kopalniach wspólnie z księżmi Bukowińskim, Drzepeckim i Kuczyńskim, opowiedział mi po latach o pewnym
epizodzie. Przed jakąś państwową uroczystością ks. Bukowiński zaprosił
skazańców na konferencję, którą zamierzał wygłosić w związku z przypadającym w tym samym czasie świętem kościelnym. Zaproszenie przyjęło wielu uwięzionych duchownych – prawosławnych, katolickich, protestanckich,
muzułmańskich... Epizod nie został odnotowany we „Wspomnieniach” ks.
Bukowińskiego, ale ks. Woroniecki zapamiętał go doskonale, nawet po latach wciąż był pod wrażeniem. Bez żadnych notatek ks. Władysław mówił
m. in. o chrzcie Polski i Rusi, z erudycją prawił o roli Eucharystii.
Ks. Bukowińskiemu wystarczyło raz spojrzeć na człowieka, aby pamiętać go przez długie lata. W 1955 r. wraz z innymi młodymi przyjąłem
chrzest z rąk ks. Bronisława Drzepeckiego, a w maju 1957 r. zapragnąłem
wyspowiadać się przed ks. Bukowińskim. Wzięło się to raczej ze zwykłej
ciekawości niż z konieczności, albowiem być w Karagandzie i nie spotkać
się
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z ks. Władysławem, to jak być w Rzymie i nie ujrzeć papieża. Wyspowiadałem się zatem, a potem minął szmat czasu, zanim znów się pojawiłem w Karagandzie. Myślałem, że będę musiał przypomnieć, kim jestem, lecz od razu
na mój widok krzyknął: „A, Wacek z Akmolińska”.
Pod koniec lat 50. nasz proboszcz, ks. Bronisław, zaprosił go do siebie.
Ponieważ mieszkałem w innej miejscowości, a mój ojciec ciężko zachorował, nie bywałem wtedy w kościele. Matka była kobietą mocnej wiary
i troszczyła się, by chory ojciec mógł się wyspowiadać. Umówiła się z ks.
Drzepeckim, że spowiedź odbędzie się w domu. Poprosiła, byśmy wraz
z dziadkiem przywieźli księdza. Gdy dotarliśmy do ks. Bronisława, okazało
się, że ojca chce wyspowiadać ks. Władysław. Wsiedliśmy na wóz i w drogę. Najpierw ksiądz pogawędził z dziadkiem, a potem ze mną. Pierwszy raz
usłyszałem, kim był św. Wacław, którego imię noszę. Ks. Bukowiński zaczął opowieść o Królestwie Czeskim w X wieku, potem o Golgocie i Krzyżu Jezusowym, o poranku Zmartwychwstania i innych wydarzeniach, o których niewiele wiedzieliśmy, bo nie było ludzi, którzy by nas oświecili, ani
ksiąg do czytania. Zadziwiająca katecheza: długa na kilka kilometrów, lecz
głęboka na tysiąclecia. Kiedy zbliżaliśmy się do domu, ujrzałem, jak ów
człowiek umie się dziwić niczym dziecko. W tych latach zdarzały się rzęsiste deszcze (rzadkość na stepach Kazachstanu), przydomowe ogrody pyszniły się więc bogactwem. Obrodziły ziemniaki, urosły słoneczniki, zakwitły
hibiskusy. Na ten widok ksiądz zakrzyknął: „Zatrzymajcie, chcę się przyjrzeć temu cudowi!”. Potem wstał, zmrużył oczy i zamarł. W pierwszej chwili nie mogłem pojąć, co go zadziwiło. Może po latach spędzonych w zapylonej węglem Karagandzie nasz zakątek wydał mu się rajem? Może przypomniała mu się chata w rodzinnym Berdyczowie, wśród ukraińskich sadów i ogrodów? Wnet pojawiła się moja siostra, by przywitać gościa. „Czy
to piękno jest dziełem twoich rąk?” – spytał ksiądz. Miałem do niego żal, bo
to głównie ja, najmłodszy w rodzinie, troszczyłem się o ogród, gdy starsi
pracowali w kołchozie.
*
*

*

Godzi się wspomnieć nasze ostatnie spotkanie: lato 1971 r. Nadal
mieszkał w Karagandzie – w niewielkim pokoju miał pod oknem stół, na
nim stos książek i papierów, obok łóżko, krzesła, szafa, na ścianie kobierzec. Wstał od stołu i uścisnęliśmy sobie dłonie, bo nigdy nie pozwalał całować się w rękę. W pierwszej chwili byliśmy skrępowani, być może tym,
że ks. Władysław spostrzegł moje zdumienie. Zmienił się fizycznie bardzo.
Zaczął się tłumaczyć: „Trochę chorowałem”. Siedliśmy. Zdawało mi się, że
ma kłopoty z oddychaniem. „O tak, postanowiłem zostać pisarzem” – zażar256

tował, wskazując papiery. Co pisze, nie powiedział. Może kończył wspomnienia? Rozmowa się ożywiła, gdy zaczął wypytywać: czy pracuję z Kazachami, jakie stosunki między nami panują. Lubił rdzennych mieszkańców
tej ziemi, chętnie z nimi rozmawiał i jestem pewien, że dziś nazwałby Kazachstan drugą ojczyzną.
Mówił o pracy duszpasterskiej, potem rozmowa zeszła na politykę –
podczas ostatniego plenum partii podkreślano konieczność efektywniejszego szkolenia ideologicznego mas, a Zachód żądał, aby władze ZSRR szanowały wolność jednostki, czym ekipa Breżniewa niezbyt się przejmowała.
Potem wróciliśmy do spraw ducha. Czułem, że on i inni znajomi duchowni
planują skierować mnie do seminarium w Kownie. Ks. Władysław radził,
bym wyjechał na Ukrainę, do ks. Drzepeckiego, i tam rozstrzygnął o swoim
losie. Mówił, że w naszych czasach potrzeba świadków Chrystusa, że to oni
mają brać odpowiedzialność za kraj. Przyrzekłem, że pojadę na Ukrainę.
Żegnałem się z nim ze smutkiem, miałem wrażenie, że dźwigam na plecach
ciężar. Ale nie myślałem, że już ks. Władysława nie zobaczę. Rozmowy
o seminarium zawsze mnie mieszały i przygnębiały, rewizje w domu uświadamiały moją bezradność, a nie potrafiłem zdać się całkowicie na wolę Bożą. Podniosłem się. Ku mojemu zdziwieniu nie podał mi opuchniętej dłoni,
lecz objął mnie i przygarnął. Byłem wewnętrznie rozbity. Wkrótce przyszła
wiadomość o jego śmierci.
Jesienią 1971 spełniłem życzenie ks. Władysława i pojechałem na Ukrainę, do miasteczka Szarogród. Po kilku dniach ks. Bronisław dał mi adres
seminarium w Kownie, pojechałem tam, lecz z woli Boga dopiero dwadzieścia lat później spełniło się to, ku czemu skłaniał mnie ks. Bukowiński.
Ks. Wacław Popławski
Ks. Wacław Popławski, zanim został kapłanem, był wieloletnim wykładowcą literatury i języka rosyjskiego oraz inspektorem obwodowego wydziału oświaty. Jako
człowiek dojrzały ukończył seminarium w Grodnie i przed ośmiu laty przyjął święcenia kapłańskie. Rezyduje w Astanie i wędruje, odwiedzając rozproszone katolickie rodziny i wspólnoty.
Z rosyjskiego
przełożył JS
[„Tygodnik Powszechny” (Kraków) nr 1 (2895) z 2 stycznia 2005 r., s. 11]
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KS. WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI (1905–1974) –
DUSZPASTERZ POLAKÓW W KARAGANDZIE
Jan Paweł II, rozpoczynając swoją apostolską wędrówkę po Kazachstanie 23 września 2001 r. w stolicy kraju, Astanie, powiedział: „Z wielką radością patrzę na was i Bogu dziękuję, że dane jest mi być pośród was. Zawsze żywo interesowałem się waszym losem. Wiele mówił mi o was niezapomniany ks. Władysław Bukowiński, którego wielokrotnie spotykałem
i zawsze podziwiałem za kapłańską wierność i apostolski zapał. Był szczególnie związany z Karagandą, ale opowiadał mi o życiu was wszystkich”.
Wcześniej, jeszcze jako metropolita krakowski, na wieść o śmierci ks.
W. Bukowińskiego w liście kondolencyjnym napisał: „Zmartwiłem się wiadomością o śmierci księdza Władysława, tego prawdziwego Kapłana Chrystusowego i Apostoła wśród najbardziej, potrzebujących słowa Bożego, posługi i pociechy kapłańskiej, wiernych” 124. Natomiast do uczestników międzynarodowego sympozjum nt. Obecność Kościoła Chrystusowego na ziemiach Kazachstanu – ks. Władysław Bukowiński jej świetlany przejaw 125,
124

Cyt. za W. J. Kowalów, Od wydawcy, [w:] W. Bukowiński, Do moich przyjaciół...,
Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 8.
125
Sympozjum zorganizowane przez ks. abp. Jana Pawła Lengę, ordynariusza Karagandy odbywało się pod przewodnictwem legata papieskiego, kard. Franciszka Macharskiego.
W obradach uczestniczył również nuncjusz apostolski w Kazachstanie, ks. abp Józef Wesołowski, metropolita Kazachstanu, ks. abp Tomasz Peta, oraz ordynariusz Ałmaty, bp Józef
Chowaniec. Referowanym tematom przysłuchiwał się ambasador Rzeczypospolitej Polskiej
w Kazachstanie, Władysław Sokołowski wraz z małżonką, oraz przedstawiciele miejscowych władz. W czasie sesji ks. Witold Józef Kowalów, proboszcz z Ostroga na Ukrainie,
w swoim szkicu zatytułowanym. Zostawił dobre wspomnienie. Szkic duchowej biografii ks.
Władysława Bukowińskiego przedstawił zebranym ks. Władysława. Statystyczną dokumentacją budzenia się Kościoła na ziemiach Kazachstanu, szczególnie po uzyskaniu niepodległości, był dwugłos: ks. dr. Franciszka Jabłońskiego, delegata Komisji Episkopatu Polski ds. misji, oraz ks. dr. Krzysztofa Kuryłowicza TChr, proboszcza z. Czkałowa, ukazujący wkład
i zaangażowanie wielonarodowego ponad 100-osobowego zespołu misjonarzy: księży diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych oraz świeckich w tym polskich i włoskich rodzin
z neokatechumenatu, Rozważania w czasie sympozjum nieuchronnie musiały nawiązywać do
tragedii, jaką człowiek zgotował człowiekowi na ziemiach Kazachstanu w sowieckich łagrach. To przecież na rogatkach Karagandy rozpoczynał się sołżenicynowski Archipelag Gułag. Wprowadzeniem w tę część sympozjum było wystąpienie prof. Adriano Dell’Asta
z Uniwersytetu Sacro Cuore Mediolanie, który podzielił się z zebranymi refleksjami na temat
systemów totalitarnych i charakterystycznymi dla nich sposobami wyniszczania człowieka.
Z kolei ks. Grzegorz Piechotko nakreślił schemat problemu prześladowań za wiarę w Azji
Środkowej, a prof. Natalia Sienkowska ze Lwowa podjęła próbę usystematyzowania zagadnień dotyczących prześladowania duchowieństwa grekokatolickiego w kazachstańskich łagrach. Tę cześć jakby podsumowała w swoim wystąpieniu pani prof. Shirin Akierin z Centrum Studiów Orientalnych Uniwersytetu w Londynie, starając się ukazać wewnętrzne relacje między wiarą, pamięcią i historią. W tak rozważaną problematykę z próbą podania szerszej perspektywy wpisał się ks. red. Adam Boniecki z „Tygodnika Powszechnego” w wystąpieniu na temat: Czy katolicyzm w wolnym świecie jest znowu okrążany ograniczeniami? oraz
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które odbyło się w dniach 1–3 grudnia 2004 r. w Karagandzie, w przesłaniu
odczytanym przez kard. Franciszka Macharskiego, Jan Paweł II zwrócił się
słowami: „Cieszę się, że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie, pozostaje on w pamięci wielu, jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz tych, którzy doświadczali prześladowań z powodu
wiary i pochodzenia. Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los. Bogu dziękuję, że mogłem go osobiście poznać,
budować się jego świadectwem i wspierać w każdy możliwy w tamtych
czasach sposób. Nigdy oprócz modlitwy nie prosił o nic dla siebie, ale zawsze był otwarty na wszystko, co mogło dać oparcie w wierze i w cierpieniu
tym, których Pan Bóg powierzył jego pieczy. Podziwiałem jego oddanie i
duszpasterski zapał. Nie straszne mu były przeciwności, a nawet więzienie,
byle tylko uciśniony Lud Boży mógł czerpać z jego posługi”126.
Trzydziesta rocznica śmierci ks. W. Bukowińskiego (3 grudnia 1974 r.)
jest wystarczającą okazją, by nie tylko przypomnieć postać Wielkiego Apostoła Kazachstanu, duszpasterza Polaków i nie tylko Polaków, ale spróbować nakreślić Unie jego pasterskiej posługi, które zdają się aktualne i dzisiaj
w procesie budzenia się Kościoła wśród kazachskich stepów 127.
Ks. Władysław Bukowiński urodził się 4 stycznia 1905 r. w Berdyczowie koło Żytomierza w rodzinie ziemiańskiej. W 1920 r. wraz z całą rodziną
przeniósł się do Krakowa. Po uzyskaniu matury w 1921 r. rozpoczął studia
prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Szkole Nauk Politycznych UJ
w Krakowie. Oba kierunki ukończył w 1926 r. W latach 1926–1931, studiując na Wydziale Teologicznym UJ, przygotowywał się do przyjęcia święceń
kapłańskich, które otrzymał 28 czerwca 1931 r. w katedrze na Wawelu z rąk
prof. Michał Szlupikow z Uniwersytetu w Karagandzie z refleksją zatytułowaną Kazachstan
pomiędzy dwiema cywilizacjami. W zamyśle organizatorów sesja miała m.in. ukierunkować
i zintensyfikować prace zmierzające do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Władysława Bukowińskiego. W tym kontekście refleksja ks. bp. Wojciecha Polaka z Gniezna, podkreślająca, że w każdych warunkach wiara domaga się zaangażowania, a życie moralne chrześcijanina jest ostatecznie odpowiedzią na Boże wezwanie, implicite wskazywała na heroiczność czynów ks. Władysława, jako konsekwentną odpowiedź jego wiary, Ks. dr Wojciech
Necel TChr postawił przed uczestnikami sesji pytanie: Czy współczesny człowiek przeżywając swoje Boże powołanie potrzebuje przykładu świętych i błogosławionych? Uzasadniając
pozytywną odpowiedź, wskazał na aktualność postawy wiary i heroicznego zaufania Opatrzności Bożej ks. W. Bukowińskiego jako modelu partycypacji w paschalnym misterium Chrystusa, realizującym się w konkretnych warunkach ziemskiego pielgrzymowania człowieka.
W części popołudniowej, poprzedzającej bezpośrednio sprawowanie Najświętszej Ofiary
w katedrze p. w. św. Józefa w Karagandzie, uczestnicy spotkania mieli możność wysłuchania
świadectw o ks. Władysławie. Każdy dzień kończy się Mszą św. sprawowaną przez ks. kard.
F. Macharskiego, w czasie których homilie związane z tematem sympozjum wygłosili abp
J. P. Lenga i abp T. Peta.
126
Zob. Materiały wyżej wymienionej sesji.
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Por. R. Dzwonkowski, Wprowadzenie do serii, [w:] T. Fedorowicz, Drogi Opatrzności, Lublin 1998, s. 7–19.
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metropolity krakowskiego Adama Sapiehy. Jako kapłan pracował najpierw
w archidiecezji krakowskiej, w Rabce i Suchej Beskidzkiej, by następnie
w 1936 r. wyjechać do Łucka na Wołyniu, podejmując m.in. wykłady z katechetyki i socjologii w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym.
W tym czasie pełnił również obowiązki sekretarza generalnego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, dyrektora Wyższego Instytutu Wiedzy Religijnej oraz zastępcy redaktora „Życia Katolickiego”. W okresie od 17 września 1939 r. do 3 stycznia 1945 r. sprawował funkcję proboszcza katedry
w Łucku. Był to czas okupacji radzieckiej, a później niemieckiej, czas likwidacji Żydów, napadów nacjonalistów ukraińskich na polskie osiedla
i odwetów za nie, walk partyzantów z hitlerowskim okupantem i powrotu
władzy radzieckiej.
Pierwszy raz ks. W. Bukowiński został aresztowany 22 sierpnia 1940 r.
23 czerwca 1941 r. razem z innymi więźniami miał być rozstrzelany przez
NKWD w czasie likwidacji łuckiego więzienia. Cudem uniknął śmierci.
Drugi raz aresztowano go w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. razem z ordynariuszem łuckim, ks. bp. Adolfem Szelążkiem, i innymi kapłanami pracującymi w Łucku pod zarzutem zdrady władz radzieckich i szpiegostwa na
rzecz Watykanu, a także za działalność duszpasterską i kontakty z Armią
Krajową. Wówczas to skazano go na 10 lat osadzenia w obozach pracy
przymusowej – w okolicach Czelabińska na Uralu (1946–1950) i w Dżezkazganie (1950–1954) położonym 500 km na południowy zachód od Karagandy.
Wyrok, za „dobre sprawowanie się”, skrócono ostatecznie o 5 miesięcy.
Po odbyciu kary 9 lat i 7 miesięcy, 10 sierpnia 1954 r., ks. W. Bukowińskiego zwolniono z obozu i administracyjnie zesłano na 3 lata do Karagandy
z obowiązkiem comiesięcznego meldowania się w miejscowej komendanturze i podjęcia pracy we wskazanym zakładzie. Pracując jako stróż nocny na
budowie, rankiem i o zmierzchu podejmował prace duszpasterskie wśród
katolików pochodzenia niemieckiego, polskiego, litewskiego, łotewskiego
i ukraińskiego.
Od grudnia 1958 r. do 3 grudnia 1961 r. ks. Władysław znowu przebywał w radzieckich więzieniach, aresztowany pod zarzutem zbyt śmiałej
i nielegalnie prowadzonej działalności duszpasterskiej. Oskarżenie dotyczyło w szczególności nielegalnego otwierania kościołów i kaplic oraz agitacji
religijnej wśród dzieci i młodzieży. Zasądzoną karę odbywał najpierw
w obozie w Czumie koło Irkucka, a następnie w obozie pracy dla „religioźników” w Sosnówce, na wschód od Moskwy. Po uwolnieniu wrócił do swoich wiernych w Karagandzie i prowadzonej tu działalności. Był to szczególny rodzaj pracy apostolskiej. Mimo że wyznaczono ks. Władysławowi podatek za prowadzoną działalność (ok. 1000 rubli rocznie), który skrupulatnie płacił, praca jego była nadal nielegalna. Władze radzieckie nie tylko nie
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zezwalały na budowę kościołów czy kaplic, ale nie godziły się na gromadzenie się po domach prywatnych na nabożeństwa liturgiczne. Jednak ks.
W. Bukowiński uprawiając „apostolstwo domowe” 128 jako domokrążca, docierał do swoich wiernych z duszpasterską posługą. Służył im posługą w sakramencie pokuty, sprawował mszę Św., wygłaszał katechezy i kazania, odprawiał nabożeństwa okresowe, a także chrzcił, asystował przy zawieraniu
małżeństw, służył posługą chorym. Po kilkunastu godzinach opuszczał
jeden gościnny dom i udawał się do następnego, już uprzednio umówionego129.
Trzykrotnie też przyjeżdżał do Polski (w 1965, 1967–68 i 1972–73), by
zatroszczyć się o swoje zdrowie, a przede wszystkim zdać relację o sytuacji
Kościoła w Kazachstanie prymasowi kard. Stefanowi Wyszyńskiemu oraz
metropolicie krakowskiemu kard. Karolowi Wojtyle. W czasie pobytów
w ojczyźnie spotykał się też z rodziną i z przyjaciółmi. Ze spotkanymi dzielił się doświadczeniem i zatroskaniem o dobro duchowe wiernych, którym
służył w Kazachstanie. Gdy w 1974 r. podupadł na zdrowiu, odwiedzającym
go parafianom przekazał pełne ufności prorocze słowa: „Jeśli ja umrę,
przyjdzie drugi kapłan, bez księdza nie zostaniecie”. Ks. W. Bukowiński
zmarł 3 grudnia 1974 r. Grób jego znajduje się przy murze katedry rzymskokatolickiej p. w. św. Józefa w Karagandzie.
Opierając się na spuściźnie piśmienniczej ks. Władysława Bukowińskiego, można spróbować scharakteryzować linie przewodnie jego działalności apostolskiej, tak w więzieniach i obozach pracy, jak i na przymusowym zesłaniu w Karagandzie, a przede wszystkim po 1955 r., gdy uzyskał
obywatelstwo ZSRR. Spuściznę tę można podzielić na dwie części. Pierwszą z nich, i najbardziej systematyczną, stanowią niewątpliwie opracowania
i sprawozdania o stanie duszpasterstwa rzymskokatolickiego, będące swojego rodzaju apostolskim przesłaniem tak do duchownych, jak i świeckich:
Kościół katolicki na Ukrainie [ok. 1969 r.] 130 oraz Wspomnienia z Kazachstanu131. Sam autor opatrzył je charakterystyczną uwagą: „Pismo skierowane jest do wszystkich moich przyjaciół świeckich i duchownych wspólnie,
nie jest i nie może być w obecnych warunkach przeznaczone do druku – dla
szerszego grona czytelników. Jest ono przeznaczone tylko dla szczupłego
grona najbliższych przyjaciół. Nie jest rzeczą możliwą w nazbyt krótkim
128

Ks. W. Bukowiński określał swoją pracę duszpasterską nie jako „konspiracyjną”, ale
jako „apostolstwo domowe”.
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Por. W. Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 88: „My w Karagandzie nie śpieszymy się teraz po stracie kościółka, bo lepiej i swobodniej da się duszpasterzować bez kościółka niż w takim, wprawdzie legalnym, lecz nie rejestrowanym kościółku. Oczywiście, jednak
nie jest wykluczona ewentualność otwarcia takiego kościółka w Karagandzie”.
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Tenże, Kościół katolicki na Ukrainie, [w:] tenże. Do moich przyjaciół..., s. 31–38.
Oryginał raportu przechowywany jest w Archiwum ss. Terezjanek w Podkowie Leśnej.
131
Tenże, Wspomnienia z Kazachstanu, [w:] tenże, Do moich przyjaciół..., s. 43–125.
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urlopowym czasie pokusić się o napisanie choćby o tyle o ile wyczerpującej
kroniki mojego życia, poczynając od tragicznego dla wszystkich nas 1939 r.
Zdaję sobie sprawę, że Opatrzność Boża prowadziła mnie drogami nie całkiem zwyczajnymi, zdolnymi zainteresować wielu czytelników, a tym bardziej moich przyjaciół. (...) z tej księgi żywota mojego postanowiłem wybrać tylko kilka kart najbardziej godnych przeczytania. Wybór jest z konieczności subiektywny. Nie chodzi mi jednak o jakieś względy subiektywne, a raczej o świadectwo prawdzie”132.
Drugą część stanowi korespondencja, jaką ks. Władysław prowadził
m.in. z kard. S. Wyszyńskim i kard. K. Wojtyłą 133, w której, z jednej strony,
ukazuje trudną sytuację Kościoła w totalitarnym państwie, z drugiej zaś, zapowiada nadejście, po okrutnym okresie ateistycznej wszechwładzy i ekstremalnych prześladowań za wiarę, lepszych czasów. Podejmując próbę
scharakteryzowania ks. W. Bukowińskiego jako duszpasterza Polaków
w Karagandzie trzeba również sięgnąć po świadectwa tych, którym on służył, dla których był nie tylko duszpasterzem, ale świadkiem nadziei i prorokiem”134.
Prowadzona z heroicznym zaangażowaniem praca duszpasterska w Kazachstanie była podjęciem przez ks. W. Bukowińskiego życiowego powołania135. Jak sam zauważył: „W moim życiu były dwa momenty przełomowe,
od razu najzupełniej uświadomione. Jeden zdarzył się w styczniu 1945 r.,
a drugi o 10 lat później – w czerwcu 1955 r. Pierwszy zdarzył się niezależnie od mojej woli, drugi z całkowitym udziałem mojej woli – ale oba przełomowe i oba od razu w pełni przeze mnie uświadomione” 136. Grupę aresztowanych w Łucku w nocy z 3 na 4 stycznia 1945 r. wywieziono 22 stycznia tego roku do Kijowa. Ks. Władysław po latach wspominał: „Wyjeżdżamy z Łucka. Przejechaliśmy most na Styrze. Jedziemy przez przedmieście
zwane Krasnem, gdzie jeszcze przed kilkoma miesiącami było nasze łuckie
seminarium duchowne (...). Stopniowo znikają z oczu zabudowania miasta,
lecz wciąż jeszcze widoczna jest kopuła katedry. Wreszcie znika i ona. Patrząc z więziennego samochodu na stopniowo znikający z oczu Łuck wraz
z całą kopułą naszej katedr), jasno pojąłem, że Łuck to przeszłość bezpowrotnie miniona w moim życiu i w dziejach Polski współczesnej. Co przyniesie przyszłość? Coś całkiem nowego. Teraz jedziemy do Kijowa, a potem
zapewne jeszcze o wiele dalej na wschód. Tam na wschodzie jest moja przy132

Tenże, Do moich przyjaciół..., s. 39–41.
Por. tamże, s. 26–30; 125–148; tenże, Spotkałem człowieka..., Biały Dunajec–Ostróg
2001, s. 135–165.
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Por. tenże, Spotkałem człowieka..., s. 41–132: W. Popławski, Chcę się przyjrzeć temu
cudowi, Tygodnik Powszechny nr 1/2895, z 2 I 2005, s. 11.
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Por. J. Teleżyńska, H. Mittelstaedt, Kalendarium życia ks. Władysława Bukowińskiego (1904–1974), [w:] W. Bukowiński, Spotkałem człowieka..., s. 23.
136
W. Bukowiński. Do moich przyjaciół..., s. 52.
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szłość życiowa. Z woli Opatrzności Bożej. Obym godnie ją wypełnił” 137.
Swoje powołanie do pracy duszpasterskiej w Kazachstanie ks. Władysław
potwierdził 10 lat później, w czerwcu 1955 r., gdy to zrezygnował
z proponowanej przez sowieckie władze repatriacji do Polski i poprosił
o radzieckie obywatelstwo. We wspomnieniach zapisał: „Tak prosto i zwyczajnie dokonał się ów drugi moment przełomowy w moim życiu. Tym razem
ja sam dobrowolnie pokierowałem swym życiem doskonale zdając sobie
sprawę z podjętej decyzji” 138. Jak sam podkreślał, celem pozostania było
prowadzenie i rozwijanie pracy apostolskiej wśród katolików Karagandy
i okolic. Rok później, w maju 1956 r., skrócono mu okres karnego zesłania
z trzech do dwóch lat. Wówczas uzyskał też radziecki dowód osobisty,
umożliwiający mu podróżowanie po całym terytorium ZSRR.
Wraz z uświadomieniem sobie przez ks. W. Bukowińskiego powołania
do pracy duszpasterskiej na Wschodzie, ukazała się druga ważna cecha jego
apostolskiej posługi: bezgraniczne zaufanie Opatrzności Bożej. Przejawia
się ono od opisanego już wyżej momentu wywiezienia z Łucka na każdym
kolejnym etapie jego życia, a w konkretnych, jakże często ekstremalnych,
sytuacjach rodziła w sercu ks. Władysława postawy tak bardzo potrzebne
w apostolskiej pracy na Wschodzie. Pewność swojego posłania, cierpliwość
i wiara w lepsze jutro stają się istotnymi przymiotami duszpasterza w Kazachstanie. Sam pełen troski o wiernych, wśród których pracował, pisał:
„Nie wiem, co przyniesie przyszłość, nawet najbliższa, mnie i moim przyjaciołom pracującym w duszpasterstwie w Związku Radzieckim. Nie wiem,
w jaki sposób Opatrzność Boża czuwać będzie nad naszym Kościołem
w tym kraju. Wiem tylko jedno, iż słodkie jest jarzmo Chrystusa, a brzemię
Jego jest lekkie”139.
Doświadczenie życia obozowego ks. W. Bukowiński przekładał na swoją działalność duszpasterską i tak jak w obozach pracy, tak i teraz spotykanych wiernych zachęcał: „Któż może (...) zabronić się modlić? (...) Modlić
się można naprawdę zawsze i wszędzie, byle tylko była dobra wola ku
temu. Ciało można zamknąć i nawet całymi latami trzymać w pojedynczej
celi więziennej, lecz nie uwięzi się ducha, który stamtąd znajduje drogę
wprost do Boga”140.
137

Tamże, s. 53.
Tamże, s. 54. Warto dodać, że później wielokrotnie władze sowieckie proponowały
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Istotnym elementem pracy duszpasterskiej ks. W. Bukowińskiego były
liczne podróże duszpasterskie, w czasie których docierał do grup Polaków
rozsianych po bezkresach azjatyckiej części ZSRR. W latach 1957–1958
odbył w ukryciu „osiem wielkich wypraw misyjnych” 141, docierając aż do
Uzbekistanu i Tadżykistanu. Po łatach ze wzruszeniem wspominał powitanie, jakie zgotowali mu Polacy z okolic Ałma-Aty, których odwiedzał
w czasie jednej z tych wypraw w 1957 r.: „W innej wiosce powitał mnie
krótkim przemówieniem w obecności licznie zgromadzonego ludu miejscowy patriarcha, pan Stanisław Lewicki. Było to chyba najbardziej wzruszające przemówienie wygłoszone do mnie w całym życiu. Pan Lewicki
mówił: «WywieźIi nas pod te góry, zostawili tutaj i wszyscy zapomnieli
o nas. Nikt o nas nie pamiętał. Dopiero Ojciec Duchowny do nas przyjechał.
My takie sieroty, my takie sieroty». Płakał czcigodny patriarcha, płakał cały
zebrany lud, płakał i ksiądz razem z nimi. Ale to były dobre Izy”142.
Ks. Władysław, jako „ustawiczny domokrążca”, nigdy nie sprawował
posługi duszpasterskiej w swoim domu, a za każdy razem w innym. Jak sam
zauważył, „nie każdy dom nadaje się do pracy duszpasterskiej. Najlepiej
nadaje się domek jednorodzinny, położony na uboczu. Nie jest pożądane sąsiedztwo kina, szkoły lub klubu, a jeszcze mniej milicji. Trzeba zwracać
baczną uwagę na to, żeby byli spokojni sąsiedzi. W takim domu można spokojnie się modlić, a nawet głośno śpiewać, byleby tylko były pozamykane
drzwi i okna”143. Taki styl pracy i życia wymagał od niego, by przenosił ze
sobą nie tylko sprzęty potrzebne do sprawowania mszy św. i posługi przy
innych sakramentach, ale i konieczne rzeczy codziennego użytku. Bez żadnej egzaltacji dla swojej pracy wielokrotnie w swoich zapiskach, świadectwach i listach stwierdzał, ze praca duszpasterska „jest taka sama jak na całym świecie, bo tak samo spowiadamy, chrzcimy, odprawiamy Mszę Św.,
udzielamy Komunii Św., błogosławimy związki małżeńskie i dysponujemy na
śmierć chrześcijańską” 144. Gdy jednak zaczynał opisywać czy wspominać
poszczególne przypadki posługi duszpasterskiej, zarysowywała się wówczas
specyfika jego duszpasterzowania wymagająca z jednej strony konkretnej
wiedzy dogmatyczno-prawnej (chrzty warunkowe, niespowiadanie się przez
wiele lat, udzielanie rozgrzeszenia, regulacje istniejących związków małżeńskich, kilkugodzinna katecheza przed I Komunią św. itd.), a z drugiej
ukochanie konkretnego człowieka, który z daleka przybywał do Karagandy,
bo tam „zawsze można znaleźć księdza” 145. Posługa kapłańska po domach
prywatnych nic miała jednak charakteru ekskluzywnego. Sam zauważa
w swoich notatkach: „Pracy duszpasterskiej jest w Karagandzie dużo ze
141
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stałymi mieszkańcami tego grodu. Przysparza pracy to, zwłaszcza że trzeba
obsługiwać licznych przyjezdnych. Nie tyle chodzi tu o przyjezdnych z najbliższych okolic, bo oni przeważnie częściej się spowiadają. Chodzi przede
wszystkim o przyjezdnych z daleka, którzy nieraz jadą tysiące kilometrów,
byleby tylko znaleźć księdza”146.
Istotnym rysem pracy duszpasterskiej ks. Władysława Bukowińskiego
była świadomość konieczności socjologicznej i historycznej analizy grup
wiernych, wśród których pracuje. W ten sposób w jego zapiskach znajdujemy charakterystykę różnych społeczności narodowościowych przebywających w Kazachstanie. W gąszczu przekazywanych danych mają one przede
wszystkim charakter wielowarstwowej informacji o poziomie życia religijnego i stopniu ateizacji poszczególnych grup. Zdaniem autora, „prześladowanie wiary nie jest największym niebezpieczeństwem. Jest nim odseparowanie dzieci i młodzieży, by one nigdy nie miały możności poznać
Boga”147. „W Związku Radzieckim wszystko stoi na usługach ateizmu: prasa, kino, teatr, radio, telewizja. Ateiści w ten sposób wciąż przemawiają,
a ludzie wierzący, choć jest ich więcej niż ateistów, na ogół milczą” 148.
„Propagandę ateistyczną prowadzi się (...) dosyć intensywnie, choć prawdę
mówiąc – mogłaby jeszcze intensywniej być uprawiana. Szczególną uwagę
zwraca się przy tym na dzieci i młodzież” 149. W swoich duszpasterskich notatkach podkreśla, że proces ateizacji przejawia się często wśród młodzieży
agnostycyzmem, i zauważa: „Ci młodzi agnostycy, choć nie wykluczają
możliwości istnienia Boga, to przeważnie zupełnie się tym nie interesują”150.
Jako duszpasterz ks. Władysław nie poprzestaje jedynie na opisie zjawiska.
Wskazuje na dwa filary ważne w pracy duszpasterskiej Kościoła w Karagandzie. Pierwszym z nich było podkreślanie konieczności przekazu wiary
przez rodzinę. Ateizm, a jeszcze więcej agnostycyzm, tym większe odnosi
sukcesy, im większe jest niedbalstwo rodziców i wychowawców. „Często
w (...) rodzinach bywa tak, że starzy modlą się sami – ale nie dbają zupełnie
o to, by modliły się ich dzieci i wnuki. Za mało jest (...) w rodzinach troski
o zaszczepienie i przekazanie wiary młodemu pokoleniu” 151. Sam ks. Władysław postawił diagnozę: „Jeżeli rodzina jest wierząca w mądry sposób,
a także gorliwa, to wychowuje dzieci i młodzież wierzącą i praktykującą. Jeżeli rodzina jest wierząca, ale na przeciętnym poziomie, to bardzo często
młodzież wprawdzie wierzy w Boga tnie odrzeka się od wiary, lecz nie modli
się. Jeżeli rodzina jest wierząca i niedbała albo mieszana pod względem wyznaniowym czy też częściowo niewierząca, to wśród takiej rodziny wyrasta
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młodzież agnostyczna, a znacznie rzadziej ateistyczna. (...) Musimy mieć
poważne obawy na przyszłość”152.
Drugim filarem ważnym w pracy apostolskiej na Wschodzie to, zdaniem
ks. W. Bukowińskiego, pełna zawierzenia Opatrzności Bożej troska duszpasterzy o siebie nawzajem i o swoich następców. Temat ten przewija się
w jego zapiskach i listach oraz w świadectwach o jego działalności. Miał
świadomość wartości więzi duchowej z innymi kapłanami pracującymi
z nim w Kazachstanie i w innych częściach ZSRR, a szczególnie z ks. Józefem Kuczyńskim i ks. Bronisławem Rzepeckim, a do wiernych, wśród których pracował, często kierował zachęty, by prosić „Pana żniwa” o nowe zastępy apostołów 153. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na bardzo pozytywny stosunek do Kościoła ukraińskiego, który po kasacji unii kościelnej
przez rząd sowiecki w 1946 r. znalazł się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż
Kościół rzymskokatolicki.
Jak sam zauważał w swoich raportach i listach, społeczność katolicka
w ZSRR była wielonarodowościowa, to jednak w azjatyckiej części Związku Radzieckiego wśród katolików na pierwszym miejscu pod względem liczebnym byli Niemcy, za nimi Polacy i Litwini. Wierni innych narodowości, wśród objętych jego opieką duszpasterską, byli nieliczni. Otwierając się
na wszystkich gromadzących się wokół niego, ks. W. Bukowiński jednocześnie stanowczo podkreślał: „Obiektem mojej długoletniej już pracy duszpasterskiej i misjonarskiej nie są Rosjanie, ani tym bardziej Kazachowie lub
Tadżycy. Pracuję przede wszystkim wśród Niemców i Polaków” 154. Różne
były drogi, które przyprowadziły ich do Karagandy, Ałma-Aty czy Saratowa, gdzie w samych miastach, jak i w okolicy, tworzyli mniej lub bardziej
liczne społeczności. Dla ks. Władysława informacja ta, połączona ze znajomością ich ojczystych języków, tworzyła istotny składnik wyzwań duszpasterskich. Zdawał sobie sprawę, że w warunkach, w jakich pracował
w Karagandzie i w okolicy, trudno było organizować odrębne nabożeństwa
dla Polaków i Niemców. Dlatego bardzo charakterystycznie i z wielka wymową brzmi jego stwierdzenie, że w myśl wskazań II Soboru Watykańskiego155, „pomalutku wprowadzamy coraz więcej języka narodowego do Mszy
Św.”, a świadomy wielonarodowości wiernych zaznaczył zaraz, że „trzeba
sobie radzić z różnością języków (...), a kazanie mówić po rosyjsku, bo ten
język rozumieją wszyscy” 156. Cieszyły go dobre stosunki między katolikami
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polskiego i niemieckiego pochodzenia, ale warto przytoczyć jego opinię na
temat różnic pracy duszpasterskiej między Niemcami i Polakami: „Mogę
zaświadczyć z całym przekonaniem, że dobrze jest być duszpasterzem Niemców (...). Niemcy mają we krwi karność i zdyscyplinowanie. Albo wcale nie
zapraszają księdza, albo jeżeli już zaproszą, to prawie wszyscy korzystają
z jego usług. Natomiast nasze «Polaczki», jak wszędzie, tak i w Kazachstanie są indywidualistami”157.
W zasadzie w swoich zapiskach czy listach ks. Władysław podkreślał,
że apostołował wszystkim, nie czynił żadnych różnic i nie podawał żadnych
liczb, ilu wiernych z nim się spotkało w danym punkcie, a tym bardziej jaka
jest ich narodowość. Zaznaczył tylko ogólnie, że na spotkaniach w dni powszednie zbierało się ok. 50 osób, a w niedziele ok. 100. Bolał raczej nad
tym, że „przeciętny karagański katolik czy katoliczka rzadko bywa na Mszy
Św.” i dodał: „ale za to dość duży procent obecnych spowiada się i przyjmuje Komunię św.”158
Ks. W. Bukowiński, przygarniając i duszpasterzując tym wszystkim,
którzy się wokół niego gromadzili i zapraszali go, z dumą pisał o swoich
rodakach: „Starsi Polacy niemalże wszyscy są wierzący, przeważnie bardzo
przywiązani do swej wiary”. Zauważał również pewne niebezpieczne zjawisko: „W każdym razie tak starzy jak i młodzi dopóki trzymają się wiary katolickiej są Polakami. Jeżeli zaś zaczynają odchodzić od wiary katolickiej,
to rusyfikują się bardzo szybko” 159. Zwracał uwagę na serdeczność i ofiarność Polaków oraz na ich przywiązanie do duszpasterza. Podziwiał znajomość języka polskiego wśród starszych i, zdając sobie sprawę z jego roli
w duszpasterstwie wśród Polaków, łączył ją bezpośrednio z zatroskaniem
o ich życie religijne. „Starsi Polacy, około siedemdziesiątki, na ogół wcale
nieźle mówią po polsku, choć nie bez licznych rusycyzmów i ukrainizmów.
Są oni bardzo pobożni. Wiele wśród nich zna na pamięć mnóstwo polskich
pieśni religijnych, nieraz bardzo starodawnych i w Polsce już zapomnianych. Średnie pokolenie gorzej, lecz na ogół jeszcze mówi po polsku. Natomiast młodzież mówi po polsku tylko w najlepszych i najbardziej starannych rodzinach (...). Zdarzają się, niestety, i tacy, co nawet nie rozumieją swojej ojczystej mowy. Wśród młodzieży większość nie umie czytać po
polsku, choć chętnie się tego uczy, byleby się znalazł tylko elementarz”160.
*
*

*
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Przypominając postać ks. W. Bukowińskiego, jako duszpasterza Polaków w Karagandzie i w Kazachstanie, i szkicując linie duszpasterskie, które
charakteryzowały apostolską posługę, warto zwrócić uwagę, że w jego
przekazie – tak o doświadczeniach aresztowania, uwięzienia, zsyłki, jak i
późniejszej, już jako obywatela ZSRR, heroicznej pracy apostolskiej – nie
ma cienia egzaltacji sobą oraz ani jednej nuty pretensji, a tym bardziej niena-wiści do prześladowców czy sowieckich władz. Przekazując relacje o
swojej działalności apostolskiej, opisywał rzeczy straszne z wielką wiarą
w Opatrzność Bożą. Jego duszpasterska obecność wśród Polaków w Karagandzie, tak jak i wśród wiernych innych narodowości, była konsekwencją
odczytania własnego powołania. Sam o sobie pisał: „Ja nigdy nie stawiałem
sobie wyrzutów, że nazbyt się szarpię czy narażam, a nieraz miewałem poważne wątpliwości, czy w poszczególnych wypadkach nie bywałem zbyt wygodny czy ostrożny i za mało ufałem Opatrzności Bożej. Kiedy nasz rekordzista świata ks. Józef Kuczyński 161 «oddziaływał» 7 lat za dwa i pół
roku swojej pracy w Kazachstanie, nieraz mówił mi: «Ciężko, nawet bardzo
ciężko jest siedzieć 7 lat, zwłaszcza gdy się przedtem odsiedziało 10 lat. Ale
muszę przyznać, że za tamte dwa i pół opłaci się znowu siedzieć i 7 lat»” 162.
Prorocza wizja duszpasterza Polaków w Karagandzie, ks. W. Bukowińskiego, kierowana do wiernych: „Przyjdzie drugi kapłan, bez księdza nie
zostaniecie” wypełnia się w procesie budzenia Kościoła w Kazachstanie,
który jest szczególnie zdynamizowany po 16 grudnia 1991 r., po ogłoszeniu
niepodległości. Apostolska postawa ks. Władysława dla współczesnych
duszpasterzy czterech diecezji Kazachstanu, jak i dla alumnów Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Karagandzie, staje się
nie tylko okazją do wspominania jakże dramatycznej przeszłości zastygłej
w bezkresnych stepach163, ale i mobilizującym czynnikiem do wypracowywania – śladami ks. W. Bukowińskiego – adekwatnej posługi duszpasterskiej, odpowiadającej wyzwaniom miejscowych warunków.
ks. Wojciech Necel TChr, Poznań
[„Collectanea Theologica” R. LXXVI, Warszawa 2006, nr 2, s. 200–211]
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DWAJ PRZYJACIELE
Mowa tu o dwóch kapłanach o ks. Władysławie Bukowińskim i ks. Józefie Kuczyńskim.
Ich drogi życiowe zeszły się w Łucku a dokładnie w łuckim Seminarium
Diecezjalnym. Ks. Józef tutaj przysposabiał się do kapłaństwa i tu też został
wyświęcony w r. 1930. Ks. Władysław wyświęcony w Krakowie w r. 1931
po kilku latach pracy na terenie archidiecezji krakowskiej z własnego wyboru wyjeżdża do Łucka164. Tam zlecono mu pracę w charakterze wykładowcy
katechetyki i socjologii aż do wybuchu wojny. Ks. Józef natomiast po odbyciu studiów we Francji zostaje mianowany katechetą szkół podstawowych
w Łucku. Ponadto obaj zaangażowali się w Akcji Katolickiej – ks. Władysław był „od mężów i kobiet” a ks. Józef od „młodzieży”165.
Wspólne ich prace, zainteresowania a szczególnie ideały, jakie im przyświecały szybko ich zbliżyły. Zatroskani o dobro duchowe podwładnych
i zarazem ich samych podgrzewało obu do stawiania sobie wysokich wymagań. Aresztowania obu i wspólna cela jaką, dzielili przeszło rok czasu,
pogłębiło ich przyjaźń.
Tutaj w więzieniu pisze ks. Józef: „Odmawialiśmy wspólnie różaniec,
śpiewaliśmy «Gorzkie Żale», Godzinki, odprawialiśmy nabożeństwa majowe. Ponadto prowadzono nawet wykłady – każdy z swej dziedziny. Ks. Bukowiński z historii, Drzepecki z teologii i dogmatyki a ks. Kuczyński na tematy socjalne i ze swej działalności w KSM”. Wyroki jakie otrzymali rozdzieliły ich prawie na okres dziesięciu lat.
Ks. Władysław opuszcza więzienie o dwa lata wcześniej niż jego przyjaciel. Niezwłocznie po opuszczeniu więzienia rozpoczyna działalność
duszpasterską tak wśród Polaków, jak i Niemców. Mając na uwadze, że
niedługo jego przyjaciel Józef opuści Workutę wcześniej uświadamiał katolików z Taińczy aby poczynili przygotowanie na jego przyjazd. Apel ten
momentalnie padł na dobrą glebę, wszak ten lud na próżno czekał przez
dwadzieścia lat na kapłana. Do ks. Józefa zaczęły nadchodzić listy z Taińczy z zaproszeniami do pracy wśród nich. Serce ks. Józefa rwało się do pracy, ale niestety nieludzki reżym na to nie pozwalał. W tym czasie ks. Józef
był w kontakcie listownym z Władysławem. Wreszcie 15 maja 1955 r. ks.
Józef opuszcza Workutę po prawie dziesięciu latach. Ks. Władysław w tym
czasie pracuje pełną parą, odprawia Msze św. błogosławi małżeństwa,
chrzci i przygotowuje dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.
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52. Ks. Władysław Bukowiński i ks. Józef Kuczyński po opuszczeniu więzień
w 1954 roku. Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
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W czerwcu zakupuje dom i przerabia go na kaplicę i zaprasza swego
przyjaciela Józefa na jej poświęcenie. Ks. Józef przyjechał do Karagandy
i dnia 29 czerwca 1956 dokonał jej poświęcenia 166. Tymczasem w Tainczy
trwają prace przy przebudowie domu na kaplicę.
Wreszcie przybywa ks. Władysław z rewizytą do ks. Józefa i dokonuje
poświęcenia kaplicy w Tainczy dnia 21 października 1956 roku 167.
Tego dnia obaj przyjaciele piszą wspólny list do ks. Stanisława Kobyłeckiego, dawnego profesora Seminarium Duchownego w Łucku. Oto on:
Taincza dnia 24. X 1956 r.

Kochany Stasiu!
Piszę ten list od Józia, u którego bawię już niemal tydzień na „niepróżnującym próżnowaniu”. W niedzielę 21 X Józio sprawił „nowosielje”, do
którego już właśnie przyłożyłem rękę. Możesz sobie wyobrazić, jak to było
radosne. Domek Józia niewielki, lecz pięknie umeblowany. Moi Fidelscy
mają większe mieszkanie, lecz nie tak ozdobne. Pomału wszyscy się zagospodarowujemy, choć trudności wciąż niemałe. Idziemy jednak jak dotąd ku
lepszemu. Ja mogłem sobie pozwolić na likwidację swego stróżowania. Stało się to we wrześniu. Odtąd mam znacznie więcej czasu, co wyzyskałem na
odwiedziny u Józia. Miałem przyjemność poznać mamusię i siostrę Józia.
Józio do mamusi nie jest podobny, za to Józio i siostry są podobni zubek
w zubek. Bogu dzięki, że Józio może i tu w Kazachstanie cieszyć się i krzepić życiem rodzinnym. Dla charakterystycznej pracy Józia podaję jeden
szczegół charakterystyczny z dnia wczorajszego. O godz. 10-tej rano odjechał do chorych. „Kropnął” tylko 50 km w jedną i tyleż w drugą stronę.
Nawiedził troje chorych (z których jedna staruszka zmarła najpomyślniej
w jego obecności) a obecnie odpoczywa na laurach do dnia dzisiejszego,
kiedy czeka go bagatelna podróż na odległość zaledwie 25 km. U mnie także nie braknie wielokilometrowych podróży, choć w nieco skromniejszej
skali. Bronia poprawiła swe zdrowie a obecnie rozszerza swą siedzibę. Bardzo jesteśmy radzi, że możemy się widywać, choć od czasu do czasu.
Oczywiście na dość ciężką próbę wystawia mą cierpliwość Zygmuś.
Wciąż czekam i nie mogę się doczekać. Ufam jednak, że go ujrzę, jak
ujrzałem obu mych najlepszych w tym kraju Przyjaciół. Po tylu latach wiele
będą miał Zygmusiowi do powiedzenia. Za książeczki od Wojciecha serdecznie dziękuję. Bardzo mi się przydały. Na zdrowiu czuję się nieźle. Byłem już mocno przeziębiony podwójną pracą, trwającą całe dwa lata. Odczuwam wielką ulgę z powodu, że to ustało. Kończąc proszę o dalsze wie166
167
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Bibl. Gd. Aks. nr 3999-D 2000I 31
Arch. Sióstr Terezjanek w Podkowie Leśnej, list z dnia 24. V 1956 r.

ści, tak o Tobie, jak i o całej Naszej Rodzinie. Pisz o zdrowiu i o pracy
i o siostrach. Przyjm najserdeczniejsze i wdzięczności pełne pozdrowienia
bratnie. Siostry i wszystkich Braci naszych pozdrawiam w Chrystusie. –
Twój Władzio.

Kochany Stasiu!
Wybacz, że tylko dopisuję się, aby podziękować za banderolę i list
z pocztówkami. „Bóg zapłać”. U mnie po zakończeniu żniw, żniwo. Obiecuję Ci napisać później. Teraz tylko dzielę się radością z pobytu tak Drogiego Przyjaciela. Wraz z parafią dziękuję Opatrzności. On trafił i na wielką
naszą radość, że z mamą i siostrą we własnym domu go gościliśmy, a znasz
jego serdeczny sposób bycia. Przyjeżdżaj i Ty do nas, gdy cieplej będzie.
Całuję Cię jak najserdeczniej wraz z uszanowaniem od mojej rodziny,
w jedności modlitw – pozdrawiam Sióstr i Braci – kochający wdzięczny –
Józef
27. 10. 1965 r.

Kochany Józiu!
Przesyłam Ci dwie widokówki z Wrocławia, gdzie mieszka mój brat
a gdzie Ty na pewno jeszcze nie byłeś. Wrocław był zburzony podczas wojny, lecz został odbudowany, choć nie tak pięknie jak Warszawa, która prezentuje się obecnie lepiej niż przed wojną.
Stary Kraków nic a nic się nie zmienił w śródmieściu, lecz potężnie się
rozrósł na peryferiach. Za to ludzie się wszyscy zmienili. Ci co byli młodzi,
dziś są starzy, a dzieci są teraz w wieku dojrzałym, czy nawet przejrzałym.
Starzy przyjaciele pamiętają o Tobie, cieszą się z tego co nastąpi i życzą
Ci wszelkich pomyślności. Szczególną serdeczność wykazują w rozmowie
o Tobie Aleksander Kamiński, Tadeusz i Stanisław. Co prawda Tadeusza to
ja nie widziałem, lecz rozpytywał się o Ciebie przez Mietka.
Powróciłem do domu 5 września i od razu wszedłem w normalny tryb
życia. Wszystko byłoby dobrze, tylko jestem za gruby, ale za mogłem godnie i optymistycznie reprezentować tam.
Nie potrzebuję chyba zapewniać, jak wiele uczuć miota mną wobec
Ciebie w obecnej chwili przełomowej. Jestem jak oblubienica w oczekiwaniu oblubieńca. Całuję Cię radośnie a serdecznie i pozdrawiam wszystkich
Tych, co jeszcze o mnie nie zapomnieli.
Twój i Wasz
Władysław
283

List ten pisał ks. Władysław do swego serdecznego przyjaciela ks. Józefa Kuczyńskiego, który odsiadywał ostatnie miesiące swego zesłania do
Mordowii. Ks. Władysław opuścił obóz trzy lata wcześniej, wszak został
zasądzony tylko na trzy lata.
Po otwarciu kaplicy w Tainczy nastąpił niebywały entuzjazm wśród
wszystkich wierzących w Chrystusa. Pozbawieni kapłana przez dwadzieścia
lat, zdawało im się, że to Niebo zeszło na ziemię. Ksiądz natomiast dwoił
się i troił, aby zaspokoić ten lud spragniony Boga. Później napisze ks. Józef
w jednym z swoich listów wysłanych z Syberii, że przez te dwa i pół roku
więcej ochrzcił, udzielił ślubów i wysłuchał spowiedzi aniżeli w całym swoim dotychczasowym obsługiwaniu kapłańskim.
Niestety poczęły gromadzie się chmury na jego działalnością. Rewizje,
odwiedziny różnych urzędników, oskarżenia urojone i wreszcie oszczercze
artykuły w gazetach. I stało się. Cała trójka kapłanów zostaje aresztowana
i wywieziona na Syberię. Józef otrzymał siedem lat, Bronisław pięć a ks.
Władysław trzy lata. Ks. Józef nie spotkał się z swym przyjacielem na Syberii. Dopiero 11 miesięcy przed wygaśnięciem zesłania spotkali się w obozie dla „religiozników” w Mordowii. Tam cała trójka – ks. Józef, ks. Bronisław i ks. Władysław – mogli codziennie odprawiać Mszę św. Tutaj wygłaszali prelekcje z różnych dziedzin i wolno było publicznie się modlić.
Z tego okresu pochodzi niżej załączone zdjęcie trójki przyjaciół.

53. Księża Józef Kuczyński, Bronisław Drzepecki i Władysław Bukowiński
w ostatnich miesiącach uwięzienia w obozie dla „religiozników” w Sosnówce w Mordowii (lub wkrótce po zwolnieniu) w 1961 roku. Fot. ze zbiorów
śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
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11. IV 1968 r.

Kochany Józiu!
Nie możesz się uskarżać, że Cię zasypuję listami. Jestem w długu za
dwa ostatnie listy: grudniowy i lwowski.
Rozpocznę od siebie. Mój pobyt w Tadżykistanie trwał 3 miesiące
z „hakiem”. Dopiero 18-go marca wróciłem do domu. Myślałem tam być
krócej, ale świadomie przedłużyłem swą gościnę, ze względu na naprawdę
wielkie potrzeby naszego posługiwania. Co prawda pracowałem pełną parą
tylko pierwszy miesiąc. Następnie musiałem to czynić na nieco mniejszych
obrotach, bo inaczej nie dałbym rady.
Starzenie daje się we znaki. Nie sądzę żeby moja praca traciła pod
względem jakościowym, ale pod względem ilościowym już straciła. Za dużo czasu muszę poświęcać na odsypianie, by w ogóle być zdolnym do pracy. Nie wiem jak Ty dajesz sobie radę z Barem i z coraz liczniejszymi filiami, przy Twoim chronicznym niedosypianiu?
Mimo pewnej melancholijnej nuty w ocenie swych możliwości jestem
z tegorocznej zimy bardzo zadowolony i uważam, że był to jeden z najlepszych okresów w moim azjatyckim żywocie.
Po przyjeździe do Karagandy musiałem tydzień poleżeć w łóżeczku, bo
nawaliła wątroba. Podatek na ten rok podwyższono mi o 90 rubli, tak, iż
wynosi on tychże rubli 858, rozłożonych na 4 raty. Pierwszą z nich już zapłaciłem. Przydługa nieobecność w domu wpłynęła na niektóre sprawy
ujemnie.
Starania o dom wspólny nie posunęły się naprzód. Projektowaną na ten
rok wizytę w kraju muszę odłożyć na rok przyszły, nie mając przy tym
pewności, czy mnie tam puszczą. Pożywem-uwydym.
Ponieważ po powstaniu z łoża boleści było sporo roboty, dopiero dziś
ślę Tobie i Twoim najserdeczniejsze życzenia Wesołego Alleluja w nadziei,
że je otrzymasz w oktawie świątecznej. Życzę Twojej Dziatwie zmartwychwstania duchowego a Tobie krzepkiego zdrowia ciała i duszy.
Kochany Józiu! Ilekroć pomyślę, że Ty jesteś Prepozytem Barskim, tylekroć „raduje się serce, raduje się dusza”. Radość owa pogłębia się jeszcze
na myśl, że Pani Mania trwa wiernie przy Tobie.
Proszę o dalsze wieści o Tobie i o Braciach. Obchodzicie mnie bardzo
żywo i serdecznie. Jedyny, którego widuję jest mój spowiednik Aleksander
Chira168, były rektor w Użhorodzie. Podziękuj Franciszkowi Racunasowi za
pamięć o mnie.
Twój Władysław.
168
Sługa Boży Aleksander Chira (1897–1983) – Urodził się 17 stycznia 1897 r. Podziemny bp grekokatolicki. Rektor Seminarium Duchownego w Użhorodzie. Następca zamor-
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54. Podolskie błoto – Wierzbowiec, 13 maja 1970 roku. Fot. ze zbioru śp. Jadwigi
Teleżyńskiej udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.

Po odbyciu trzech podróży do kraju ks. Władysław przyjechał do
Wierzbowca (Ukraina), na serdeczne prośby przyjaciela ks. Józefa i jego
siostry Marii, z którą się znał z Tainczy w Kazachstanie, aby przeżyć w ciszy i spokoju swoje rekolekcje. Posłużyła mu w tym książka Loeva „Jezus
zwany Chrystusem”. Otaczająca cisza, szum obok płynącej rzeczki, czar roślinności i kwiatów, na pewno wpływały na wyciszenie i zadumę nad zbliżającą się wiecznością. Tuż niedaleko stojący kościół a w nim Ten, Któremu służył całe życie, teraz miał go w zasięgu ręki bez lęku i obaw.
Operując ludzką logiką wydawałoby się, aby przy tak słabym zdrowiu,
nie wracać do Karagandy, ale powierzyć swe życie tutaj przy boku swego
Przyjaciela.
dowanego w zainscenizowanym wypadku samochodowym bł. bpa Teodora Romży. Aresztowany w 1947 r. za odmowę przejścia na prawosławie i skazany na 10 lat łagrów. Zwolniony w 1956 r. Razem z innymi kapłanami pracował w Karagandzie. Potajemnie konsekrowany na biskupa. Przez 27 lat pracował w Karagandzie w obrządku łacińskim. Był pasterzem
dla wiernych obu obrządków i różnych narodowości. Zmarł w Karagandzie 26 maja 1983 r.
Pochowany obok kaplicy pw. św. Józefa, pełniącej obecnie rolę kościoła katedralnego diecezji karagandyjskiej. – przyp. „WzW”.
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Nie, on będzie wracał – „chcę wam posłużyć” – powie tym, których
ukochał do końca. „I grób przemawia” – powiedział kiedyś. Tu odwiedził
swoich przyjaciół m.in. ks. Bronisława Drzepeckiego, ks. Antoniego Chomickiego i innych.
Przy końcu października wraca do Karagandy, do swoich, którzy z utęsknieniem na niego czekali.
Zmarł 3 grudnia 1974 r. w Karagandzie. Po powrocie z pogrzebu napisał
ks. Józef do swoich przyjaciół: „Wracam z pogrzebu mego przyjaciela Władysława. Po wyjeździe ode mnie, tydzień jeszcze pracował. Przeziębił się
i wówczas utworzyła mu się na nodze ogromna cieknąca rana. Zabrano go
szpitala i po trzech tygodniach zakończył życie. Napisał przed śmiercią
piękny list, z żalem, że nie może już pracować. Nie dożył miesiąca do 70 lat,
kapłaństwa 43 i pół, w Kazachstanie 24 lata, w Karagandzie 20, z wędrówkami, póki był zdrowy, po całej Azji Środkowej. Msza św. była po polsku
i niemiecku w mieszkaniu, z kazaniem po polsku, niemiecku i rosyjsku. Pogrzeb śpiewaliśmy z ks. Köhlerem po łacinie już na ulicy. Trumna z marami
na ciężarówce, 5 autobusów ludzi, przeważnie Niemców, 15 km na cmentarz, 20 stopni mrozu, ale w słońcu. Tymczasem na drewnianym krzyżu
Niemcy napisali: «Vladislav Bugovinski» – tak wymawiali – «1904–1974».
Zostawiłem tekst, który ma być po polsku i niemiecku”.
Ewenementem tego pogrzebu było odczytanie przez ks. Józefa na cmentarzu w języku niemieckim przemówienia, które ułożył i odczytał sam ks.
Władysław w Kiszyniowie 24. X 1974 r. w rocznicę śmierci ks. Chodanionka. Ks. Józef dopisał na pomniku ks. Władysława w języku polskim i niemieckim i rosyjsku słowa: „Wiecznaja pamjat wiecznyj pokój dobremu miłomu swiaszczenniku Władysławu”. Od jednego z kolegów obozowych Józef
otrzymał telegram: „w miestie s wami woznoszu molitwu za duszu dobrogo
miłogo i wiernogo cerkwi i swojemu dołgu swiaszczennika Władysława. Da
budiet won Warn niebiesnym pokrowitielem piered Krestom Wsiewyszniego
– Wasz Swiaszczennik Alf (...)”,
W jednym z swoich listów pisał ks. Józef 169: „Nie będę dokumentował
swoich przekonań o naszym świątobliwym Przyjacielu. Powiem krótko, patrząc na Jego posłannictwo niesienia Boga wśród rożnych narodowości, bez
żadnych zasobów materialnych, bez żadnego zaplecza gospodarczego prócz
zawierzenia Opatrzności, widzę heroizm ufnej wiary, płynący z tchnienia
Ducha św. Był to człowiek przepełniony miłością Bożą, którą obdzielał innych na wielkich przestrzeniach ziemi rosyjskiej. Dlatego ja modlę się do
niego, a nie za niego. Czuję bezpośrednie z nim obcowanie, bo tu u mnie
był. On tu mieszkał, on tu rekolekcje odprawiał. Wierzę w to mocno, a pisząc to, tym większej doznaję wewnętrznej radości i uszczęśliwienia.
169

Bibl. Gd. Aks. nr 3999-D 20001 I 35.
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On wprawdzie odszedł od nas a równocześnie pozostał z woli Bożej pośród tych, których w Chrystusie umiłował... On posiał Siebie w ziemię tego
kraju, łaknącego Boga. Ziarno Jego życia obumarło. Tam, na oczach naszych i Tam również wschodzić zaczyna za dni naszych, w sercach Jego
wiernych, pragnących zbawienia. Przepraszam... Śmiem twierdzić i ufam, że
Opatrzność potwierdzi moje i nasze mniemanie o świętości Władzia. Czy
potwierdzi? A może już potwierdza...”
P.S. List ten został zredagowany przez ks. Józefa w czasie swego pobytu w Polsce. Ks. Józef dodał: „Tytułów kanonickich a później prałackich nie nosił. Dalej
podaje daty, kiedy byli razem: 1937–1939 Łuck; 1945–1946 Kijów; 24–29 VI. 1956
– Józef święcił kaplicę w Karagandzie; 19 X 1957 Władysław z wizytą w Tainczy;
ponownie miesiąc sierpień 1958 r. w Tainczy; 24–27 VI 1959 Czuna; 1961–1962
Mordowia; 22. IV 1970 Bar, 40-lecie kapłaństwa ks. Józefa; 1971 przed Wielkanocą trzy dni; w miesiącu październiku 1973 r. Karaganda; miesiąc październik 1974
w Wierzbowcu; 7–10 XII 1974 pogrzeb w Karagandzie”.

Może należałoby jeszcze przytoczyć list skierowany do ks. Józefa przez
75 letniego wówczas o. Klemensa Świżka z klasztoru w Jędrzejowie.
„(...) Chodzi nam przede wszystkim o wspomnieniu o Mim ale nie tylko z aktywnej przeszłości apostolskiej, ale i apostolstwa Jego grobu. Ty Kochany
Bracie, możesz i masz obowiązek te nasze braki uzupełnić. O to cię serdecznie i gorąco prosimy. Ty masz oczy otwarte na Jego przeszłość. Z tego co
wiem, co się dzieje przy Jego grobie, jestem skłonny sądzić że jest to początek kultu. Czy tak również sądzisz? Czy wierni modląc się przy Jego grobie,
modlą się za Niego, czy do Niego? My tu jego przyjaciele, sądzimy z pewnego dystansu, że życie Władzia było pełne heroicznej wiary w głoszeniu najwyższej prawdy opuszczonym i pozbawionym możliwości praktykowania.
Było również (Jego życie) pełne heroicznej, nadprzyrodzonej nadziei w zwycięstwo ewangelicznej Prawdy. Było także przepełnione nadzwyczajną miłością Bożą, przejawiającą się w heroicznej trosce o zbawienie człowieka zagubionego w bezbrzeżnych przestrzeniach, szeroko rozlanego, jak wody
oceanu, ateizmu, które On przemierzał w rożnych kierunkach, by dać odszukanym duszom Boga”170.
Oprac. Grzegorz Konkol SVD

170
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Tamże, 32.

З БЕРДИЧЕВА У СВІТ
Отець Владислав Буковинський (1905–1974),
відомий в Польщі та Казахстані, уродженець Бердичева171
Серед уродженців Бердичева відомих у світі слід згадати о. Владислава Буковинського (1905–1974), римо-католицького священика, душпастиря Казахстану, котрий багато років був в’язнем совєтських таборів, а потім засланцем у Караганді.
Уже протягом кількох років видавництво “Волання з Волині” збирає свідчення і спогади людей, котрі мали щастя знати або зустріти на
своєму життєвому шляху о. Владислава Буковинського. Накладом нашого видавництва видано дві книжки, присвячені йому – його авторства під титулом “До моїх приятелів. Фрагменти письменницької спадщини” (Білий-Дунаєць–Острог 2001) і збір свідчень про нього під титулом “Зустрів людину. О. Владислав Буковинський в пам’яті вірних
і приятелів” (Білий-Дунаєць–Острог 2001). Нині готується другий том
свідчень, присвячених постаті цього священика.
Ця доповідь не претендує на вичерпне представлення біографії
о. Владислава Буковинського. Хочу лише звернути увагу на кілька аспектів його біографії, які пов’язані з Волинню.
1. З БЕРДИЧЕВА У СВІТ
Отець Владислав Буковинський народився 22 грудня 1904 року згідно “старого стилю” (тобто 4 січня 1905 року за григоріанським календарем) в м. Бердичів. Його батько походив з поміщицької родини із
села Свєнціца в Сандомирському повіті в Польщі – помер у 1952 р.
в Кракові. Його мати – Ядвіга Сціпіо дель Кампо – походила з ополяченого італійського роду, померла у 1918 році в Плоскірові (нині
м. Хмельницький, обласний центр)172.
Родина Сціпіо дель Кампо дуже відома в історії західноукраїнських
земель. Її засновником у Польщі був Петро Сціпіо дель Кампо, прибув
туди як маршалок двору королеви Бони. У XVII ст. провінціалом ордену францисканців-бернардинів у Польщі був Кшиштоф Сціпіо дель
Кампо.
Брат матері о. В. Буковинського, Михайло Сціпіо дель Кампо
(1887–1984), був відомим пілотом, одним із піонерів польської авіації.
У липні 1910 року отримав диплом пілота № 210 французького аероклубу. До 1914 року виконував багато показових польотів, в основно171

Tekst przygotowany na konferencję naukowo-krajoznawczą w Berdyczowie.
Див.: Jadwiga Teleżyńska, Helena Mittelstaedt, Kalendarium życia ks. Władysława
Bukowińskiego (1904–1974), [w:] Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych i przyjaciół, cz. 1, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 11–35, s. 11.
172
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55. Siedzą od lewej: ks. infułat Antoni Jagłowski, ks. Władysław Bukowiński.
Stoją od lewej: ks. Antoni Chomicki, ks. Józef Kuczyński, ks. Bronisław Drzepecki, o. Martynian Wojciech Darzycki – Murafa, 5 stycznia 1970 roku. Fot. ze
zbiorów śp. Henryka Dąbkowskiego.

му, на теренах тогочасної Росії. До кінця життя говорив прекрасною
польською кресовою говіркою. Єжи Міхотек у книжці “Тільки у Львові” розповідає про його інтерв’ю для Ірени Сантор, в якому в “непорочному балаканні” розповідав про свій проліт під Ейфелевою Вежею
в Парижі, коментуючи це: „To ci dopiero fantazja batiarska!” – “от, яка
батярська фантазія!”173.
На жаль, нинішній стан дослідження біографії о. Владислава Буковинського не дозволяє нам багато сказати про бердичівський період
його життя. Окрім факту про його народження у цьому місті й маленької прекрасної фотографії виконаної біля 1907 року в спеціальному
ательє артистичних портретів Розенбаума у Бердичеві, практично нічого не знаємо. Напевно в пам’яті Буковинського-дитини на все життя
залишилися костел та монастир оо. Бернардинів з чудотворною іконою. Власне в його дитячі роки, а саме з 1909 по 1914 року, був проведений капітальний ремонт костелу за ескізами архітектора Шиллера.
О. Владислав вчився в дитячі роки вдома, виявляючи великі розумові здібності. У 1914 році почав навчатися в російській гімназії у Ки173
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Див.: Jerzy Michotek, Tylko we Lwowie, Warszawa 1990, s. 187.

єві, потім навчався, від 1917 року, в польській гімназії у Плоскірові.
У 1920 році молодий Владислав, разом із родиною, виїжджає до
Польщі.
2. НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ ТА ПЕРШІ РОКИ
СВЯЩЕНИЦЬКОГО СЛУЖІННЯ В ПОЛЬЩІ
Після відбуття екстерном курсів, Владислав Буковинський 24 вересня 1921 року здає іспити на атестат зрілості в Кракові й у цьому ж році розпочинає навчання на факультеті права Яґеллонського Університету, яке закінчив у 1926 році. Священицьке покликання відчував
о. Буковинський вже на третьому курсі права, але вирішив закінчити
розпочате навчання. У 1926–1931 роках студіював на Теологічному
факультеті вищезгаданого університету. “Період правничих і теологічних студій – як писала Ядвіга Тележинська – був періодом ідеологічного і патріотичного навчання; вшанування піднесених історичних традицій, особливо яґеллонської ідеї – вшанування ідеології людей і народів, свободи сумління і особистих переконань”174. 28 вересня 1931 року
отримав ієрейські свячення. У 1931–1936 роках працює в краківській
архідієцезії, у Рабці й у Сухій Бескідській.
3. ДУШПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ В ЛУЦЬКУ НА ВОЛИНІ
У 1936 році виїжджає до Луцька. У 1936–1939 роках працює викладачем катехетики і соціології у Вищій Духовній Семінарії в Луцьку.
Від 1938 року був також генеральним секретарем Дієцезіального Інституту Католицької Акції, директором Вищого Інституту Релігійних
Знань і заступником редактора “Католицького Життя”. Увесь цей час
о. Буковинський був викладачем релігії в школах, завдяки цьому мав
безпосередній контакт з шкільною молоддю, батьками дітей і суспільством. У період від 17 вересня 1939 року по 3 січня 1945 року виконує
важку, у цей період, роль настоятеля – час “перших совєтів”, німецької
окупації, ліквідації євреїв, боротьби осередків польської самооборони,
боротьби партизанів з німцями і повернення радянської влади – “другі
совєти”.
Окрім ревного виконання обов’язків настоятеля, катехізує дітей,
постійно опікується родинами в’язнів, рятує єврейських дітей і переховує їх у католицьких родинах 175. Допомагало йому в цьому знання ментальності євреїв, так як його рідне місто Бердичів колись називали
“маленьким Єрусалимом”, і євреї завжди складали більшість його населення.
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Там же, с. 16.
До речі: варто звернутися до ізраїльського Інституту Яд-Вашем, щоб занесли
о. Буковинського до списку справедливих серед народів світу – рятівників євреїв.
175
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Отець Буковинський також підгодовує і опікується багатьма жертвами, котрі масово прибували до Луцька від бандерівських погромів, підгодовує совєтських в’язнів, масово помираючих з голоду
у в’язницях. 22 серпня 1940 року був уперше заарештований НКВД.
Як було згадано вище, під час праці в Луцьку, піклувався про дітей,
організуючи для них додаткові лекції, щоб “вийшли в люди”. Михайло
Ядчик (нар. в 1930 р. в Копачівці, повіт Луцьк) згадує: “Дальше навчання завдячую ксьондзу з Катедри в Луцьку. Якщо мені пам’ять не
зраджує, це був легендарний ксьондз Буковинський. Цей ксьондз організував мені й моєму колезі приватні уроки у знайомої вчительки. Що
якийсь час присилав їй конверт. Ми не витримали і котрогось дня зробили щось паскудне, над чайником відкрили конверт. Виявилося, що це
не був любовний лист, лише зарплата за наше навчання”. Інвестиція
в Михайла Ядчика виявилася доцільною, бо після війни закінчив Вроцлавську Політехніку176.
4. АРЕШТ ТА УВ’ЯЗНЕННЯ
Отець Владислав Буковинський, до заслання в Сибір та Казахстан,
був двічі судимий – в 1941 році за ст. [статтею] 54–10 ч. 1 і 54–12 УК
УРСР на 8 років ВТТ (Исправительно-Трудовые Лагеря). Разом із іншими в’язнями був 23 червня 1941 року розстріляний НКВД, але куля
не потрапила в нього – чудом уникнув смерті. Удруге заарештований
вночі з 3 на 4 січня 1945 року, разом із луцьким єпископом Адольфом-Петром Шельонжком та іншими священиками, що працювали
в Луцьку177.
Удруге судили його в 1946 році за ст. 54–1 “а” і 54–11 УК СРСР на
10 років ВТК – термін вироку відбув. Пізніше, згадуючи змушене залишення Луцька, писав: “Дивлячись із автомобіля, для перевезення
в’язнів, на поступово зникаючий нам з очей ЛУЦЬК, разом із цілим куполом нашої катедри, ясно зрозумів, що Луцьк, – це минуле, що безповоротно пройшло у моєму житті й в історії сучасної Польщі. Що
принесе майбутнє? Щось цілком нового”178.
У 1946-1950 роках о. Владислав Буковинський перебував у челябінських таборах. Це був період важких праць на вирубці лісів, а також
копанні ровів у холоді й в недоїданні. Другий етап ув’язнення – це був
176

„Losy absolwentów Politechniki Wrocławskiej, którzy rozpoczynali studia na Wydziale Elektrycznym w roku 1949”, [w:] http://www.pwr.wroc.pl/~elek49/Elektronicy/Jadczyk.
htm.
177
О. Буковинський автор опису, був свідком мужньої постави у в’язниці ординарія луцької дієцезії – див. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienie z więzienia o Księdzu
Biskupie Adolfie Piotrze Szelążku, [w:] Tenże, Do moich przyjaciół..., s. 11–25.
178
Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół. Fragmenty spuścizny piśmienniczej, zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów, Biały Dunajec–Ostróg 2001, s. 53.
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табір у Джескасґані. Працює в шахті по видобуванню міді “Покро”
біля 300 м під землею при температурі біля 4ºС і в постійній волозі. Це
була дуже важка дванадцятигодинна праця по видобуванню мідної руди. О. Владислав Буковинський накидав руду ручною лопатою на візки
– денна норма була тоді 12 тонн. Поряд із іншою працею виготовляв
також дерев’яні корки до вибухівок і його обов’язком було рознести їх
і розмістити на висоті понад п’яти поверхів на різних віддалених ярусах (коридорах) шахти. 10 серпня 1954 року був звільнений із табору.
5. ДУШПАСТИРСЬКА ПРАЦЯ В КАЗАХСТАНІ
Після виходу з трудового табору, був адміністраційно засланий до
Караганди в Казахстані, де протягом двох років, до середини 1956
року, вів душпастирську працю. Потім міг виїхати до Польщі, але був
глибоко переконаний, що обов’язок пастиря – бути зі своїми вівцями.
Він, подібно, як інші священики, залишився в місці, де відбув покарання, і де проживали переселенці-католики з України, щоби працювати для них. Так розпочався черговий період його життя – праця серед
тисяч примусово переселених сюди людей в часи радянської окупації
України.
Втретє був там ув’язнений на три роки. Після звільнення з в’язниці,
далі виконував душпастирську працю в Караганді в 1961–1969 роках.
Щоб полегшити собі душпастирську працю, почав працювати нічним
сторожем на терені будівничих об’єктів. Це було душпастирство особливого роду, бо ведене без костелу чи каплиці. Комуністична влада не
лише не дозволяла на відкриття костелів і каплиць, але публічно засуджувала літургійні богослужіння. О. Буковинський, подібно як інші
тодішні священики, був свого роду домокружляючим. По величезних
просторах Казахстану розкидані були засланці з Житомирщини та
Хмельниччини. О. Владислав Буковинський старався їх охопити своєю
душпастирською опікою. Його душпастирська праця відбувалася в домах віруючих людей. Прибував до визначеного дому, зазвичай, після
полудня. Влаштовував вівтар. Потім сповідав. Св. Месу відправляв пізно ввечері, після чого сповідав до пізніх нічних годин. Уже о 5 ранку
відправляв чергову св. Месу, а потім знову сповідь, часом були хрещення або шлюби.
На особливу увагу заслуговує дружба з греко-католицьким священиком Олексієм Зарицьким, якого о. Буковинський називає, в польському звучанні, Алексим Жарецьким. О. Буковинському завдячуємо
опис останніх літ душпастирської праці й арешту Олексія Зарицького.
Писав про нього: “У квітні 1962 року прибув о. Алекси до Караганди.
Двічі був у мене. Приймав його з великою обережністю, бо боявся за
нього. О. Алекси був завжди худощавий і досить високий, а у той час
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схуднув до решти. Тільки очі в нього блищали. Виглядав дійсно на сповідника віри і кандидата на мучеництво”179. І як відомо, так і сталося.
Пророчі слова о. Владислава Буковинського були здійснені актом беатифікації українських мучеників, який довершив 27 червня 2001 року
у Львові папа Іван Павло ІІ.
О. Владислав Буковинський, під час своїх душпастирських подорожей по Казахстану, “залишав доброго духа”, як окреслила Людмила
Вєжбіцька. Ось, як очима дитини, запам’ятала постать священика:
“Ксьондз Владислав приїхав одягнений у куфайку, в якій були закороткі
рукави, у шапку в’язня, гумові чоботи і тоненькі штани. Пам’ятаю,
що це був березень і було дуже зимно, але всупереч того, ксьондз мав
дуже погоже обличчя і усміхнені голубі очі. Відчувалося відбиття від
Нього тепла і добра. (...) Коли ксьондз мав приїхати, моя мама старалася вгостити Його найкраще, як уміла. Завжди готувала український
борщ і гуляш. Пам’ятаю, що ксьондз Владислав ніколи не їв гуляшу,
зате завжди просив добавку борщу. Так сильно Йому смакував. Залишав моїй мамі доброго духа, довго після візиту ходила усміхнена і задоволена відвідинами”180.
Працюючи в далекому Казахстані, тужив за рідним Бердичевом
і Волинню. Знаходимо про це маленьку згадку у свідченні о. Вацлава
Поплавського. Він описує, як о. Буковинський, споглядаючи на зелений город у Цілинограді, по-дитячому дивувався красою природи.
“Можливо, після задимленої вугільної Караганди цей куточок видався
йому райським. А може, пригадав дім у рідному Бердичеві, українські
городи і садки” – пише о. Вацлав Поплавський 181.
6. МІСІЙНІ ПОДОРОЖІ ДО СУСІДНІХ КРАЇН
Здійснював підпільні пасторальні поїздки не лише по усьому Казахстану, а також по Узбекистану, Таджикистану. Він дуже ґрунтовно
готував віруючих до св. Таїнств. У 1957–1958 роках о. Владислав Буковинський провів п’ять місійних поїздок, що тривали від 1 до 4 місяців. Ці роки, згідно його споминів, “вершинні” у діяльності та в об’ємі
його місійної праці.
7. ЗУСТРІЧІ З ПРИЯТЕЛЯМИ В ПОЛЬЩІ
О. Владислав Буковинський у період праці в Казахстані тричі приїжджав до Польщі – в 1965, 1967–1968 і в 1972–1973 роках. Під час цих
перебувань на Батьківщині зустрічається із своєї ближчою та дальшою
179

Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół..., s. 109.
Див. Ludmiła Wierzbicka, Zostawiał dobrego ducha, [w:] „Wołanie z Wołynia” nr 5
(60) z września–października 2004 r., s. 24–25.
181
Див.: О. Вацлав Поплавський, “Дороги і стежки” // “Волання з Волині” ч. 1
(62) від січня-лютого 2005 р. – С. 38.
180
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родиною, колегами теологічного та правничого факультетів,
з ґроном приятелів з Академічного Рубіжного Кола і “Відродження”,
з приятелями із Сухої Бескідської, вихованцями гімназії в Рабці, священиками Духовної Семінарії і парафіянами з Луцька, а також колегами з в’язниць. Всупереч сугестії приятелів, відмовляється залишитися
в Польщі. Постійно думає про залишених “овець без пастиря”. у Караганді Під час довшого перебування в Польщі, місяць відпочиває в горах – у Криниці. Під час останнього перебування в Польщі протягом
двох місяців лікується в шпиталі в Кракові – незважаючи на погане самопочуття, відмовляється залишитися в Польщі, говорячи, що “могила
священика також апостольствує”.
О. Владислав Буковинський, під час своїх зустрічей з приятелями
в Кракові, з любов’ю говорив про Росію і Казахстан. Вищезгадана пані
Анна Прушинська додає гарні вислови священика: “Росія, як висушений степ – кинути іскру і запалає віра і надія”. Вона зазначає також,
що “не чула, щоб коли-небудь [о. Буковинський] зле виражався про
своїх переслідувачів”182.
8. ПРОЩАННЯ З УКРАЇНОЮ
Від половини вересня до 28 жовтня 1974 року перебував в Україні,
в Вербовці Вінницької області на Поділлі. Приїхав до о. Юзефа Кучинського, щоб трохи відпочити з приятелями в прекрасній місцевості.
Вперше після ІІ світової війни відпочиває, використовуючи, однак, час
на відправлення власних реколекцій. І це були його останні відвідини
родинної землі, України.
9. СМЕРТЬ В ОРЕОЛІ СВЯТОСТІ
У 1974 році стан здоров’я о. Владислава Буковинського погіршується. У лікарні він знаходився десять днів. Коли парафіяни відвідували його, він з посмішкою потішав їх, говорячи: “Якщо я помру, прийде
другий священик, без священика не залишитесь”. Ці слова також були
пророчими. Вичерпаний інтенсивною душпастирською працею у важких умовах, помер 3 грудня 1974 року з вервицею в руках. У похороні
о. Владислава брали участь сотні людей, кілька священиків, у тому числі – з України, а також священики інших сповідувань. Усі хотіли провести в останню путь “Апостола Караганди”, як його називали.
Його могила, над якою зведений пам’ятник, знаходиться біля кафедрального костелу св. Йосифа в Караганді. Окрім тутешніх парафіян
і мешканців, прибувають до цього місця паломники з Польщі, Німеччини і України, щоб покласти квіти та помолитися.
182
Див.: Anna Pruszyńska, „Rzucić iskrę a zapłonie wiara i nadzieja”. Ks. Władysław
Bukowiński (1904–1974) [w:] Spotkałem człowieka..., s. 100–103, cyt. s. 100.
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Нині, у 2005 році, розпочинається канонізаційний процес цього свідка віри. 11 лютого 2005 року митрополит краківський кардинал Франциск Махарський створив історичну комісію для канонізаційної справи Слуги Божого о. Владислава Буковинського, до складу якої входять
проф. д-р габ. Уршуля Перковська (голова) з Кракова, о. ВітольдЙосиф Ковалів з Острога та с. Анна Бженк з Кракова.
Бердичів донині займає особливе місце у польській свідомості.
Сталося це не тільки завдяки його прекрасній історії. У минулому, ХХ
столітті, прославили його такі відомі особистості – поляки родом – як
Джозеф Конрад (Юзеф Коженьовський) чи о. Владислав Буковинський.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
P.S. Користуючись нагодою, прагну висловити заохочення на адресу краєзнавців та істориків, до дослідницьких пошуків для зображення повного образу дитячих та юнацьких років, які о. В. Буковинський провів у Бердичеві.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів

KATECHEZA NA TERYTORIUM KAZACHSTANU
WE WSPOMNIENIACH
KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
WSTĘP
Swoistym sprawozdaniem z działalności katechetycznej i duszpasterskiej, która dokonywała się na terytorium Kazachstanu w drugiej połowie
XX wieku, są wspomnienia ks. Władysława Bukowińskiego umieszczone
w książce pt.: „Wspomnienia z Kazachstanu”.
W swoich wspomnieniach autor pisze o osobach, do których kierowane
było przekazywanie prawd wiary. Zwraca uwagę na ich przekaz i okoliczności mu towarzyszące. Porusza także sytuację zewnętrzną – polityczną,
która bezpośrednio dotykała wierzących i przepowiadających Ewangelię.
DO KOGO SKIEROWANA BYŁA KATECHEZA.
Mówiąc o katechezie i przekazywaniu prawd wiary, warto zadać pytanie, do kogo była ona kierowana.
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Obejmowała ona zarówno dzieci, jak i młodzież, osoby w średnim wieku, jak i starsze. Duszpasterze docierali do tych, którzy wynieśli mocną wiarę ze swoich domów rodzinnych i tych, których wiara była słaba i domagała
się ugruntowania albo racjonalnego podbudowania 183.
Kolejny podział może dotyczyć narodowości. Dwiema podstawowymi,
do których skierowana była katecheza byli Niemcy i Polacy.
Niemcy przebywający w Kazachstanie, sięgają swoimi korzeniami
osadników z czasów Katarzyny II i jej następców. O ile głównymi miejscami ich życia były południowa Ukraina i Powołże koło Saratowa, to przed
II Wojną Światowa, a szczególnie w czasie niej, zostali oni przesiedleni do
Kazachstanu184.
Z kolei Polacy, to przede wszystkim przesiedleńcy z 1936 roku, kiedy to
dokonywały się deportacje z Ukrainy. Oprócz tej wielkiej deportacji, trafili
do Kazachstanu ci, którzy żyli na kresach dawnej Rzeczpospolitej Polskiej,
a zajętej przez Armię Radziecką i jako wrodzy ludu zesłani zostali w głąb
Imperium Radzieckiego185. Dokonały się wtedy cztery wielkie fale deportacji. Na marginesie można nadmienić, że były to pierwsze deportacje, których powodem była przynależność narodowa. Przekazywaniem wiary objęci
byli wszyscy, począwszy od dzieci aż po osoby starsze. Jednak biorąc pod
uwagę działalność propagandy ateistycznej i agnostycyzm, najwięcej pracy
potrzebowało pokolenie już urodzone w Kazachstanie i tam wychowane,
czyli ludzie młodzi186.
Jako, że Związek Radziecki był mieszaniną wielu narodowości, tak więc
podobnie wyglądał Kościół Katolicki na jego terenach. Stąd też oprócz wymienionych narodowości trzeba wyliczyć także Litwinów, Łotyszów, Ukrainców, Rosjan i inne.
MIEJSCA POBYTU I „WYPRAWY MISYJNE”
Mała liczba księży sprawiała, że ich działalność nabiera szczególnego
charakteru. Z jednej strony prowadzili działalność duszpasterską tam, gdzie
przebywali na stałe, z drugiej odbywają „podróże misyjne”. I tak można
wymienić, że ks. Władysław Bukowiński swoją posługą obejmował Karagandę187, ks. Bronisław Drzepecki posługiwał we wsi Zielony Gaj i okolicach Celinogradu, dzisiejszej Astany 188, ks. Józef Kuczyński pracował
w Tainczy, obwód Kokczetawski 189.
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56. Grób ks. Władysława Bukowińskiego przy kościele w Karagandzie, przeniesiony z zatopionego cmentarza. Fot. z 1995 r. ze zbioru śp. Jadwigi Teleżyńskiej udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.

Jednak oprócz pracy w „stałych” miejscowościach, ważną rolę pełniły
wyjazdy – podróże misyjne. Księża przemierzali setki kilometrów, by dotrzeć do najbardziej oddalonych miejscowości, aby tam przez kilka dni, tygodni bądź miesięcy przebywać w danej wspólnocie wierzących i prowadzić działalność duszpasterską przez sprawowanie sakramentów świętych
i katechizacje. Tej posługi podejmowali się zarówno kapłani pracujący
w samym Kazachstanie, jak i z innych państw wchodzących w skład
Związku Radzieckiego. Należy wymienić tu ks. Jana Paukstisa, ks. Józefa
Gustasa, ks. Aleksego Żarneckiego, o. Serafina Kaszubę, ks. Antoniego
Szeszkiewiciusa190.
Schemat „podróży misyjnych”, był następujący: „Wyruszając na wyprawę misyjną biorę paszport i zaświadczenie, że jestem księdzem katolickim, bo w paszporcie jestem zapisany jako ‘raboczi’. Biorę opłatki i wino
mszalne oraz wszystko, co jest niezbędne do odprawiania Mszy św. i do
udzielania sakramentów. Zawsze mam parę adresów mieszkańców tych
miejscowości, dokąd jadę. Przyjeżdżam zawsze niespodziewanie. Wprawdzie nasi wierni wiedzą, że powinienem do nich przyjechać, lecz nie wiedzą,
190
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Por. tamże s. 10, 21, 38, 60, 62, 66 nn.

kiedy to nastąpi. Po przyjeździe zgłaszam się pod znany adres. Czasem tam
właśnie pozostaje i rozpoczynam pracę duszpasterską. Lecz dość często po
naradzie z miejscowymi katolikami – notablami – wybieram inny dom”191.
FORMA PRZEKAZU I OKOLICZNOŚCI JEJ TOWARZYSZĄCE.
Katecheza, która odbywała się za czasów ks. Bukowińskiego, przede
wszystkim związana była z przygotowaniem do przyjęcia sakramentów
świętych, poczynając od chrztu, przez pokutę, I Komunię, sakrament bierzmowania do sakramentu małżeństwa.
Jej tematem było przekazanie podstawowych prawd wiary, jak i przygotowanie do przyjęcia określonego sakramentu. Przygotowanie do I Komunii
św. obejmowało u ks. Bukowińskiego następujące tematy: 1) Bóg, 2) Jezus
Chrystus, 3) Kościół Katolicki, 4) Żywot wieczny, 5) Spowiedź, 6) Komunia św. Przygotowanie obejmowało osobno dzieci i osobno matki 192. Ilość
poświęconego czasu na takie przygotowanie, zależała od czasu, jaki kapłan
spędzał w danej miejscowości. O wiele lepiej sytuacja wyglądała w miejscach, gdzie kapłan przebywał „na stałe”. Wtedy kontakt między duszpasterzem a wiernymi był częstszy. Okazją do przekazywania prawd wiary były
również podróże, w czasie których przeprowadzane były głębokie dyskusje
na temat wiary i religii. Z kolei wierni pokonywali znaczne odległości, by
dotrzeć tam, gdzie jest kapłan i skorzystać z jego posługi, często zdając sobie sprawę, że może to być ostatnia możliwość w ich życiu 193.
POMOCNICY I POMOCE.
Warto zaznaczyć, opierając się na wspomnieniach Ks. Władysława Bukowińskiego, że w środowisku katolików niemieckich, były także katechetki, które wspierały kapłanów w posłudze przekazywania i utrwalania
wiary194.
Pomocą w katechezie i w pielęgnowaniu wiary były książeczki do nabożeństwa i katechizmy. U tych, którzy znaleźli się w Kazachstanie na skutek deportacji, jedną z rzeczy, które zabrali ze sobą były książeczki do nabożeństwa. W latach późniejszych można było nabyć książeczki, katechizmy i inne dewocjonalia, które najczęściej były sprowadzanie z Litwy i Łotwy. To stało się przyczyną oskarżenia i aresztowania ks. Józefa Kuczyńskiego195.
Swoistą rolę w przekazywaniu wiary odgrywały osoby świeckie. Często
tam, gdzie nie było księdza, chrztu udzielały „babcie”196. Również bardzo
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częstą i ważną była pierwsza katecheza, która odbywała się w domu rodzinnym. Im bardziej wierzący byli rodzice, tym więcej wiary przekazali swoim
dzieciom. I odwrotnie, im wiara słabsza, tym dzieci bardziej ulegały propagandzie ateistycznej197.
MIEJSCA SPOTKAŃ – „DOMY MODLITWY”.
Jak było już wspomniane przy okazji „podróży misyjnych”, podstawowym miejscem spotkań, gdzie odbywały się zarówno nabożeństwa, jak i katechezy, były prywatne domy wierzących. „Nie każdy dom nadaje się do
pracy duszpasterskiej. Najlepiej nadaje się domek jednorodzinny, położony
na uboczu. Nie jest pożądane sąsiedztwo kina, szkoły lub klubu, a jeszcze
mniej milicji. Trzeba zwracać baczną uwagę na to, żeby byli spokojni sąsiedzi”198.
Oprócz takich tymczasowych miejsc spotkań, wierzący pragnęli mieć
stałe miejsca, gdzie mogli się modlić. „Jak to się odbywało? Bardzo prosto.
Wierni składali ofiary, kupowali dom. Usuwali kilka wewnętrznych ścian
i w ten sposób z kilku małych pokoików powstawał jeden wielki pokój lub –
jak kto woli – mała sala. Wystawiano i urządzano mały ołtarz, po czym poświęcano kościółek i rozpoczynano w nim odprawianie nabożeństw, a wciąż
dalej starano się lepiej zaopatrzyć i ozdobić swój rzeczywiście umiłowany
kościółek”199.
Niestety istnienie takich kościółków było bardzo krótkie. Władze dość
szybko dowiadywały się o ich istnieniu i zamykały je. Tak było z trzema
kościołami w Karagandzie, Zielonym Gaju i Taińczy 200.
Nabożeństwa, jak również katechezy odbywały się w następujący sposób. Kiedy kapłan przyjechał do danej miejscowości czy też przybył do domu, następowało zwoływanie się, po czym szczelnie zamykano drzwi i okna
i rozpoczynał się „święty czas”. Czas modlitwy i przygotowywania do sakramentów oraz ich sprawowania 201.
ZAGROŻENIA I PRZEŚLADOWANIA.
Mówiąc o działalności duszpastersko-katechetycznej na terytorium Kazachstanu za czasów Ks. Władysława Bukowińskiego, nie można pominąć
jeszcze jednego elementu, nierozerwalnie z nią złączonego. Chodzi mianowicie o zagrożenia, represje i aresztowania202.
Niejednokrotnie w swoich wspomnieniach ks. Bukowiński przytacza
fakty aresztowań i zatrzymań. Z tego też powodu, czas wypraw misyjnych
197

Por. tamże s. 36–46.
Tamże s. 50.
199
Tamże s. 48.
200
Por. tamże s. 48–49.
201
Por. tamże s. 62.
202
Por. tamże s. 70 nn.
198

300

musiał być skracany, gdyż ks. Bukowiński był do tego zmuszany przez
miejscowe władze203.
Inną forma prześladowania były nakładane nad wyraz wysokie podatki,
które musieli płacić księża 204 oraz szkalujące artykuły zamieszane w prasie,
mające na celu podważyć autorytet kapłana, jak również ośmieszyć jego
osobę i posługę205.
ZAKOŃCZENIE
Podsumowując działalność duszpastersko-katechetyczną ks. Władysława Bukowińskiego i jemu współczesnych, należy podkreślić zaangażowanie, z jakim kapłani oddawali się posłudze wśród katolików żyjących
w Kazachstanie. W tej działalności objawiała się uniwersalność Kościoła
i w praktyce realizowała się jego KATOLICKOŚĆ.
Nie było względu na narodowość, pochodzenie społeczne i wiek. Tym,
co łączyło wszystkich było pragnienie doświadczenia bliskości Boga i przyjęcie Go w sakramentach oraz w głębszym poznaniu przez katechezę. Często z narażeniem zdrowia i życia spieszyli oni do najdalszych miejsc, by
nieść Dobrą Nowinę. Nie zniechęcały ich ani aresztowania, ani długie lata
spędzone w więzieniach i łagrach, gdyż wezwanie i przykład Jezusa Chrystusa dodawał im sił.
Stali się oni dla nas żywym świadectwem i wezwaniem, by swoim życiem, nie zważając na niebezpieczeństwa, głosić naukę Chrystusa i to
ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA.
Ks. Błażej Michalewski

PATRON KAZACHSTANU
Heroiczność jego życia i śmierci wymaga wysiłku wyobraźni. Dlaczego,
skoro tyle setek i setek tysięcy ludzi przeszło tak jak on przez łagry, więzienia i zsyłki w Związku Radzieckim? Wspólną z nimi miał martyrologię:
przeszło trzynastoletnią, w kilku ratach. Ale ciąg dalszy był już inny: oni
wracali z zesłań, on nie tylko pozostał dobrowolnie, po roku 1956 przyjmując paszport radziecki, ale później odrzucał zarówno sugestie władz, dla których jego wyjazd z ZSRR byłby upragnionym zakończeniem tak niepożąda203
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nej działalności kapłańskiej, jak zaproszenia przyjaciół w Polsce, do których
trzykrotnie w ostatnich latach życia mógł jeździć ratować zdrowie i odpoczywać w nieporównanie bardziej ludzkich warunkach. Swoje miejsce do
końca widział tam – w Kazachstanie radzieckim i wszystkich pozostałych
odwiedzanych przez siebie piętnastu miejscowościach rozrzuconych na obszarach potwornego państwa, gdzie żyli ludzie potrzebujący Boga. „Jeszcze
wam posłużę” – mówił wracając do nich. „Grób kapłana także apostołuje” –
odpowiadał zatrzymującym go w kraju na kilka miesięcy przed śmiercią.
W rozproszonych dokumentach związanych z jego postacią zachowała się
dramatyczna korespondencja: list brata, Zygmunta Bukowińskiego do prymasa Wyszyńskiego, pisany zaraz po październiku 56 i błagający Prymasa
o przekonanie księdza Władysława żeby wracał taj jak wszyscy byli zesłańcy polscy, bo coraz mniej będzie tam potrzebny, a w Polsce tak bardzo.
Prymas odpisał, by samemu księdzu pozostawić decyzję: „(...) opuścić ludzi, a więc skazać ich na brak Eucharystii, Spowiedzi św., sakramentu
Chrztu św. – to rzecz straszna. Nawet mało gorliwy kapłan decyduje się na
to z trudem, a co dopiero tak wspaniały człowiek (...)”.
Ale właśnie ta decyzja i te osiemnaście lat duszpasterzowania już w charakterze obywatela ZSRR (przerwane jeszcze trzema laty więzienia i zesłania), bez zgody władz, w ciągłych szykanach, groźbach, z których nic sobie
nie robił, w improwizacji, kiedy Mszę odprawiał nocą i nocą chrzcił, a noclegi coraz to zmieniał, bo tylko tak ludzie mogli uniknąć represji za to, że
pozwalają mu pełnić kapłańskie czynności we własnych mieszkaniach – te
lata zacierają się w pamięci, ponieważ i on sam, i ci, dla których tak się trudził aż po śmierć, nie byli skłonni nad niczym się rozwodzić. A już zwłaszcza nad poniewierką, jakiej musiał doznawać nawet wtedy, gdy (jak w obozach) już nie było katów. Była za to nędza (zarabiał m.in. jako stróż nocny),
surowość życia, jego prowizorka, przy której nasze polskie ówczesne warunki i możliwości przedstawiały się jako komfort i luksus. Lekarze, pod
których opiekę dostawał się w krótkich miesiącach pobytów w Polsce, musieli łamać ręce nad jego kondycją. Sama pamiętam Go z wizyty w „Tygodniku” – na nogach miał po prostu kapcie; nie domyśliłam się, że nogi byłego łagiernika nie nadawały się do żadnego innego obuwia. A najżyczliwsi
przyjaciele w Karagandzie, która aż do śmierci była miejscem centralnym
pobytu, też się wykruszali: sami byli coraz starsi, coraz słabsi, coraz biedniejsi i nie dawali rady, by nawet doraźnie służyć mu gościną i opieką. Na
ostatnie dni życia zgodził się pójść do szpitala, o którym możemy się tylko
domyślać, czy w ogóle szpital przypominał. Bo nawet nie było komu się
nad nim użalić – to przecież był powszedni los tamtejszy. A ksiądz Bukowiński – i to wiedzieli wszyscy, z którymi się stykał – w ogóle nie zajmował się żadnym narzekaniem i niczego dla siebie nie chciał. Nawet normalnej egzystencji. Chciał pełnić kapłańską posługę w każdych warunkach. Za302

kazywano mu, karano – powtarzał: jestem księdzem – i dalej robił swoje.
Nikt nie był mu wrogiem, żaden prześladowca. O nikim nie napisał i nie
powiedział złego słowa. Jego otwartość była pełna: duszpasterzował w czterech językach, modlił się z prawosławnymi i protestantami. A w kontaktach
z przyjaciółmi pasjonowały go albo ich losy, albo wielkie zagadnienia Kościoła, historii Polski, potrzeb duszpasterskich, a wręcz i rozważań filozoficznych, i to w warunkach najmniej temu sprzyjających. „Tak chciałbym
z panem trochę pofilozofować” – wspomina jego słowa zesłaniec i więzień
kopalni. Świadectwem takich horyzontów są listy, jak można wnioskować
z szeregu wzmianek korespondencja niezwykle bogata, choć niestety częściowo tylko zebrana w jednym miejscu (dotyczy to listów do prof. Karola
Górskiego z UMK, zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej). Świadectwem są jednak również nawet ułamki wspomnień współwięźniów.
Jeden z nich jako dowód fenomenalnej pamięci księdza Władysława przyta-

57. Wpis ks. Bukowińskiego w Księdze Gości Anny i Jerzego
Turowiczów: „Pomimo pewnych zewnętrznych trudności w pracy, jestem przeświadczony, iż głos mój nie jest głosem wołającego na puszczy. Oby tak było i u nas – tam, daleko – i u Was
w Kraju! 26/VIII 1965 r. X. Władysław Bukowiński Odrodzeniowiec i pilny czytelnik «Tygodnika Powszechnego». Kraków – Karaganda”
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cza jego więzienne „wykłady”, podczas których sypał datami i nazwiskami,
przytaczając np. skład wszystkich kolejno rządów Drugiej Rzeczypospolitej. I tak potrafił w tym samym czasie, kiedy w kopalni miedzi, 300 metrów pod ziemią, wspinając się po pionowych drabinach trzypiętrowych
szybów roznosił elementy do ładunków wybuchowych – po dwanaście godzin na dobę...
3 grudnia 1999 minęło 25 lat od jego śmierci. Jego „Wspomnienia z Kazachstanu”, spisane, jak świadczy ks. Tadeusz Zaleski, na polecenie kardynała Wojtyły, wyszły w końcu lat siedemdziesiątych w nielegalnych „Spotkaniach”, a potem w Rzymie. Ale do dziś dnia nie ma wydania krytycznego, pełnego. Do dziś dnia nie ma też biografii porządnie opracowanej, choć
dzięki wysiłkowi ks. Witolda J. Kowalowa, apelującego od lat paru o zbieranie wspomnień i zgromadzone wspomnienia wydającego właśnie w bibliotece „Wołania z Wołynia” *, materiału do takiej biografii byłoby już aż
nadto. Trzeba by tylko właśnie uruchomić wyobraźnię, żeby tak zwyczajnym słowom wspomnień świadków, a zwłaszcza świadectwu samego księdza Bukowińskiego o tamtym strasznym czasie i kraju opowiadającego
z równą prostotą, z jaką uznawał za zwyczajność swoje heroiczne apostolstwo, nadać właściwe barwy i wydobyć całą ich prawdę. Kiedy się to dokona? Oto pytanie.
A jest jeszcze pytanie drugie. Też przewija się przez książeczkę teraz
wydaną. Bo od początku u ludzi związanych ze zmarłym pojawia się myśloczywistość: by właśnie On został patronem Kazachstanu i wszystkich kiedyś prześladowanych na tamtych ziemiach. Ta myśl wracała, jak się okazuje, po wiele razy. Podejmowali ją ludzie z Koła Kresowego, z którym się
przyjaźnił. Potem Solidarność Polskich Kombatantów. Potem przyjaciele
a to w Krakowie, a to w Łodzi. I nic z tego jakoś nie wychodziło, choć odpowiedzi zwierzchników Kościoła były przyjazne i zachęcające. Tak trwa to
aż po dzień dzisiejszy.
Jest w jednym ze wspomnień zaprzyjaźnionego z ks. Bukowińskim zakonnika lubelskiego znamienna scena. Podczas ostatniej bytności w Polsce
ks. Władysław znalazł się m.in. u kapucynów lubelskich. Prócz paru przyjaciół było dużo młodzieży zakonnej. „Zaczęła się rozmowa, zaczęły padać
pytania – pisze zakonnik. – Ksiądz Władysław odpowiadał szczerze, lecz
zwięźle i powściągliwie (uwaga moja: a jakże mógł mówić w pełni otwarcie,
on który miał i chciał wrócić znowu do swojego duszpasterzowania w tamtej czarnej nocy? – J. H.)... Dowiedzieliśmy się wielu ważnych i wstrząsających szczegółów z okresu katorgi i potem zesłania. Ku memu wielkiemu zadowoleniu stało się, że wszyscy młodsi współbracia zakonni opuścili nas dla
jakiejś ciekawej imprezy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przyznam
się, że miałem im za złe, że ją przedłożyli nad rozmowę z księdzem ze Związku Sowieckiego, więźniem duszpasterzującym w niewoli. Z drugiej strony
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nasza rozmowa (...) zyskała na intensywności”. Dziś nie byłoby już usprawiedliwienia dla „przedkładania ciekawych imprez” nad świadectwo. I nasz
grzech zaniedbania byłby nie do wybaczenia. Ksiądz Kowalów swoją książeczkę dedykował Ojcu Świętemu „z okazji pasterskiej pielgrzymki na
Ukrainę”. Teraz oczekujemy wizyty Jana Pawła II w Kazachstanie. Czy będzie możliwość, by odwiedził grób patrona Kazachstanu? Czy otworzy się
perspektywa procesu beatyfikacyjnego?
Józefa Hennelowa
* Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych
i przyjaciół. Część 1. Zebrał i opracował ks. Witold Józef Kowalów. Biblioteka „Wołania z Wołynia”, t. 23. Biały Dunajec–Ostróg 2001.
[„Tygodnik Powszechny” (Kraków) nr 34 z 26 sierpnia 2001 r., s. 15].
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STOWARZYSZENIE IM. SŁUGI BOŻEGO
KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO
„OCALENIE”
Drodzy Przyjaciele!
Papież Jan Paweł II pisał o ks. Władysławie Bukowińskim: „Cieszę się,
że postać tego bohaterskiego kapłana nie idzie w zapomnienie. Przeciwnie,
pozostaje on w pamięci wielu jako heroiczny świadek Chrystusa i pasterz
tych, którzy doświadczyli prześladowań z powodu wiary i pochodzenia.
Nigdy ich nie opuścił. Dobrowolnie poszedł na zesłanie, aby dzielić ich los”.
Zostało po nim wiele wspomnień świadków jego heroicznego życia
i powszechne przekonanie o jego świętości. Proces beatyfikacyjny Sługi
Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego rozpoczął się w Krakowie 19
czerwca 2006 roku.
Ks. Władysław Bukowiński to niezwykły człowiek, który nigdy nie
opuścił zesłańców i tak jak za życia zaradzał każdej ludzkiej biedzie, tak
i teraz nie przestaje wstawiać się za nami u Boga. Dnia 14 maja 2006 roku
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach powstało
Stowarzyszenie im. Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”, by wspólnie szerzyć kult i modlić się o jego beatyfikację.
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.
Celem Stowarzyszenia jest troska o kult Sługi Bożego ks. Władysława
Bukowińskiego, modlitwa za osoby duchowne, pomoc katolikom Wschodu.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wspólnotowe i indywidualne odmawianie modlitw o beatyfikację Sługi
Bożego ks. Władysława Bukowińskiego oraz zamawianie Mszy św. w tej
intencji,
2. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań o Słudze Bożym.
3. wydawanie pozycji książkowych i czasopism,
4. organizowanie rekolekcji i dni skupienia,
5. pomoc w prowadzeniu procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego,
6. duchowa troska o katolików Wschodu,
7. utworzenie i prowadzenie izby pamięci poświęconej Słudze Bożemu,
8. przekazywanie informacji o Słudze Bożym i procesie kanonizacyjnym
w środkach masowego przekazu.
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Członkowie Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie przyjęta przez
Zarząd w drodze uchwały. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia i postępowania zgodnie ze statutem, regulaminem i uchwałami Stowarzyszenia. Członkowie
Stowarzyszenia mają prawo do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia, uczestniczenia we wspólnych spotkaniach, zjazdach, rekolekcjach, wyjazdach oraz do korzystania ze świadczeń
i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
----------------------------------------------------Rekolekcje z Ks. Władysławem Bukowińskim
(Zagórnik k. Andrychowa)
I turnus – 15–18 lipca 2007 r.
II turnus – 12–15 sierpnia 2007 roku
Rozpoczęcie pierwszego dnia o godz. 18.00.
Osoby, które pragną włączyć się w to dzieło, mogą zgłosić się pod
adresem:
Ks. Jan Nowak, postulator
ul. s. Faustyny 3
30-420 Kraków
-----------------------------------------------------
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DEKLARACJA
Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do Stowarzyszenia im. Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”. Zobowiązuję się realizować cele Stowarzyszenia i uczestniczyć w jego działaniach oraz stosować się do uchwał Zarządu.
Imię .......................................................
Nazwisko ...............................................
Adres .............................................................................. tel. ...........................

...............................................
Miejscowość, data

...............................................
Podpis

58. Grób ks. Władysława Bukowińskiego. Od lewej: Eugenia Komarowa, Józefa
Kułakowska, Maria Ławrynowicz i Skupowska. Fot. udostępniona przez Marię
Ławrynowicz z Karagandy.
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Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego
ks. Władysława Bukowińskiego
Boże Ojcze, który zleciłeś duszpasterską posługę Twemu słudze Ks.
Władysławowi nawet w więzieniach i łagrach, obdarzając go wielką wiarą,
odwagą i przebaczającą miłością. Udziel i mnie tych samych darów, potrzebnych do życia Ewangelią we współczesnym świecie. Za przyczyną
Twego Sługi wysłuchaj moją modlitwę i obdarz mnie łaską, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
*
*

*

O łaskach otrzymanych za przyczyną Sługi Bożego Ks. Władysława
Bukowińskiego prosimy powiadomić postulatora:
ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków, Polska

59. Obrazek z modlitwą o beatyfikację
Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego, wydany przez Ośrodek
„Wołanie z Wołynia”.
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Молитва о беатификации Слуги Божьего
о. Владислава Буковинского
Боже Отче, поручивший Своему слуге о. Владиславу душепастырское
служение даже в тюрьмах и лагерях, одаряя его глубокой верой, отвагой и
всепрощающей любовью, удели и мне тех же даров, столь необходимых
для жизни Евангелием в сегодняшнем мире. Ради Своего слуги услышь
мою молитву и одари меня благодатью, в которой я так нуждаюсь. Через
Христа, Господа нашего. Аминь.
*
*

*

О благодати, получены при помощи покровительства Слуги Божиего
о. Владислава Буковинского, просим известить постулятора:
ul. Franciszkańska 3, 231-004 Kraków

60. Obrazek z modlitwą o beatyfikację
Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego, wydany przez postulatora sprawy
kanonizacyjnej.
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Молитва про беатифікацію Слуги Божого
о. Владислава Буковинського
Боже Отче, Котрий звелів душпастирське служіння Твоєму Слузі
о. Владиславу навіть у в’язницях і таборах, обдаровуючи його великими вірою, відвагою і пробачаючою любов’ю. Уділи і мені цих же дарів,
потрібних для життя Євангелією у сучасному світі. За заступництвом
Твого Слуги вислухай мою молитву і обдаруй мене благодаттю, якої
так сильно потребую. Через Христа Господа нашого. Амінь.
*
*

*

Про благодаті, отримані за заступництвом Слуги Божого о. Владислава Буковинського просимо повідомити постулятора:
ul. Franciszkańska 3, 231-004 Kraków

61. Najbardziej popularna fotografia
Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego.
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Gebet um die Seligsprechung
des P. Wladyslaw Bukowinski
Gott, unser Vater, Du hast Deinen Diener P. Wladyslaw aufgetragen,
den seelsorgerischen Dienst sogar in Gefängnissen und Lagern auszuüben.
Dazu hast Du ihh mit den grossen Glauben, Mut und der vergebenden Liebe
beschenkt.
Bitte, beschenke auch mich mit den gleichen Gaben, die ich brauche, um
das Evangelium in der Welt von heute zu leben.
Durch die Fürbitte Deines Dieners erhöre mein Gebet und erteile mir die
Gnade, die ich so benötige.
Durch Christus unseren Herrn. Amen.

62. Obrazek w języku niemieckim wydany po śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Repr. s. Anna Maria Kierznowska.
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63. Wystawa fotografii, książek i pamiątek po ks. Władysławie Bukowińskim
w kaplicy karagandyjskiego Karmelu. Fot. s. Anna Maria Kierznowska.
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SPIS ILUSTRACJI
1. Ks. Władysław Bukowiński – fot. z 18 września 1964 roku. Ze zbiorów Jolanty Bukowińskiej-Wichrowskiej.
2. Własnoręczny życiorys ks. Władysława Bukowińskiego. Fotokopia przekazana przez prof. Jakowa Fedorowicza Trofimowa.
3. Drzewo genealogiczne ks. Władysława Bukowińskiego – fragment ekspozycji dokumentalnej w Karmelu karagandyjskim. Fot. s. Anna Maria Kierznowska.
4. Skrót drzewa genealogicznego ks. Władysława Bukowińskiego. Opr. Barbara i Jan Kierznowscy.
5. Drzewo genealogiczne ks. Władysława Bukowińskiego ze strony matki –
rodzina Scipio del Campo.
6. Grób ojca ks. Władysława, Cypriana Józefa Bukowińskiego (1874–1952),
i jego macochy (zarazem ciotki) Wiktorii Bukowińskiej (1892–1972) na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie – kwatera LXXXVI, rząd 6, grób 8. Fot. Jan Kierznowski
(2001 r.).
7. Herb rodziny Scipio del Campo.
8. J. E. Książe Adam Stefan Sapieha, Arcybiskup Metropolita Krakowski –
w dniu 28 czerwca 1931 r. w katedrze na Wawelu udzielił święceń kapłańskich
Słudze Bożemu ks. Władysławowi Bukowińskiemu. Fot. ze zbiorów Jolanty Bukowińskiej-Wichrowskiej.
9. Obrazek prymicyjny ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów Barbary
Bojarskiej z Poznania.
10. Z kart kroniki parafialnej w Rudawie k. Krakowa.
11. Obrazek prymicyjny ze Mszy św. w Rudawie – 12 lipca 1931 roku.
12. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński po uwolnieniu z łagru. Fot.
Archiwum.
13. Droga sercu pamiątka z Łucka. Obrazek udostępniony przez Krystynę
Czarniecką.
14. J. E. Ks. Bp Adolf Piotr Szelążek (1865–1950), ordynariusz diecezji łuckiej
(1925–1950). Pocztówka Ośrodka „Wołanie z Wołynia” wykonana np. jednego
z portretów pasterza Wołynia.
15. Dwór w Komornej (1943), między Sandomierzem a Opatowem. Zofia
z Czarneckich, wdowa po Feliksie Bukowińskim, administrowała tym majątkiem.
Fot. ze zbiorów Zygmunta Chrzanowskiego.
16. Komorna (1943). Od lewej NN (córka sąsiadów), Zygmunt Bukowiński –
brat przyrodni ks. Władysława Bukowińskiego, Stefan Chrzanowski – kuzyn (brat
cioteczny) Sługi Bożego. Fot. ze zbiorów Zygmunta Chrzanowskiego.
17. I Komunia Święta dzieci w kościele rektoralnym w Łucku–Krasnem
w 1937 roku. Fot. udostępniona przez Irenę Królikowską-Prasał z Lublina.
18. Ks. Władysław Bukowiński – Łuck, 1937 rok. Fot. udostępniona przez Irenę Królikowską-Prasał.
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19. I Komunia Święta – Łuck, 1937 rok. Wiele z tych dzieci w 1940 roku zostało deportowanych do Kazachstanu. Fot. udostępniona przez Irenę Królikowską-Prasał.
20. Członkowie Akademickiego Koła Kresowego w Krakowie – korporacja
„Praetoria”. Ks. Władysław Bukowiński w środku pierwszego rzędu (1931 rok).
Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
21. Ks. Władysław Bukowiński w gronie nauczycielskim szkoły powszechnej
w Łucku, 21 czerwca 1937 r., powiększenie ze zbiorowego zdjęcia. Fot. ze zbiorów
śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
22. Ks. Władysław Bukowiński po wyjściu z więzienia w Łucku, 26 czerwca
1941 roku. Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana
Mikułowskiego.
23. Ks. Władysław Bukowiński – Karaganda, 18 września 1964 roku. Fot. ze
zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
24. Antonina Stachurska. Po aresztowaniu ks. Władysława Bukowińskiego
w jej domu zbierali się wierni na wspólną modlitwę. Fot. udostępniona przez Józefę
Mak.
25. Alba – pamiątka po Słudze Bożym ks. Władysławie Bukowińskim. Fot.
s. Anna Maria Kierznowska.
26. Ks. Władysław Bukowiński z grupą dzieci przystępujących do I Komunii
Świętej na podwórzu s. Flory Schtiwich – Karaganda, 15 sierpnia 1968 roku. Fot.
udostępniona przez s. Florę Schtiwich.
27. Strona tytułowa książki ks. Władysława Bukowińskiego „Do moich przyjaciół”.
28. Sługa Boży ks. Władysław Bukowiński – Murafa, 5 maja 1970 roku. Fot. ze
zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
29. Ogłoszenie o Mszy Św. w 28 rocznicę śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
30. Ogłoszenie o Mszy Św. w 29 rocznicę śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
31. Ogłoszenie o Mszy Św. w 30 rocznicę śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
32. Ogłoszenie o Mszy Św. w 31 rocznicę śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
33. Prepodobny starzec Sewastian Karagandyjski. Fot. Archiwum.
34. Błogosławiony Ołeksa Zarycki. Fot. Archiwum.
35. Pamiątka papieskiej wizyty w Astanie, 22–25 września 2001 roku. Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
36. Ks. kard. Stanisław Dziwisz podpisuje dokumenty procesu kanonizacyjnego. Fot. Bogdan Gancarz.
37. Apolonia Słobodzian z d. Madera, Warszawa. Fot. Bogdan Gancarz.
38. Lucjana Zarębowa, Kraków. Fot. Bogdan Gancarz.
39. Pamiątkowy obrazek po śmierci kolegi kapłana – ks. Bronisława Drzepeckiego. Ze zbiorów Jolanty Bukowińskiej-Wichrowskiej.
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40. Zaproszenie na sympozjum do Karagandy.
41. Program sympozjum. Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
42. Projekt pomnika Apostoła Kazachstanu ks. Władysława Bukowińskiego
(1905–1974). Ze zbiorów ks. Witolda J. Kowalowa.
43. List papieża Jana Pawła II do kard. Franciszka Macharskiego – Watykan, 18
listopada 2004 roku.
44. Uczestnicy sympozjum w Karagandzie. Od lewej: abp Jan Paweł Lenga,
kard. Franciszek Macharski, ks. Eugeniusz Zinkowski i abp Józef Wesołowski. Fot.
ks. Witold J. Kowalów.
45. J. E. Ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, składa wiązankę kwiatów na grobie ks. Władysława Bukowińskiego, 1 grudnia 2004 roku.
Fot. Redakcja „Credo” (Karaganda).
46. Dostojny gość sympozjum J. E. ks. abp Tomasz Peta z Astany. Fot. ks. Witold J. Kowalów.
47. Ks. Witold Józef Kowalów w czasie wykładu. Fot. Redakcja „Credo” (Karaganda).
48. Ks. Witold Józef Kowalów ofiarujący Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II
pierwszą część niniejszego zbioru i inne książki wydawnictwa „Wołania z Wołynia”. „O! Ks. Bukowiński!” – ucieszył się Papież. Fot. Archiwum.
49. Ks. Wacław Popławski wygłaszający swoje świadectwo o Słudze Bożym
ks. Władysławie Bukowińskim. Fot. ks. Witold J. Kowalów.
50. Okolicznościowa wystawa fotografii przybliżających postać ks. Władysława Bukowińskiego, towarzysząca sympozjum w Karagandzie. Fot. ks. Witold
J. Kowalów.
51. Organizator sympozjum w Karagandzie ks. Andrzej Szczęsny, opiekun karagandyjskiego neokatechumenatu. Fot. ks. Witold J. Kowalów.
52. Ks. Władysław Bukowiński i ks. Józef Kuczyński po opuszczeniu więzień
w 1954 roku. Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
53. Księża Józef Kuczyński, Bronisław Drzepecki i Władysław Bukowiński
w ostatnich miesiącach uwięzienia w obozie dla „religiozników” w Sosnówce
w Mordowii (lub wkrótce po zwolnieniu) w 1961 roku. Fot. ze zbiorów śp. Jadwigi
Teleżyńskiej, udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
54. Podolskie błoto – Wierzbowiec, 13 maja 1970 roku. Fot. ze zbioru śp. Jadwigi Teleżyńskiej udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
55. Siedzą od lewej: ks. infułat Antoni Jagłowski, ks. Władysław Bukowiński.
Stoją od lewej: ks. Antoni Chomicki, ks. Józef Kuczyński, ks. Bronisław Drzepecki,
N. N. – Murafa, 5 stycznia 1970 roku. Fot. ze zbiorów śp. Henryka Dąbkowskiego.
56. Grób ks. Władysława Bukowińskiego przy kościele w Karagandzie, przeniesiony z zatopionego cmentarza. Fot. z 1995 r. ze zbioru śp. Jadwigi Teleżyńskiej
udostępniona przez Bogdana Mikułowskiego.
57. Wpis ks. Bukowińskiego w Księdze Gości Anny i Jerzego Turowiczów.
58. Grób ks. Władysława Bukowińskiego. Od lewej: Eugenia Komarowa, Józefa Kułakowska, Maria Ławrynowicz i Skupowska. Fot. udostępniona przez Marię
Ławrynowicz z Karagandy.
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59. Obrazek z modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego, wydany przez Ośrodek „Wołanie z Wołynia”.
60. Obrazek z modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego, wydany przez postulatora sprawy kanonizacyjnej.
61. Najbardziej popularna fotografia Sługi Bożego Ks. Władysława Bukowińskiego.
62. Obrazek w języku niemieckim wydany po śmierci ks. Władysława Bukowińskiego. Repr. s. Anna Maria Kierznowska.
63. Wystawa fotografii, książek i pamiątek po ks. Władysławie Bukowińskim
w kaplicy karagandyjskiego Karmelu. Fot. s. Anna Maria Kierznowska.
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OŚRODEK „WOŁANIE Z WOŁYNIA”
Od 1997 roku Ośrodek „Wołanie z Wołynia” zajmuje się publikowaniem książek wydawanych przez „Wołanie z Wołynia” – pismo religijno-społeczne ukazujące się na Ukrainie od 1994 roku. Wokół pisma skupionych jest kilka osób, które wzięły na siebie trud dokumentowania
najnowszej historii i ukazywania aktualnych problemów Kościoła Kat olickiego na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem Wołynia i diecezji
łuckiej. Zainteresowania naszej redakcji obejmują także: sytuację wi erzących w społeczeństwach krajów postsowieckich, kontakty katolicko-prawosławne, wysiłki ekumeniczne, stosunki polsko-ukraińskie, kultura
i osiągnięcia myśli filozoficznej Ziemi Wołyńskiej, wybitni Wołynianie.
Równocześnie z pismem ukazuje się seria wydawnicza: Biblioteka „Wołania z Wołynia”. W latach 1997–2006 wydaliśmy 53 książki.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!
Dotychczas nakładem Ośrodka „Wołanie z Wołynia” ukazały się:

T. 1. “Хресна Дорога”, Острог 1997.
Kilka rozważań Drogi Krzyżowej w języku ukraińskim, m.in. dla dzieci,
młodzieży, chorych i do śpiewania.
T. 2. Br. Adrian Wacław Brzózka, Milczące cienie, Ostróg 1997.
Poetycka wędrówka do „nieludzkiej ziemi”, „wschodniej ziemi”. Świadectwo
tęsknoty i osobistych wyznań, smutku, nostalgii, ale i franciszkańskiej radości.
Utwory Brata Adriana to liryczne rozpoznawanie „swojej drogi do ziemi Kanaan”,
pielgrzymka do ziemi w „żałobie”.
T. 3. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, Білий-Дунаєць 1997.
Dziewięć refleksji ks. Jana Popiela SI na temat czym jest i jaką powinna być
modlitwa w życiu chrześcijanina. Z języka polskiego na ukraiński przełożyła Irena
Moroz.
T. 4. O. Remigiusz Kranc OFMCap., W drodze z Ostroga na Kołymę pod red.
ks. Witolda Józefa Kowalowa i o. Józefa Mareckiego OFMCap., Biały Dunajec–Kraków 1998.
Wspomnienia i przeżycia kapłana i zakonnika, który w okresie II wojny
troszczył się o Polaków w Ostrogu zagrożonych przez nacjonalistów, za co w y-

324

rokiem NKWD skazany został na przymusową pracę w kopalniach złota na Kołymie, skąd szczęśliwie powrócił. Interesująca lektura wzbogacona licznymi
aneksami, ilustracjami i kopiami dokumentów.
T. 5. О. Єдвард Станєк, “Педагогігні принципи Вчителя з Назарету”,
Білий-Дунаєць, 1998.
Zbiór cennych rozważań opartych na tekście Ewangelii. Autorem jest ks.
Edward Staniek, kapłan Archidiecezji Krakowskiej, wykładowca homiletyki i patrologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Z języka polskiego na
ukraiński książeczkę przełożyła Irena Androszczuk.
T. 6. Tadeusz Kukiz, Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne z diecezji łuckiej, Biały Dunajec 1998.
Kolejna pozycja książkowa Tadeusza Kukiza, znanego pasjonata i badacza
dziejów kresowych obrazów o tematyce maryjnej, związanych z nimi legend i ich
„wędrówek” na Zachód po bolesnych wydarzeniach ostatniej wojny. Książka licząca 212 stron, opatrzona jest licznymi ilustracjami, bibliografią oraz skorowidzami
nazw osobowych i geograficznych, będąca swoistego rodzaju przewodnikiem po
dawnych sanktuariach Wołynia.
T. 7. Ks. Witold Józef Kowalów, Zmartwychwstały Kościół cz. 1, Diecezja łucka
1989–1998: odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego w obecnym dekanacie rówieńskim, Biały Dunajec 1998.
W zwięzły sposób zostało ukazane odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego
w obecnym dekanacie rówieńskim (diecezja łucka na Ukrainie). Pierwszą parafią
odrodzoną w diecezji łuckiej w 1989 roku był Ostróg nad Horyniem. Obecnie
w dekanacie rówieńskim jest 14 parafii.
T. 8. О. Альбін Яноха OFM Cap., “Отець Серафим-Алоїз Кашуба (1910–
1977)”, Білий-Дунаєць, 1999; O. Albin Janocha, „O. Serafin Alojzy Kaszuba
(1910–1977)”, Biały Dunajec 1999.
Krótka biografia Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby oparta na dokumentach archiwalnych i korespondencji z kandydatem na ołtarze. Wydanie dwujęzyczne, ukraińsko-polskie. Z języka polskiego na ukraiński książeczkę przełożyła Władysława
Krynicka.
T. 9. Ks. Witold Józef Kowalów, Ks. Michał Stanisław Głowacki „Świętopełk”
(1804–1846). Folklorysta i współorganizator powstania, Biały Dunajec–Ostróg
1999.
Biografia jednego z kapłanów, który w latach trzydziestych i czterdziestych
XIX wieku na terenie ówczesnej diecezji tarnowskiej podjął pracę nad odrodzeniem
religijno-narodowym. Ks. Michał Głowacki przeszedł do historii jako autor pierwszego zapisu i interpretacji legendy o śpiących rycerzach. W wyniku klęski powstania chochołowskiego zmarł tragicznie w nowosądeckim więzieniu.
T. 10. Ks. Witold Józef Kowalów, Sursum corda. W górę serca. Wybór artykułów prasowych z lat 1992–1997, Biały Dunajec–Ostróg 1999.
Wybór artykułów prasowych wołyńskiego kapłana z lat 1992–1997. Są to
artykuły głównie publikowane na łamach „Wołania z Wołynia”, ale także „R a-
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dości Wiary” (Drohobycz), „Gazety Lwowskiej”, „Dziennika Kijowskiego”,
„Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i innych czasopism. Ich najczęstszą temat yką jest odrodzenie Kościoła Katolickiego na Wołyniu i sam Wołyń. Publicyst yka religijna. Swego rodzaju przewodnik po najnowszych dziejach diecezji łuckiej.
T. 11. Krzysztof Kołtun, Szelest róży, Biały Dunajec–Ostróg 1999.
Zbiór kilkudziesięciu wierszy – hołd złożony Św. Teresie od Dzieciątka Jezus, patronce Wołynia., Poetycki ślad jubileuszu 100-lecia śmierci Małej Tereski i ogłoszenia jej Doktorem Kościoła, wydany w 150-lecie śmierci Juliusza
Słowackiego.
T. 12. С. Михайлина Алєкса RM, “Слуга Божий Архієпископ ЗиґмунтЩенсний Фелінський (1822–1895). Син Волинської Землі”, Білий-Дунаєць,
1999.
Biografia wielkiego syna Ziemi Wołyńskiej, Sługi Bożego Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego, autorstwa s. Michaliny Aleksy, która obecnie pracuje
na placówce w Sankt Petersburgu. Z języka polskiego na ukraiński książkę
przełożyła Irena Androszczuk.
T. 13. О. Андрій Зволінський, “Ясько”, Білий-Дунаєць–Остріг, 1999.
Wstrząsająca historia pewnego młodego człowieka opisana przez młodego
kapłana archidiecezji krakowskiej, będącego obecnie profesorem Katolickiej
Nauki Społecznej na Papieskiej Akademii Teologicznej. Z języka polskiego na
ukraiński książkę przełożyła Irena Androszczuk. Wcześniej ukazał się przekład
na język rosyjski.
T. 14. О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Духовний силует Слуги Божого
О. Серафима Кашуби OFMCap.”, Білий-Дунаєць–Остріг, 2000; O. Hieronim
Warachim OFMCap., Duchowa sylwetka Sługi Bożego O. Serafina Kaszuby,
Biały Dunajec–Ostróg 2000.
Kolejna dwujęzyczna, ukraińsko-polska, pozycja przybliżająca postać Sługi
Bożego O. Serafina Kaszuby, tym razem od strony duchowej w rodzinie, Kościele
i zakonie kapucynów. Autor dokonał refleksji nad szczególnymi cnotami kandydata
na ołtarze, nad jego posłuszeństwem, ubóstwem i czystością. Szczególnie wyraźnie
widać w postaci Sługi Bożego oddanie się Bożej Opatrzności, kult Matki Bożej
i Świętych Pańskich oraz jego pamięć o zmarłych. Z języka polskiego na ukraiński
książeczkę przełożyła Władysława Krynicka.
T. 15. Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy, Biały Dunajec–Ostróg
2000.
Coraz częściej różne grupy i wycieczki turystyczne odwiedzają Ostróg i dlatego
coraz bardziej dotkliwym staje się brak przewodnika w języku polskim. Zanim powstanie nowy polskojęzyczny przewodnik zdecydowaliśmy wydać reprint przewodnika z 1934 roku, którego wydawcą i nakładcą był dyrektor Gimnazjum Państwowego im. M. Konopnickiej w Ostrogu Tomasz Łysek.
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T. 16. Ks. Władysław Knapiński, Sprawa o Kościół w Ostrogu na Wołyniu, Biały
Dunajec–Ostróg 2000.
Reprint pracy ks. prof. Władysława Knapińskiego, późniejszego rektora
Uniwersytetu Jagiellońskiego, będącej głosem w obronie katolików obrządku
łacińskiego na Wołyniu i zarazem pięknym świadectwem ich przywiązania do
Kościoła Powszechnego. Z okazji szczęśliwych narodzin w 1895 roku córki
cara Mikołaja II, księżniczki Olgi, zezwolono na odbudowę kościoła farnego
w Ostrogu.
T. 17. Leon Karłowicz, Nie zostawiajcie mnie tu... Obrazy z życia deportowanych
do Kazachstanu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
Dramatyczna historia rodziny Kurzydłowskich, która z Wołynia została zesłana
do Kazachstanu. Kilka lat poniewierki, śmierć jednego z małżonków i dzieci, walka
o przetrwanie w kołchozie na stepie, opisy ludzkich zachowań oraz pięknej i surowej przyrody, składają się na tę wzruszającą opowieść. Na przykładzie tej rodziny
można dowiedzieć się o losie tysięcy Polaków zesłanych do Kazachstanu.
T. 18. О. Иоанн Павел Мухарский OFMCap., „И ты утверждай своих
братьев. К Великому Юбилею 2000 года”, Biały Dunajec–Ostróg 2000.
Syntetyczne spojrzenie na problem podziału i jedności Kościoła. A utor,
sędziwy kapłan z zakonu kapucynów dzieli się z nami swoim własnym widz eniem trudnej problematyki dialogu Kościoła Katolickiego z Kościołem Prawosławnym. W latach 1935–1939 pracował w Lubieszowie na Polesiu, po wieloletniej pracy w Polsce i USA, w latach 90. XX wieku powraca na Wołyń i P olesie.
T. 19. Галина Гандзілевська, „Чекатиму тебе...”, Biały Dunajec–Ostróg
2000.
Debiut poetycki. Autorka jest reżyserem Teatru Akademii Ostrogskiej i dyrektorem Ośrodka Kultury i Sztuki przy tejże uczelni, śpiewaczką i kompozytorką,
przy parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu prowadzi chór dziecięco-młodzieżowy.
Niekiedy zdaje się, że żyje ona w nierzeczywistym, wymyślonym świecie. Ale kiedy poznajemy go głębiej – okazuje się, że nie ma realniejszego od niego.
T. 20. Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały Dunajec–
–Ostróg 2001.
Zbiór szkiców biograficznych wszystkich dotychczasowych pasterzy diecezji
włodzimierskiej i łuckiej (XIV–XX w.). Książkę zamyka biogram obecnego ordynariusza (od 1998 r.), bpa Marcjana Trofimiaka. Pozycja ta ukazała się z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II na Ukrainę.
T. 21. Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
Wstrząsający zbiór dokumentów i fotografii rodzinnych dotyczących
przedwojennego burmistrza miasta Ostroga Stanisława Ludwika Żurakowskiego
(1886–1940), zamordowanego przez NKWD w Katyniu. Książkę do druku
przygotował jego syn, Stanisław Żurakowski, mieszkający w Londynie.
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T. 22. Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół, Biały Dunajec–
–Ostróg 2001.
Wybór spuścizny literackiej ks. Władysława Bukowińskiego, znanego duszpasterza katolickiego na Wołyniu i w Kazachstanie. Na książkę składają się m.in. relacja o Kościele na Ukrainie, Wspomnienia z Kazachstanu oraz listy do krewnych
i przyjaciół. Pozycja ta ukazała się z okazji pielgrzymki papieża Jana Pawła II na
Ukrainę.
T. 23. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych
i przyjaciół, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
Zbiór świadectw i relacji o ks. Władysławie Bukowińskim, niestrudzonym
duszpasterzu katolickim na Wołyniu i w Kazachstanie. Autorami tej książki są Czytelnicy „WzW”, którzy na swej drodze życiowej spotkali tego niezwykłego kapłana.
Cechą wspólną zamieszczonych tekstów jest odczucie, iż ów kapłan był osobą
świętą.
T. 24. Krzysztof Kołtun, Wołyńska litania, Biały Dunajec–Ostróg 2001.
Poetycki hołd Matce Bożej czczonej kiedyś przez Wołynian w wielu sanktuariach. Ufna modlitwa do Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej
i świętych patronów Ziemi Wołyńskiej.
T. 25. Ks. Witold Józef Kowalów, Szkice z dziejów kościelnych Ostroga i okolicy,
Biały Dunajec–Ostróg 2001.
Zbiór 10 szkiców historyczno-krajoznawczych dotyczących Kościoła katolickiego oraz jego świątyń w Ostrogu i okolicy. Plon udziału autora w konferencjach
naukowo-krajoznawczych Ostróg na progu 900-lecia i Ostrogskich Czytaniach
Krajoznawczych.
T. 26. Romuald Wernik, W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce, Biały Dunajec–
–Ostróg 2001.
Sentymentalne wspomnienia z Wołynia napisane przez Autora mieszkając ego w Londynie, który urodził się w Zdołbunowie. Świadectwo tęsknoty za mi astem lat dziecinnych. Urywki wspomnień i opisy zabawnych sytuacji stał y się
tłem interesujących opowiadań.
T. 27. Ks. Andrzej Kwiczala, Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Ostrogu na
Wołyniu (1939–2000), Biały Dunajec–Ostróg 2001.
Próba ukazania najnowszej historii parafii rzymskokatolickiej i życia religijnego w Ostrogu na Wołyniu w latach 1939–2000. Autor nie tylko oparł się na wcześniej wydanych publikacjach, ale podał również żywe świadectwa ludzi, którzy
przeżyli trudne czasy wojny i powojennych prześladowań.
T. 28. Богдан Колосок, “Кафедральні споруди Луцька. Історико-архітектурне дослідження”, Biały Dunajec–Ostróg 2002.
Praca ukazująca dzieje z punktu widzenia architektury łuckiego kościoła katedralnego i różnych budynków do niego kiedyś i obecnie należących. Przedstawiony
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jest również ich obecny los. Publikację wzbogacają liczne ilustracje. Autor jest
kierownikiem sektora Centrum Historii Zabytków Narodowej Akademii Nauk
Ukrainy.
T. 29. Maria Przybylska, Karawana ze Wschodu, Biały Dunajec–Ostróg 2002.
Tomik wierszy krakowskiej poetki i deklamatorki. Armenia, Ukraina, Bug, Kijów, Lublin, Rosja, Podlasie, Kraków, Jarosław, Kostomłoty, Ostróg, Wołyń...
Gdzie by się człowiek nie znajdował, skąd by nie pochodził, dokąd by nie dążył –
pragnie Światła i Dobra.
T. 30. О. Ієронім Варахім OFM Cap., “Апостол Церкви Мовчання. О.
Серафим Кашуба OFMCap.”, Білий-Дунаєць–Остріг, 2002; O. Hieronim
Warachim OFMCap., Apostoł Kościoła Milczenia. O. Serafin Kaszuba OFMCap., Biały Dunajec–Ostróg 2002.
Dwujęzyczny, polski i ukraiński, tekst krótkiej biografii Sługi Bożego
O. Serafina Kaszuby OFMCap., którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się
w Krakowie 2 grudnia 1992 roku. Od 22 grudnia 2001 r. sprawa toczy się
w Rzymie.
T. 31. Ks. Kamil Kantak, Juliusza Słowackiego życie i idee religijne, Biały Dunajec–Ostróg 2003.
Esej o religijności Juliusza Słowackiego, wybitnego syna Ziemi Wołyńskiej.
Autor przedstawił w nim religijny rozwój mentalności i życia wielkiego poety, który „był katolikiem nie tylko ze chrztu, ale i z przekonania”.
T. 32. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kijowscy obrządku łacińskiego XIV–
–XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2003.
Po Sylwetkach biskupów łuckich jest to druga „biograficzna” pozycja K. R.
Prokopa w naszej serii książkowej, który tym razem przybliża nam pasterzy dawnej diecezji kijowskiej. Praca ta ukazuje ślady ich posługi pasterskiej, mecenatu kulturalnego i artystycznego oraz zaangażowania w życie społeczno-polityczne.
T. 33. O. Hieronim Warachim OFMCap., Kapucyńska Odyseja przez Podole
i Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2004.
Sentymentalna podróż do miejsc znanych i zapamiętanych przez autora
w młodości posłużyła za okazję do ukazania dawnych i obecnych dziejów pra cy OO. Kapucynów na Podolu i Wołyniu. Niełatwo jest pokonywać trudności
i budować Kościół na gruzach murów i zrujnowanych duchowo ludzkich serc.
T. 34. Marek A. Koprowski, Wołynia dzień dzisiejszy, Biały Dunajec–Ostróg
2004.
Reporterski zapis podróży po parafiach rzymskokatolickich i skupiskach polskich na Wołyniu na początku XXI wieku. Po dramatycznych dziejach z ubiegłego
stulecia autor stara się przedstawić współczesne oblicze tych wspólnot środkowej
i wschodniej części Wołynia.
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T. 35. “Старий Кривин: дослідження та матеріали з історії ПівденноСхідної Волині”, вступ, нарис, упорядкування Тарас Вихованець, Ігор
Тесленко, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
Wydanie źródłowe nt. cerkwi z początku grekokatolickiej, a następnie prawosławnej, w wiosce Krzywin na Wołyniu. Opublikowane materiały niosą z sobą także wiele informacji nt. innych wyznań (katolików obrządku łacińskiego i ewangelików) oraz z historii Krzywina i okolicznych wiosek. Efekt pracy młodych historyków ukraińskich.
T. 36. Krzemieniec, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
Reprint przedwojennego przewodnika po Krzemieńcu i okolicach tego malowniczego miasteczka wołyńskiego. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że nie znając przeszłości nie widzimy też przyszłości. Odkrywając świat nadziei na godną
przyszłość staramy się odnaleźć ślady wspaniałej przeszłości.
T. 37. Ułas Samczuk, Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
Słynna powieść Ułasa Samczuka napisana w latach 1932–1937, która przyniosła autorowi powszechne uznanie. Jeszcze w 1934 roku otrzymał za nią n agrodę literacką przyznaną przez działające w ówczesnej Polsce Ukraińskie T owarzystwo Literatów i Dziennikarzy im. Iwana Franki. Dzieło to ukazuje życie
ukraińskiego chłopa w okresie wojen i rewolucji.
T. 38. „Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст. у зібраннях Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею. Каталог”,
Луцьк 2005.
Katalog zawiera opis starodruków polskich XVI–XVIII wieku, wydanych w językach polskim, łacińskim oraz niemieckim na terytorium współczesnej Polski,
Białorusi, Ukrainy, Rosji, Krajów Nadbałtyckich. Starodruki te znajdują się w zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Ostrogu i Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku.
T. 39. Stanisław J. Kowalski, Powiat buczacki i jego zabytki, Biały Dunajec–
–Ostróg 2005.
Historia przepięknej krainy kresowej, jaką stanowi dawny powiat buczacki będący częścią Podola. Opowieść o wielu miejscowościach – Buczaczu, Jazłowcu
i innych – które były świadkami wielkich wydarzeń. Niniejsze opracowanie pragnie
utrwalić pamięć o Buczaczu i jego okolicach – jest próbą odtworzenia tego co na
naszych oczach znika w czeluściach zapomnienia.
T. 40. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie parafii i dekanatów
1941–1944, oprac. Maria Dębowska”, Biały Dunajec–Lublin–Łuck–Ostróg
2005.
Publikacja źródłowa będąca zbiorem szeregu cennych informacji do historii
diecezji łuckiej, jej poszczególnych dekanatów i parafii, w latach 1941–1944 –
okresie niezwykle trudnym i dramatycznym. Tom został opracowany przez Marię
Dębowską z Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
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T. 41. O. Kasjan Korczyński, Katedra kijowska, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
Reprint publikacji z 1861 roku wydanej w Cieszynie. Autor – franciszkanin
i kaznodzieja katedralny krakowski – podaje katalog biskupów kijowskich i „krótką
opowieść” o każdym z nich. Katedra kijowska poprzedzona jest przedmową Jana
Radwańskiego i krótkim biogramem autora książki.
T. 42. Інна Шостак, “Луцько-Житомирська Римо-Католицька дієцезія
наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття”, Biały Dunajec–
Ostróg 2005.
Autorka monografii – młody wykładowca Narodowego Uniwersytetu „Akademia Ostrogska” – bada powstanie i stan diecezji łucko-żytomierskiej w warunkach
wzmocnienia rosyjskiego samodzierżawia. Analizuje działalność społeczną biskupów łucko-żytomierskich Kaspra Kazimierza Cieciszowskiego i Michała Piwnickiego, którzy dbali o rozwój Kościoła w niezwykle trudnych warunkach. Opisuje
funkcjonowanie seminariów duchownych w Łucku, Ołyce i Żytomierzu. Bada historię szkół parafialnych i klasztornych.
T. 43. Adrian Wacław Brzózka, Zawieszeni w czasie, Biały Dunajec–Ostróg
2005.
Kolejny tomik poezji młodego franciszkanina, który kilka lat pracował na placówce zakonnej w Kowlu w diecezji łuckiej. W wielu utworach autor przenosi Czytelników na Wołyń. Jest to szczególne świadectwo przeżyć autora i jego tęsknot do
Ziemi Wołyńskiej.
T. 44. Ks. Witold Józef Kowalów, Memores Domini. Pamiętający o Panu. Wybór
artykułów prasowych z lat 1998–2002, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
Wybór publicystyki proboszcza w Ostrogu, założyciela i wydawcy „Wołania
z Wołynia” z lat 1998–2002. Poszczególne artykuły omawiają najważniejsze wydarzenia z życia Kościoła na Wołyniu i w ogóle w Ukrainie. Kolejna część swego rodzaju kroniki najnowszych dziejów diecezji łuckiej.
T. 45. Swietłana Pyza, Życie heroiczne i myśl ojca Serafina Kaszuby, Biały Dunajec–Ostróg 2005.
Praca ukazująca nie tylko fakty z życia Sługi Bożego, ale przede wszystkim
jego wędrowne duszpasterzowanie. Zwrócono w niej uwagę na najważniejsze
czynniki heroiczności cnót Sł. B. Serafina Kaszuby: miłość ku Eucharystii, oddanie
się Matce Bożej, poddanie się woli Bożej, wierność ślubom zakonnym i łączność
duchowa z braćmi i hierarchią kościelną oraz franciszkańska radość i pokora.
T. 46. Tomasz Kempa, Akademia i drukarnia Ostrogska, Biały Dunajec–
–Ostróg 2006.
Praca zwięźle ukazująca znaczenie ośrodka ostrogskiego w pięknej historii
ziem ruskich (ukraińskich) Rzeczypospolitej. Ostróg jest szczególnym miejscem
spotkania różnych kultur i wyznań, a w drugiej połowie XVI wieku był tu najważniejszy ośrodek myśli prawosławnej na ziemiach ruskich. Swoista symbioza akademii i drukarni ostrogskiej leżała u podstaw sukcesu tej ostatniej.
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T. 47. Henryk Dąbkowski, Polesie – moja mała Ojczyzna. Wybór artykułów prasowych z lat 1989–2000, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
Wybór „kościelnych” artykułów prasowych Henryka Dąbkowskiego publikowanych głównie na łamach „Słowa Powszechnego”, a następnie „Słowa.
Dziennika Katolickiego”. Ich przewodnią tematyką są ciężkie i tragiczne losy
dawnych wołyńskich duszpasterzy. Autor przez 14 i pół roku był mieszkańcem
Rokitna na Polesiu Wołyńskim.
T. 48. Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej diecezji w latach 1798–1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
Praca historyczna oparta na dysertacji doktorskiej autora napisanej na KUL
w 2003 roku. Obszerne studium i bogato udokumentowane, które wnosi do polskiej
historiografii wiedzę o procesie formacji rzymskokatolickiego duchowieństwa diecezjalnego na Wołyniu w pierwszej połowie XIX wieku. Rozprawa ta w opinii recenzentów stanowi poważny przyczynek do dziejów etatyzacji i rusyfikacji seminariów łacińskich w Rosji. Cenne opracowanie z dziejów diecezji łucko-żytomierskiej.
T. 49. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 1, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
Reprint zeszytu 1 „Biesiady Krzemienieckiej”, wydanego w 1977 roku w Londynie, wydano w związku ze wzrostem zainteresowania Krzemieńcem i jego okolicami. Wielu autorów tego zeszytu, niestety już nieżyjących, należało do Polsko-Ukraińskiego Towarzystwa i usiłowało przyczynić się do wzajemnego zrozumienia i współpracy. Znajdują się tu m.in. teksty Zdzisława Jagodzińskiego, Antoniego
Hermaszewskiego i Haliny Czarnockiej.
T. 50. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci wiernych
i przyjaciół, cz. 2, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
Druga część zbioru świadectw i relacji o Słudze Bożym ks. Władysławie Bukowińskim, niestrudzonym duszpasterzu katolickim na Wołyniu i w Kazachstanie.
Autorami tej książki w dużej części są Czytelnicy „Wołania z Wołynia”, którzy na
swej drodze życiowej spotkali tego niezwykłego kapłana. Publikacja została wydana z okazji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego.
T. 51. Michał Rudzki, Notatnik wołyński, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
Michał Rudzki i jego rodzina pochodzą ze Sławuty i okolicznych wiosek. „Notatnik wołyński” ukazuje losy polskich rodzin na Wołyniu „za kordonem”. Jest to
kolejna publikacja, która powstała jako żywa odpowiedź na nasze starania o uchronienie przed zapomnieniem chociaż części wołyńskiego dziedzictwa.
T. 52. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu; O. Serafin
Alojzy Kaszuba OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały Dunajec–Ostróg 2006.
Dwugłos słynnych polskich duszpasterzy w Kazachstanie. Okazją do wydania
tej książki jest rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego ks. Władysława
Bukowińskiego. Wydając niniejszą książkę chcemy oddać dług wdzięcznej pamięci
o obu Sługach Bożych.
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T. 53. „Стародруки Речі Посполитої XVІI–XVIII ст.ст. у Волинських
книгозбірнях. Каталог”, Луцьк 2006.
Katalog zawiera opis starodruków polskich XVII–XVIII wieku, wydanych
w językach polskim i łacińskim na terytorium współczesnej Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Krajów Nadbałtyckich. Starodruki te znajdują się w zbiorach Muzeum
Książki i Drukarstwa w Ostrogu, Muzeum Krajoznawczego w Równem, Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku oraz w bibliotekach regionalnych Równego i Łucka. Katalog stanowi cenną pomoc dla pracowników muzeów, historyków, bibliotekarzy i studentów.
T. 54. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 2, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
Reprint zeszytu 2 „Biesiady Krzemienieckiej”, wydanego w 1985 roku w Londynie, poświęconego Juliuszowi Słowackiemu – największemu krzemieńczaninowi,
poecie i wieszczowi, który przepowiedział wybór Papieża–Polaka. Publikacja
przedstawia związki Juliusza Słowackiego z jego miastem rodzinnym i świadczy
o inspiracjach Poety i jego niezwykłym przywiązaniu do Krzemieńca – „Miasta
Wielkiej Tęsknoty”.
T. 55. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowiecza do współczesności. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
Po wydaniu szkiców biograficznych biskupów łuckich i kijowskich, następna
publikacja tego autora poświęcona jest postaciom łacińskich biskupów w Kamieńcu
Podolskim. Mamy nadzieję, że niniejsza praca pozwoli nie tylko lepiej poznać dzieje Kościoła na Podolu, które obfitowały w wyjątkowo dramatyczne wydarzenia, ale
zrozumieć również ich ducha i wkład Pasterzy w rozwój Kościoła na tych ziemiach.
T. 56. Teresa Tyszkiewicz, Archipelag śladów Boga, Biały Dunajec–Ostróg
2007.
Prześladowania religijne – to nie tylko łagry, to historia niemal każdej cerkwi
i kościoła, to represje za posiadanie ikony czy krzyża. Ale opisywanie działań prześladowców – to tylko jedna strona medalu. Druga – to dzieje bezprzykładnego poświęcenia chrześcijan, ich walki o zachowanie wiary, przekazania jej młodszym,
ich trudy i ofiary ponoszone, by dotrzeć do kapłana, otrzymać sakramenty. Autorka
przybliża nam postacie dwóch Sług Bożych – o. Serafina Kaszuby OFMCap. i ks.
Władysława Bukowińskiego.
T. 57. Józef Dunin Karwicki, Wędrówka od źródeł do ujścia Horynia, Biały Dunajec–Ostróg 2007.
Reprint szczególnego itinerarium, które powstało w Mizoczu na Wołyniu
w 1889 roku, a drukiem zostało ogłoszone dwa lata później w Krakowie nakładem
J. K. Żupańskiego & K. J. Heumana. I dzisiaj odbywając podróże po Wołyniu ciekawe jest odwołanie się do Karwickiego i uczynienie konfrontacji jak wiele zmieniło się na przeciągu ostatnich stu dwudziestu lat.
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Wymienione książki można zamawiać pod następującymi
adresami:

Ośrodek „Wołanie z Wołynia”
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
lub
“Волання з Волині”
вул. Кардашевича, 1
35800 м. Остріг, Рівненська обл.
Україна


«Wołanie z Wołynia»
Pismo religijno-społeczne
Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej
To tytuł dwumiesięcznika, który wydajemy w diecezji łuckiej. Pismo to
jest redagowane przeze mnie w rzymskokatolickiej parafii pw. Wnieb owzięcia NMP w Ostrogu na Wołyniu. Na łamach „Wołanie z Wołynia” zamieszczamy m. in. rozmaite opisy, relacje i wspomnienia dotyczące
przeszłości wołyńskiej ziemi, kościołów i duszpasterzy. Celem tych tekstów jest uchronienie przed zapomnieniem chociaż części wołyńskiego
dziedzictwa. Zwracam się do wszystkich ludzi pochodzących z Wołynia,
którzy osiedlili się w różnych częściach Polski i Za Granicą, aby nadsyłali
swoje wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia lub materiały do opublikowania ich w dwumiesięczniku „Wołanie z Wołynia”. Mile widziane
będą także zdjęcia dawnych duszpasterzy kościołów.
ks. Witold Józef Kowalów
Zainteresowanych współpracą z redakcją naszego pisma proszę
o kontakt listowny w Polsce:

Ks. Witold Józef Kowalów
skr. poczt. 9, 34-520 Poronin
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/
e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
lub telefoniczny w Ostrogu:
tel./fax +380 (3654) 2-30-38
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