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wstęP

Aleksander Kakowski urodził się 5 lutego 1862 r. w miejsco-
wości Dębiny w powiecie przasnyskim. Był synem Franciszka 
i Pauliny z Ossowskich. Został ochrzczony w kościele farnym 
w Przasnyszu. Ojciec brał udział w Powstaniu Styczniowym. 
Został jednak pojmany przez Rosjan. Był więziony w Modlinie 
i w Warszawie. Początkowo został skazany na śmierć. Ostatecznie 
jednak ułaskawiony. Rodzice Aleksandra byli właścicielami cztero-
włókowego majątku ziemskiego. Ojciec zajmował się uprawą ziemi 
i dodatkowo handlem drewnem, matka natomiast prowadzeniem 
domu i wychowaniem dzieci. Rodzice przyszłego Kardynała dbali 
o kształcenie swojego potomstwa. Dlatego też Aleksander został 
w dzieciństwie posłany do szkoły elementarnej w Przasnyszu. 
Kolejnym etapem jego nauki było Gimnazjum w Pułtusku. 
Tam w 1878 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. W tym samym 
roku poczuł powołanie kapłańskie i wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Warszawie. Ojciec początkowo się sprzeciwiał, 
ponieważ widział dla niego karierę wojskową i kontynuację niedo-
kończonej przez niego walki o wolną Polskę. Przy wsparciu matki 
dał się jednak przekonać i ostatecznie zaakceptował decyzję syna.

Ze względu na wybitne zdolności, po trzecim roku stu-
diów, Aleksander został skierowany do Akademii Duchownej 
w Petersburgu. Zimny klimat północy nie służył jednak jego 
zdrowiu. Aleksander zapadł na gruźlicę. Z powodów zdrowot-
nych skierowano go na dalszą naukę do Cannes w południowej 
Francji. Ponieważ był wyróżniającym się studentem, został wysła-
ny do Rzymu na studia doktoranckie. Tam też, na Uniwersytecie 
Gregoriańskim, w 1885 r. uzyskał stopień doktora prawa kano-
nicznego. Dodatkowo słuchał jeszcze, po zakończeniu nauki, wy-
kładów w szkole adwokatów przy Kongregacji Soboru. Jego pobyt 
w Rzymie został gwałtownie skrócony na skutek wycieku informacji  
do władz rosyjskich o nielegalnym pobycie w wiecznym mieście  
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wielu polskich kandydatów do kapłaństwa. Jego powrót 
do Warszawy przebiegł jednak spokojnie. Święcenia kapłańskie 
otrzymał już w kraju dnia 30 maja 1886 r. Posługę kapłańską roz-
począł w parafii św. Andrzeja w Warszawie.

Do jego obowiązków jako wikarego należało między innymi 
głoszenie kazań do młodzieży szkół rzemieślniczych. Równolegle 
pracował w Kurii Warszawskiej. Pełnił w niej funkcję sekretarza 
do spraw korespondencji łacińskiej. Od 1887 r. prowadził zajęcia 
w Seminarium Duchownym w Warszawie z prawa kanonicznego, 
gramatyki, stylistyki i literatury polskiej. Od 1997 r. pełnił funkcję 
obrońcy węzła małżeńskiego w sądzie biskupim.

W 1898 r. został Rektorem Seminarium Duchownego 
w Warszawie. W 1901 r. został kanonikiem honorowym kapituły 
warszawskiej. Następnie w 1910 r został powołany na stanowisko 
Rektora Akademii Duchownej w Petersburgu. W dniu 7 maja 1913 r.  
po długich pertraktacjach został Ordynariuszem Archidiecezji 
Warszawskiej. Ingres do Katedry Warszawskiej odbył 14 września 
1913 r. Początek jego posługi arcykapłańskiej przypadł na trudny 
okres I wojny światowej i starcia się interesów niemieckich i ro-
syjskich na terenach polskich. Przed nowym arcybiskupem sta-
nęło bardzo trudne zadanie, przeprowadzenia ludności polskiej 
przez ten ciężki okres tak, żeby poniosła jak najmniejsze straty. 
Zadanie to wymagało dużych umiejętności dyplomatycznych  
ale te, na szczęście dla wszystkich, miał wrodzone.

W pierwszej fazie wojny do 1915 r. stał pozornie po stronie ro-
syjskiej. Dnia 23 października 1914 r. odprawił nawet mszę dzięk-
czynną za ocalenie Warszawy przed najazdem niemieckim i wysłał 
do cara Mikołaja wiernopoddańczy telegram z podziękowaniem. 
Równocześnie jednak odmówił Witoldowi Gorczyńskiemu, orga-
nizatorowi Legionów Polskich w służbie rosyjskiej i pierwszemu 
dowódcy Legionu Puławskiego, poświęcenia sztandarów legio-
nowych. Był osobiście przeciwnikiem wzajemnego zabijania się 
Polaków w służbie obcych państw.

Po zajęciu Królestwa przez Niemców zachowywał również 
pozory poprawnej współpracy. Równocześnie robił wszystko  
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co możliwe, ażeby nie narażać ludności polskiej na nieszczęścia. 
Napisał między innymi do arcybiskupa gnieźnieńskiego memo-
riał o nadużyciach okupacyjnej władzy niemieckiej, aby przez  
episkopat niemiecki wpłynąć na zachowania administracji nie-
mieckiej. Sprawa ta została podniesiona na konferencji biskupów 
niemieckich w Fuldzie i znalazła pozytywny oddźwięk w prasie 
katolickiej.

Wziął udział w uroczystości ogłoszenia aktu niepodległości 
w dniu 5 listopada 1916, ale mszy świętej dziękczynnej już nie 
odprawił, bo uważał, że obietnice niemieckie są niewystarczają-
ce. Wykorzystał setną rocznicę powołania do życia Archidiecezji 
Warszawskiej do organizacji pierwszego zjazdu Episkopatu Polski 
po stupięćdziesięcioletniej przerwie spowodowanej rozbiorami. 
Na zjazd przybyli biskupi z Krakowa, Lwowa i Przemyśla z za-
boru austriackiego oraz biskup gnieźnieńsko-poznański z zaboru 
pruskiego. Był to pierwszy krok w kierunku zjednoczenia ziem 
polskich rozdartych zaborami z XVIII w.

W październiku 1917 r., po długich dyskusjach z przed-
stawicielami duchowieństwa i sfer politycznych Królestwa 
Polskiego, wziął na swoje barki ciężar bycia członkiem Rady 
Regencyjnej. Miał na względzie przede wszystkim dobro Polski  
i Kościoła. Zrzekł się pobierania z tego tytułu jakiegokolwiek 
wynagrodzenia.

W listopadzie 1918 r. po przybyciu do Warszawy Józefa 
Piłsudskiego, przekazał Mu pełnię władzy cywilnej i wojskowej. 
Dnia 17 grudnia 1919 r. wspólnie z arcybiskupem poznańsko-
gnieźnieńskim otrzymał z rąk papieża Benedykta XV biret i mo-
zettę kardynalską. Następnego dnia w Kaplicy Sykstyńskiej zło-
żył przysięgę według Konstytucji Apostolskich. Następnie wziął  
udział w Konsystorzu Publicznym w Sali Królewskiej, w trak-
cie którego z rąk Ojca Świętego otrzymał kapelusz i pierścień 
kardynalski.

W lipcu i sierpniu 1920 r., kiedy nawała bolszewicka stanę-
ła u bram Warszawy, Kardynał pozostał w centrum wydarzeń 
i odmówił ewakuacji. Podtrzymywał na duchu obrońców. Dnia 
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7 lipca podpisał, wraz z innymi członkami episkopatu, list pa-
sterski wzywający do obrony Polski. Dwa dni później potwier-
dził swoje zaangażowanie w obronę niepodległości specjalnym 
pismem do duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, wzywa-
jącym do maksymalnego zaangażowania się w obronę Polski.  
Już 18 sierpnia wraz z biskupem polowym wojska Gallem wyje-
chał na front. Odwiedził między innymi Radzymin. Wziął tam 
udział w ceremonii wojskowej z udziałem generałów: Hallera, 
Żeligowskiego i Rządkowskiego. Wygłosił przemówienie do żoł-
nierzy oraz wręczył gen. Hallerowi medal przysłany mu przez 
Benedykta XV z wizerunkiem św. Joanny d’Arc. Władze pań-
stwowe doceniały jego wkład w dzieło odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Dnia 2 maja 1922 r. został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu 
Odrodzenia Polski. W 1925 r. został odznaczony Orderem Orła 
Białego. W 1938 r. został kanclerzem Kapituły Orderu Orła 
Białego. Kardynał Aleksander Kakowski angażował się w wiele 
przedsięwzięć natury społecznej i religijnej. W sprawach politycz-
nych starał się zachować neutralność i nie wspierał żadnej z stron.

Był jednym z orędowników budowy Świątyni Opatrzności 
Bożej jako wotum za Konstytucję 3 maja. Dnia 16 kwietnia 1921 r.  
wziął udział w organizowanym przez Marszałka Sejmu pierw-
szym posiedzeniu komisji powołanej do jej budowy. Dzięki swo-
im zdolnościom negocjacyjnym znacznie przyśpieszył podpisanie 
Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską. Podpisanie  
to dokonało się dnia 10 lutego 1925 r.

W trakcie trwania zamachu majowego w 1926 r. Arcybiskup 
przebywał w Rzymie. Powrócił jednak do Warszawy już 26 maja 
1926 r. Następnego dnia przyjął wizytę premiera Kazimierza 
Bartla. Dnia 31 maja odprawił w Katedrze Mszę Św. w intencji 
spokoju i zgody w Ojczyźnie. Następnego dnia przyjął nowo wy-
branego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. W 1926 r. brał 
udział w uroczystościach sprowadzenia relikwii św. Stanisława 
Kostki do Rostkowa, na terenie Warszawy. Drugiego lipca 1927 r. 
dokonał koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie 
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w obecności Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego 
i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W czasie swojego 25-letniego władania Archidiecezją 
Warszawską Kardynał wiele uwagi poświęcał rozwojowi nie tyl-
ko duchowemu, ale również ciągłej rozbudowie infrastruktury 
kościelnej. Erygował łącznie ponad pięćdziesiąt nowych parafii 
w tym ponad dwadzieścia w Warszawie. Starał się, aby nowo bu-
dowane świątynie były ładne zarówno pod względem architekto-
nicznym jak i wystroju wnętrz. W tym celu powołał w 1920 roku 
komitet, w skład którego wchodzili najwybitniejsi architekci, 
malarze, rzeźbiarze, miłośnicy sztuki itp. Współdecydowali oni 
o kształcie i wyposażeniu poszczególnych budowli sakralnych. 
Doprowadził swoimi staraniami do powstania diecezji łódzkiej. 
Została ona erygowana dnia 10 grudnia 1920 r. Dnia 29 czerw-
ca 1921r. w katedrze łódzkiej św. Stanisława Kostki uroczyście 
przekazał władzę biskupią nowo nominowanemu biskupowi 
Wincentemu Tymienieckiemu i dokonał jego konsekracji.

Wielką uwagę przykładał do rozwoju szkolnictwa duchow-
nego w diecezji warszawskiej. Przyczynił się walnie do powoła-
nia Wydziału Teologicznego na nowo powstałym Uniwersytecie 
Warszawskim. Ostatecznie został on kanonicznie ustanowiony 
w 1920 r. Miał prawo nadawania doktoratów z teologii, filozofii 
chrześcijańskiej i prawa kanonicznego. W 1937 r. powołał do ist-
nienia Instytut Wyższej Kultury Religijnej. Dbał równolegle o roz-
wój Wyższego Seminarium Duchownego, wprowadzając wiele 
zmian organizacyjnych. W 1936 r. nadał mu nowy statut i regula-
min. Powołał do życia Niższe Seminarium, działające na prawach 
szkoły średniej. Jego zasługą jest powołanie do życia Muzeum 
Diecezjalnego, którego otwarcie nastąpiło w 1938 r. Posiadało  
ono w swoich zbiorach między innymi: galerię rzeźby gotyckiej, 
zbiory tkanin liturgicznych, sprzęty liturgiczne i inne cenne pa-
miątki. Dbał o rozwój organizacji katolickich, Akcji Katolickiej, 
Sodalicji Mariańskiej i innych. Powołał do życia w 1930 r. 
Katolicki Związek Instytucji i Zakładów Wychowawczych Caritas. 
Prowadził wielką krucjatę antyalkoholową. Równolegle zajmował 
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się pracą naukową, publikując wiele rozpraw w dziedzinie prawa 
kanonicznego. 

Aleksander Kakowski funkcję arcybiskupa pełnił do momen-
tu swojej śmierci w dniu 30 grudnia 1938 r. Został początko-
wo pochowany w podziemiach katedry św. Jana w Warszawie.
Następnie jego doczesne szczątki przeniesiono zgodnie z jego 
wolą na Cmentarz Bródnowski. Pragnął być pochowany pomię-
dzy ludźmi ubogimi. 

Był jedną z najważniejszych osobistości Polski okresu od 1913 
do 1938 r. Jego życiorys jest pełen wielkich i bardzo ważnych 
dla całego kraju wydarzeń. Jednak trzy wydarzenia zostały utrwa-
lone dla potomnych w sposób szczególny. Z ich powodu współ-
cześni wybili pamiątkowe medale, utrwalając te epizody ręką ar-
tystów w metalu. 

Pierwszy medal został wybity w 1914 r. z okazji powoła-
nia Aleksandra Kakowskiego na tron arcybiskupi w Warszawie. 
Nominacja ta odbiła się szerokim echem w ówczesnym Królestwie 
Polskim. Czasopismo „Świat” w majowym wydaniu zamieści-
ło obszerną notę biograficzną nowego arcypasterza, natomiast 
w wydaniu wrześniowym bogaty fotoreportaż z ingresu do kate-
dry warszawskiej. Mottem działania kard. Kakowskiego stała się 
wypowiedź na jednym z spotkań z ówczesnymi politykami:

„Kapłan jak Chrystus, który stał się wszystkim dla wszystkich, nie 
może służyć tylko jednemu stronnictwu politycznemu, winien on być 
sługą całego narodu; nie może zapisywać się do żadnego stronnictwa 
i oddawać się pod jego rozkazy, ale w całej swej prywatnej i publicznej 
działalności ma stać ponad; wznosić się jak głowa nad korpusem; my-
ślą, sercem ożywiać ciało; łagodzić spory i kłótnie, jednoczyć wszystkich 
do wspólnej służby Bogu i narodowi”.
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Medal upamiętniający to wydarzenie został wybity w 1914 r.

Awers przedstawia popiersie arcybiskupa. W otoku znajduje się 
napis: KS. ARCB. ALEKSANDER KAKOWSKI. Na rewersie znaj-
duje się napis: Urodzony 5 II 1862. Prekonizowany Arcybiskupem 
Warszawskim 7 V 1913. Poniżej znajduje się herb Kakowskich 
– Kościesza, otoczony insygniami. Na wstędze istnieje napis: 
Operari Sperare

 Medal został wybity w brązie. Jego średnica wynosi 50 mm. 
Autorem projektu jest Czesław Makowski, rzeźbiarz żyjący w latach 
1873–1921, uczeń Gersona. Specjalizował się w tworzeniu wizerun-
ków znanych osobistości.

Kolejnym wielkim wydarzeniem w życiu arcybiskupa Aleksandra 
Kakowskiego było powołanie do Rady Regencyjnej w 1917 r. W jej 
skład weszli też Zdzisław książę Lubomirski, prezydent Warszawy 
oraz Józef hrabia Ostrowski, Prezes Stronnictwa Polityki Realnej. 
Rada swoim działaniem stworzyła podwaliny pod niepodległe 
państwo polskie. Zorganizowała administrację państwową, utwo-
rzyła pierwsze przedstawicielstwa służby zagranicznej. Stworzyła 
podstawy organizacyjne i prawne dla Wojska Polskiego. Dnia  
7 października 1918 r. ogłosiła niepodległość Polski, powołując się 
na propozycje pokojowe prezydenta USA T.W. Wilsona. Po powrocie 
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Józefa Piłsudskiego przekazała mu władzę wojskową 11 listopada 
1918 r., a trzy dni później władzę cywilną. 

Objęcie władzy przez Radę Regencyjną odbyło się 27 października 
1917 r.

W „Tygodniku Illustrowanym”, wydanym w Warszawie 4 listo-
pada 1917 r. napisano:

„Jakikolwiek będzie dalszy bieg rozwoju sprawy polskiej w szerokich 
ramach stosunków międzynarodowych – dzień 27 października r. b. po-
zostanie na zawsze w historii jednym z najznamienitszych etapów na dro-
dze naszej do wolności. W dniu tym powołana do istnienia na mocy aktu 
z d. 12 września r. b. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego została wpro-
wadzona na swój wysoki urząd, zaprzysięgając Bogu Wszechmogącemu, 
w Trójcy Św., Jedynemu i narodowi polskiemu, że sprawować będzie 
rządy dla dobra powszechnego, ugruntowania potęgi, niepodległości, 
sławy, wolności i szczęścia Ojczyzny polskiej, dla zachowania spokoju i zgo-
dy między obywatelami kraju”.

Uroczystość odbyła się o godz. 10 rano w Sali Kolumnowej 
na Zamku Królewskim w Warszawie.

Medal upamiętniający intromisję Rady Regencyjnej został wybity w 1917 r.
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Awers medalu przedstawia sylwetki trzech regentów. W otoku 
widnieje napis: Józef Ostrowski, Arcybiskup Aleksander Kakowski, 
Książę Zdz. Lubomirski. Na rewersie przedstawiona jest scena 
przysięgi Rady Regencyjnej przed wizerunkiem Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku, w prawym ręku trzyma-
jącej Koronę Polski. W otoku widzimy napis: Intromisja Rady 
Regencyjnej w Warszawie. 28 paźdz. 1917. Medal został wybity 
w cynku. Jego średnica wynosi 70 mm.

Autorem projektu jest Jan Raszka, rzeźbiarz, medalier żyjący 
w latach 1871–1945. Pochodził ze Śląska Cieszyńskiego. Studiował 
na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Od 1916 r. był żołnierzem 
II Brygady Legionów. Od 1917 r. był referentem do spraw opieki nad 
grobami legionistów.

W czerwcu 1936 r. kard. Aleksander Kakowski obchodził jubi-
leusz 50-lecia kapłaństwa.

Redakcja „Przewodnika Katolickiego” w wydaniu z dnia  
14 czerwca 1936 r. w artykule poświęconym Jubilatowi tak podsu-
mowała Jego działalność jako arcybiskupa:

„Obejmując w 1913 r. rządy arcybiskupie wypowiada Ks. Kardynał 
te pamiętne słowa: ‹‹Przychodzę do kraju swojego, do ziemi swojej, 
do ludu swego. Kocham ten kraj i tą ziemię, na której wzrastałem, wy-
chowałem się i kształciłem. Miłuję ten naród z którego pochodzę, któ-
rego kość z kości, krew z krwi i ciało z ciała jestem. Czuję jak on czuje. 
Myślę jak on myśli. Mówię jak on mówi. Cierpię jak on cierpi, a raduję 
się, gdy on się raduje››. Tak przemawiać potrafi tylko dobre, szlachetne 
serce. Jakże więc nie pokochać go szczerze! Okres na który przypada 
pasterzowanie Ks. Kardynała Kakowskiego, mimo że pełen wstrząsów 
i niepokojów, jest zarazem bardzo szczęśliwy. Wszak to Ks. Kardynał 
Kakowski pierwszym jest piastunem polskiej władzy państwowej po stu 
pięćdziesięciu latach niewoli. On to na zamku królewskim w Warszawie 
przyjmuje jako Regent zmartwychwstającego państwa hołd od wszyst-
kich stanów narodu. Jemu dane było stać na progu dwóch epok, zamy-
kać jedną smutną i bolesną, a otwierać drugą radosną. Cała tak róż-
norodna działalność Ks. Arcybiskupa Kakowskiego, czy to w zakresie 
odnowienia życia kościelnego czy to w dziedzinie troski o naukę, ini-
cjatywy budowy kilkudziesięciu kościołów oraz domów katolickich,  
którym najwspanialszym wyrazem jest ogromny, wspaniały gmach Akcji 
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Katolickiej w Warszawie – wszystko to świadczy o niespożytej energii 
Arcypasterza warszawskiego. Mimo 75 lat życia, praca jego twórcza 
na chwilę nie słabnie”.

Awers medalu przedstawia popiersie kardynała. W otoku wid-
nieje napis: Aleksander card. Kakowski. Na rewersie wybita 
jest tarcza herbowa z herbem Kakowskich, a po bokach insygnia 
kardynalskie. Poniżej daty 1886 i 1936, a pomiędzy datami napis 
na wstędze: OPERARI SPERARE. 

Obok znajduje się też napis: REVIVISCENTIS REIPUBLICAE 
REGENTEM FAUSTUMQU PII PAPA XI SACRATOREM- 
DUM SACERDOTII LUSTRA DECEM SECUNDO ABSOLVIT 
EPISCOPI POLONIAE WOTIS FESTIVIS CELEBRANT DE FIDE 
ET ECCLESIA OPTIMA MERITUM.

Medal upamiętniający 50-lecie kapłaństwa
 kard. Aleksandra Kakowskiego został wybity w 1936 r.

Medal został wybity w brązie, jego średnica wynosi 55 mm. 
Autorem projektu jest Jan Wysocki, rzeźbiarz, medalier, żyjący 
w latach 1973–1960. Studiował malarstwo i rzeźbę w Monachium, 
Paryżu i Rzymie. W okresie międzywojennym wykładał rzeźbę 
na wyższych uczelniach plastycznych w Bydgoszczy i Poznaniu. 
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„Świat”
nr 20 z 17 maja 1913 r.

Nowo mianowany arcybiskup warszawski ks. Aleksander Kakowski

fot. S. Bogucki
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arcyPasterz warszawski

Bez zwłoki tym razem został obsadzony arcybiskupi tron 
warszawskiej archidyecezyi, tyle bowiem upłynęło tylko czasu 
od śmierci ś.p. ks. Popiela do telegraficznej wiadomości, któ-
ra donosi nam o podpisaniu przez Ojca świętego nominacyi  
ks. Kakowskiego, ile potrzeba niezbędnie na same formalności.

Nowy arcybiskup warszawski urodził się we wsi Dębniki, (cho-
dziło o wieś Dębiny ob. w gminie Przasnysz, woj. mazowieckie, 
przyp. W. K.) w gub. płockiej, 5 lutego 1862 roku; jest przeto w sile 
wieku. Pochodzi ze starej rodziny szlacheckiej, spokrewnionej 
z całem ziemiaństwem Płockiem. Kształcił się w progimnazyum 
Pułtuskiem, poczem, idąc za głosem powołania, wstąpił do semi-
naryum metropolitalnego, w którem już odznaczył się pilnością, 
zdolnością i czystością ducha. Rok przebył w Akademii nad Newą, 
której z czasem miał zostać rektorem. Ale klimat zmienny i zdra-
dliwy nakazał mu opuszczenie Petersburga.

Wyjechał tedy do Rzymu, gdzie studyował w Gregoryanie prawo 
głównie; rok, przebyty w „Kongregacyi koncylium Trydenckiego”, 
pogłębił jego prawniczą wiedzę. Po powrocie do kraju w 1886  
objął stanowisko wikaryusza przy kościele św. Boromeusza, 
a niemal jednocześnie został profesorem prawa kanonicznego, 
homiletyki, literatury polskiej, ostatnio zaś i teologii pasterskiej 
w warszawskiem seminaryum. W konsystorzu metropolitalnym 
był obrońcą św. Sakramentu, a przez pewien czas asesorem kuryi 
arcybiskupiej.

Od 1898 staje na czele seminaryum warszawskiego. Odtąd, 
przez lat dwanaście, poświęca się sprawom wychowania, które 
umie prowadzić z metodą, głębią, miłością i taktem. Przywiózł 
z Rzymu stopień doktora praw. W 1910 od Akademii Duchownej 
w Petersburgu otrzymał stopień doktora św. Teologii. Powołany 
następnie na rektora tej Akademii, do dnia dzisiejszego na tem sta-
nowisku wytrwał.
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J. E. ks. Aleksander Kakowski otrzymał w 1898 r. godność ka-
nonika honorowego kapituły warszawskiej. W 1901 zaproszono  
go do gremium kanoników tej kapituły. W 1911 Ojciec święty mia-
nował go swym prałatem domowym.

Drukował liczne artykuły prawne, historyczne i teologiczne 
w „Przeglądzie Katolickim”i „Encyklopedyi kościelnej”.

x.
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wsPomnienia kardynała aleksandra kakowskiego  
o nominacji i konsekracji na arcybiskuPa

„Dnia 6 grudnia 1912 r. arcybiskup Popiel dokonał pracowi-
tego żywota. Rozpoczęte wcześniej układy pomiędzy Rzymem 
a rządem zakończyły się szybkim porozumieniem co do mojej 
osoby. W lutym 1913 r. polecono mi przygotować wymagane 
do procesu nominacyjnego dokumenty. Zebrałem je napręd-
ce, dołączyłem Curriculum Vitae i przesłałem do Rzymu przez 
Departament Obcych Wyznań, gdyż żadną inną drogą, a zwłasz-
cza prywatną prawo rosyjskie nie pozwalało się komunikować 
ze Stolicą Apostolską. Po ukończeniu procesu informacyjne-
go nastąpiła prekonizacja na arcybiskupa warszawskiego dnia  
7 maja tegoż roku. Bullę nominacyjną otrzymałem dnia 11 czerw-
ca, na krótko przed zamknięciem roku akademickiego. Po za-
mknięciu roku akademickiego zawiadomiłem profesorów i alum-
nów o nominacji i o mającej nastąpić dnia 22 czerwca konsekracji 
w kościele św. Katarzyny w Petersburgu. Ks. Biskup Zdzitowiecki 
pokonsekrował mnie na arcybiskupa, w obecności przedstawicieli 
rządu, posłów polskich do Rady Państwa i Dumy, licznej kolonii 
polskiej i wielu kapłanów którzy przybyli z Warszawy na uroczy-
stość. Dnia 1 lipca przez Lwow, Kraków i Wiedeń, gdzie po kolei za-
trzymywałem się dla rozmowy z arcybiskupem Bilczewskim i bisku-
pem Sapiehą, udałem się do Rzymu ad limina Apostolurum. Rząd 
rosyjski od powstania 1863 r. nie pozwalał biskupom na wyjazd 
do Rzymu. Dopiero po manifeście tolerancyjnym z 1905 r. pozwo-
lił kilku biskupom na wizytę. Ilekroć wyjeżdżałem z Warszawy 
za granicę na kurację, zawsze musiałem zostawić w urzędzie 
policyjnym zobowiązanie pisemne, że nie pojadę do Rzymu, 
ani do Krakowa, ani do Lwowa, ani do Poznania pod odpowie-
dzialnością karną. Tym razem rząd dał mi pozwolenie. W Rzymie 
spotkało mnie nadzwyczaj serdeczne przyjęcie. Audiencja u Ojca 
św. Piusa X trwała przeszło godzinę. Papież z zainteresowaniem 
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rozpytywał się o sprawy kościoła katolickiego w Rosji. Pozwolił 
mi usiąść przy sobie i traktował jak brat brata. Uścisnął mnie, 
ucałował na zakończenie i błogosławił mnie i mojej archidiecezji. 
Pokrzepiony na duchu modlitwą u grobu św. apostołów Piotra 
i Pawła, wyjechałem do Karlsbadu dla wzmocnienia sił fizycznych. 
W Karlsbadzie przygotowałem list pasterski do duchowieństwa 
i ludu na dzień ingresu do katedry warszawskiej. W drodze po-
wrotnej zatrzymałem się w Częstochowie, gdzie u stóp Królowej 
Korony Polskiej zanosiłem modły do Boga o błogosławieństwo 
w pracy pasterskiej”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości,
Kraków 2000, s. 75–76.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 20 z 17 maja 1913 r.

J. E. Ks. Aleksander Kakowski, Arcybiskup Warszawski
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 20 z 17 maja 1913 r.

nowy nominat

Względnie w niedługim czasie, jak na na sze stosunki kościelne, 
osierocona archidyecezya warszawska doczekała się nowego arcy-
pasterza. Ostatnie wiadomości przyniosły nam nominacyę na tę 
godność ks. kanonika Aleksandra Kakow skiego. Nowy Nominat 
urodził się wr. 1862 w Dę binach, w ziemi Ciechanowskiej, 
pod Przasnyszem, w szlacheckiem gnieździe Franciszka i Pauliny 
z Ossowskich. Pierwsze nauki pobierał w do mu rodzicielskim, 
średnie w progimnazyum pułtuskiem i w trzeciem gimnazyum 
warszawskiem. Po skończeniu nauk gimnazyalnych wstąpił 
do seminarium metropolitalnego Św. Jana w Warsza wie, które 
ukończył w r. 1882, poczem wysłany został do akademii duchow-
nej w Petersburgu, skąd po roku zmuszony był wyjechać, fatal ny 
bowiem klimat miasta za bójczo oddziaływał na jego zdrowie.

W r. 1883 razem z ks. Za leskim, późniejszym arcybiskupem 
Indyi, wyjechał do Rzymu, gdzie odbywał wyższe studya w pa-
pieskim uniwersytecie Gregoryańskim na wydziale prawniczym, 
po skończeniu którego ze stopniem doktora praw uczęszczał 
do wyższej szkoły adwo katów, t. zw. Lo studio del Concilio di Trento.

W r. 1886 powrócił do kraju, został wyświęcony na ka- 
płana i przeznaczony na wikaryusza przy kościele św. Karola 
Boromeusza w Warszawie.

Równocześnie został miano wany przez władzę duchowną  
(w r. 1887) obrońcą nierozerwalności mał żeństwa przy sądzie ar-
cybiskupim warszawskim i obowiązki te proku ratora duchownego 
spełniał przez lat dziesięć.

Równocześnie od r. 1887 był profesorem seminaryum 
metropoli talnego św. Jana i wykładał pra wo, zasady wymowy, teo-
logię paster ską, a na kursach niższych litera turę polską.

W r. 1898 opuścił stanowisko obrońcy, a został asesorem 
konsystorza warszaw skiego. W tymże r. 1898 został mianowany 
regen sem (dyrektorem) seminaryum duchownego i re ktorem 
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kościoła filialnego św. Józefa Oblubieńca (pokarmelicki przy  
Krak.Przedm.).

W uznaniu zasług położonych na powyższych stanowiskach 
otrzymał godność kanonika honorowego kapituły warszawskiej 
(r. 1901), poczem rze czywistego (r. 1904). Za prace z zakresu pra-
wa i historyi prawa kanonicznego w Polsce akademia duchowna 
w Petersburgu w r. 1911 mianowała go doktorem św. Teologii. 
Tegoż roku otrzymał godność papieską prałata domowego.

Jeszcze jako uczeń gimnazyalny okazywał nowy Nominat 
niezwykłe zdolności. W klasach bywał stale pierwszym uczniem 
i przechodził ze stopniami celującymi. Z domu wyniósł wycho-
wanie religijne i narodowe, należał do młodzieży uświadomio-
nej i parę razy dobitnie okazał swoje przekonania. Przytem  
był serdecznym kolegą, za wsze równym i nadzwyczaj uczynnym 
i lubianym.

Takież wspomnienie pozostawił u swoich ko legów semina-
ryjskich, przez których był kochany i ceniony dla nadzwyczajnej 
dobroci i szlachet ności charakteru. Tą dobrocią rozjaśniał pobyt 
na obczyźnie małej gromadce swoich towarzyszów warszawskich, 
odbywających studya wyższe w Rzy mie. Z biegiem lat godności 
w niczem nie osła biły tego serdecznego stosunku.

Wrodzona dobroć otwierała nie tylko serce, ale i kieszeń 
Nominata na wszelką biedę ludz ką, którą wspierał nieraz nad 
możność rzeczywi stą, a poczucie obywatelskie wiązało go z wielu 
stowarzyszeniami i instytucyami, których jest członkiem.

Z własnych funduszów wyznaczał niejedno krotnie nagrody 
za napisanie najlepszych podręczników dla seminaryum. Czyny 
te były spełnia ne cicho i skromnie i wiele z nich znane są tyl ko 
najbliższemu otoczeniu.

Jako kierownik młodzieży duchownej, zyski wał sobie jej serca 
dobrocią i wyrozumiałością. Wspierał ją moralnie i materyal-
nie, a zawsze był zwolennikiem raczej poprawiania i wyrabiania,  
ani żeli wydalania i represyi.

W czasie urzędowania w sądzie arcybisku pim był twór-
cą różnych innowacyi, upraszczających procedurę sądową, 
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i wpłynął na usunięcie wielu tradycyi bardzo niemiłych dla klien-
teli sądowej.

Jako rektor kościoła, wystarał się o fundu sze, które stały się 
zaczątkiem dla kosztownych i świetnych prac około niezwykle 
starannego odnowienia kościoła pokarmelickiego i zu pełnej re-
konstrukcyi seminaryum, dokonanych przez następcę.

Mówca spokojny i wyrobiony, często prze mawiał do kleryków 
w różnych okolicznościach, a w początkach powołania duchow-
nego i w ró żnych kościołach. Prowadził arcybr. Matek chrześci-
jańskich i urządzał coroczne rekolekcye dla męż czyzn w swoim 
kościele z wielką gorliwością.

Jeden z najlepszych znawców prawa kano nicznego i cywilnego 
w świecie duchownym na szego kraju, był też wybornym profeso-
rem tego przedmiotu. Nie oglądał się na podręcznik, któ ry grał 
rolę podrzędną, wykładał jasno i zwięźle, zdanie miał wyro bione 
i śmiałe.

Budził interes naukowy wśród otoczenia i zachęcał do pisania. 
Napisał wiele artykułów w zakresie prawa ogólnego i kanonicz-
nego, prawodawstwa cywilnego i kościel nego w Polsce, gruntow-
nych i wyczer pujących, drukowanych w ,,Przegl. Katolickim” 
i „Podręcznej Encykl. Kościelnej”.

W znanym sporze o zwy czaje polskie kościelne zajął sta nowisko 
narodowe i wydał dzieło poważne i gruntowne: „O po wadze rytu-
ału piotrkowskiego ze stanowiska prawno-historycznego”.

Oprócz tego napisał i wy dał: „Zbiór konstytucyj synodal nych 
biskupa Stanisława Karnkowskiego” — „Vademecum pro nuntiis 
apostolicis in Polonia” (po włosku) — „Preliminaria do kode-
ksu prawa Piusa X” — „Congregatio generalis totius provinciae 
Gnesnensis a J. Uchański a. 1578 celebrata et congregatio synoda-
lis archidiaconatus Camenecensis a Ł. Gembicki a. ioiy celebrata”.

Dotknę na koniec jeszcze je dnego rysu charakteru nowego arcy-
pasterza: to chętne wysłuchiwa nie i poszanowanie cudzego zda nia. 
U nas, gdzie arogancya często identyfikuje się ze śmiało ścią zdania, 
a radykalizm burzący z odwagą przekonań, powyższa cecha wyra-
bia opinię słabości. Czy słusznie i sprawiedliwie?
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Doświadczenie na wielu przy kładach zdobyte przekonało nas 
o fałszywości ocen, stawianych na podstawie czysto przypadko-
wych danych.

W nadzwyczaj ciężkich chwilach i trudnych niezmiernie 
warunkach dla Kościoła i kraju pra stara nasza katedra otwiera 
swe podwoje na przyjęcie najwyższego dostojnika. Tam, gdzie 
rozegrało się tyle ważnych i doniosłych w dzie jach naszych 
zdarzeń, na tronie prymasów Pol ski i metropolitów Królestwa 
Kongresowego, na stolicy Fijałkowskich, Felińskich i Rzewuskich, 
ujrzymy nowego purpurata w szacie dostojności, którą nagotowa-
ła mu przeszłość historyczna. Niech zasiada i rządzi szczęśliwie 
i mocną ręką dzierży pastorał swych wielkich przodków. Niech 
złączy w swojej osobie odwagę i moc Fijałkow skich i Rzewuskich 
i roztropność Felińskich, a korona cierniowa, jaką nakłada, tak 
wysokie i od powiedzialne stanowisko, zamieni swe ostre kolce 
na kwiaty oddania i miłości, która zjednoczy około nowego arcy-
pasterza wszystkie prawdziwie po polsku czujące serca.

Ks. M. SZKOPOMSKI
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„Świat”
nr 38 z 20 września 1913 r.

ingres j. e. ks. arcybiskuPa 
al. kakowskiego w d. 14 września

Procesya na podwórzu pałacu arcybiskupiego

J. E. ks. arcybiskup Al. Kakow-
ski drodze do Warszawy

Licznie zebrane duchowieństwo wita  
J. E. arcybiskupa (x) na dworcu
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Procesya z arcybiskupem przy wejściu do katedry św. Jana

Delegaci łódzcy, którzy przybyli  
na ingres

Czoło procesyi

Mistrz ceremonii ks. Jan GallJ. E. ks. arcybiskup 
odwiedza W.T.D.

Zarząd W.T.D. zebrany dla powitania J. E. 
ks. arcybiskupa
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zaPis w Pamiętniku kardynała kakowskiego, 
dotyczący ingresu do katedry w warszawie

„Z Częstochowy wyjechałem z hasłem operari sperare, któ-
re dołączyłem do herbu Kościesza. Po południu 13 września za-
trzymano pociąg w polu, na granicy archidiecezji warszawskiej, 
gdzie wysiadłszy z wagonu, pobłogosławiłem ziemię na której 
miałem pracować i lud, nad którym Bóg powierzył mnie pieczę 
pasterską. Przed zachodem słońca pociąg stanął na dworcu kole-
jowym w Warszawie. Na peronie i przed dworcem nieprzejrzane 
rzesze ludu i przedstawiciele stowarzyszeń katolickich, narodo-
wych i społecznych, a także w przejeździe do pałacu arcybisku-
piego stojące po jednej i drugiej stronie ulicy Marszałkowskiej 
i Królewskiej tłumy witały mnie owacyjnie okrzykiem ‹‹Niech 
żyje arcybiskup››. Manifestacja ludu warszawskiego była dla mnie 
małą niespodzianką. Dnia 14 września w święto Podwyższenia 
Krzyża Pańskiego odbyłem uroczysty ingres z pałacu arcybisku-
piego przy ulicy Miodowej do katedry metropolitarnej św. Jana. 
Katedrę przepełnił lud w ścisku nieopisanym. Z ambony odczyta-
łem list pasterski. Tegoż dnia nawiedziłem kilka szpitali i zakła-
dów dobroczynnych. Rozpoczął się dla mnie nowy okres życia”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości 
Kraków 2000, s. 78
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Wyjście procesyi Bożego Ciała, celebrowanej przez J. E. ks. arcybiskupa 
Kakowskiego z katedry św. Jana

„Tygodnik Illustrowany” 
nr 26 z 27 czerwca 1914 r.

Procesja bożego ciała w warszawie



39

boże ciało

Pieśnią dzwonów gród brzmi stary,
I we łzach się korzy cały,–
Oto z jasnej głębi fary 
Płynie orszak przewspaniały.
Przesłoniony wonnym dymem,
Wzrok podnosząc na niebiosy,
Pod złocistym baldachimem
Stąpa starzec srebrnowłosy.

Tak bywało przed dawnemi laty i tak, chwalić Boga, jest po dziś 
dzień w Warszawie. Wielkie to święto, Boże Ciało, dla prastarego 
naszego grodu, wielkie święto dla wszystkich jego mieszkańców. 

Przed kaplicą Gmachu Dobroczynności
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I dla tych z pałaców i dla tych z ubogich domków, na krańcach 
miasta dożywających dni swoich, ale najbardziej to dla dzielnicy 
staromiejskiej – tej prawdziwej, staropolskiej Warszawy.

W dniu tym uroczystym miasto całe przybiera wygląd odmien-
ny, bardziej kolorowy, świąteczny, oczekiwania pełny. Pospolita 
szarość życia znika bez śladu, kryją się gdzieś po kątach ludzie 
obcy, obojętni, niemili, a naokół widzimy dziwnie swojskie twa-
rze, widzimy prastary, szary, rodzimy ród mieszkańców antiqu-
ae Varsoviae. Oto dziewczątka w bieli, wstążeczkami błękitne-
mi przepasane, śpieszą z uliczek wązkich, okolonych domami 
o dwóch, trzech oknach frontu, o spadzistych dachach, oto prze-
zacni majstrowie cechowi stąpają z powagą, i dostojeństwem, oto 
czeladź odświętnie ubrana dąży z chorągwiami barwnemi, a nad 
tem wszystkiem oślepiające, promieniste blaski ciska gorące, 
czerwcowe słońce.

Bractwa i Cechy na ulicy Świętojańskiej
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O, wspomnienia dziecięcych i młodzieńczych lat! O, skarbnico 
najradośniejszych chwil życia! Niby nic się nie zmieniło na zewnątrz, 
niby wszystko to samo dokoła, a jednak serce czuje dziś inaczej.

Szum chorągwi górą leci,
Biją bębny, dzwonki dzwonią,
Sypią kwiaty małe dzieci,
Czyste kwiaty czystą dłonią.
Szum chorągwi wzdłuż polata,
Echa pieśni w dal się szerzą,
Płyną z wieścią na kraj świata,
Że kochają, że tu wierzą.

Na cmentarzu Kościoła Karmelitów na Lesznie
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Otóż wiary tej, tego podniesienia ducha i serca łaknie zgorzk-
niały wśród trosk codziennego życia człowiek dzisiejszy. I to świę-
to, tak pełne pamiątek, tak tętniące narodową nutą, przywraca 
piersi ludzkiej utracone skarby. Pomału, pomału, taje skorupa 
obojętności, jaśniej, rzewniej patrzą oczy zmęczone, przypomina 
się świat dawnych rojeń i złudzeń i w źrenicach zaszkliły się łzy. 
To czar „Bożego Ciała” urzekł cię, smętny uczestniku radosnego 
święta, to łaska Boża spłynęła na ciebie i daje ci powróconą wiarę, 
abyś orzeźwił się jej wonią uroczą, odświeżył duszę, wyskrzydlił 
chmurne, żałosne, rozpaczne często myśli!

Echa pieśni w dal się niosą,
Do kwitnących łąk kobierca
I zachodzą oczy rosą,
I wzbierają łzami serca,
I powraca tłum niezmierny, 

W drodze z Kościoła Bernardynów do Katedry
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Co się duchem w słońcu pławi –
Siwy pasterz lud swój wierny
U wzniesienia błogosławi.

Błogosławieństwo kapłana, jak ożywcza rosa spada na pochy-
lone głowy, które tylko troskę i tęsknotę znają. Błogosławieństwo 
niebios otuchę rzuca w zdręczone dolą dzisiejszą, potargane, 
zgorzkniałe serca, dzwony biją, cieszy się słońce na niebie, szumią 
chorągwie, sypią się kwiaty barwne i wonne, a ponad tem wszyst-
kiem unosi się w przestworzach niewygasła nadzieja dni lepszych, 
które z tego błogosławieństwa wzejdą dla świata.

Błogosławi ludzkiej doli,
Co jak szara nić się mota,
I tym wszystkim, których boli 
Nędza ziemi i żywota.

Na bocznicy poza procesyą
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Błogosławi kwietnym łąkom,
Błogosławi żyznym łanom,
I wieszczącym świt skowronkom,
I ginącym w mgłach kurhanom.

Błogosławi wielkie dusze, dusze ludzi dobrej woli, co w świa-
towej zawierusze sieją ziarna w Bożej roli. Tym, co z wiary spokój 
czerpią, gdy się targa pierś rozpaczą i tym wszystkim, którzy cier-
pią i tym wszystkim, którzy płaczą.

W wiejskich sadach wiatr szeleści 
I do cichych serc polata,
Jakieś dobre, złote wieści 
Z gwiaździstego niosąc świata.
Zbożni ludzie duszą łzawą,
W idealnym toną zdroju,
I zawisnął nad Warszawą 
Anioł wiary i pokoju.

Tłum wiernych, podążających za procesyą
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wsPomnienia ks. arcybiskuPa 
dotyczące rozPoczęcia i wojny światowej

„Nie przewidując powszechnej zawieruchy wyjechałem 
do Włoch na kurację w towarzystwie ks. Stanisława Galla, re-
gensa seminarium oraz ks. prałata Fijałkowskiego, proboszcza 
w Krasnem. Po ukończeniu kuracji w Monlecatini, gdyśmy się 
zatrzymali na krótki odpoczynek w Viareggio. Austria wypo-
wiedziała wojnę Serbii. Należało wracać czym prędzej do kraju. 
Wybraliśmy drogę przez Szwajcarię i Niemcy, a przez jeden dzień 
mieliśmy się zatrzymać w Brukseli dla załatwienia pewnych spraw 
prywatnych. W przejeździe przez Szwajcarię nie ostrzeżono nas 
przed grożącą wojną Niemiec z Rosją i Francją. Nagle pociąg bez-
pośredniej komunikacji między Bazyleą a Brukselą, którym jecha-
liśmy zatrzymaną w fortecy Metz okrzykiem: >>Wojna z Francją 
wysiadać<<...”

„Dzięki nadludzkim wysiłkom udało nam się wydostać z stacji 
fortecznej i z trudem przemycić do Księstwa Luksemburskiego, 
a stamtąd do Brukseli. W dniu kapitulacji Antwerpii przedar-
łem się przez ruchomy jeszcze wówczas front niemiecki i bel-
gijski do Ostendy. Z Ostendy pierwszym statkiem odjechałem 
do Londynu. Skorzystałem z krótkiego pobytu w Londynie, by pro-
sić, mającego wpływ na rząd angielski, kardynała Bourne’a o in-
terwencję na korzyść Polski. Kardynał jak wszyscy Anglicy, nic nie 
wiedział o Polsce, nie interesował się sprawą polską. Przez godzinę 
z górą opowiadałem mu o zbrodni podziału Polski przez trzy naj-
silniejsze w Europie kontynentalne mocarstwa, o odwiecznej spra-
wiedliwości, która domaga się powołania do życia Polski niepodle-
głej i zjednoczonej ze wszystkich trzech zaborów. Przekonywałem 
go, że wybiła godzina dziejowa i Polska powstanie jako państwo 
katolickie: że Państwu katolickiemu powinni podać rękę katoli-
cy całego świata w interesie Kościoła Katolickiego, i że On kar-
dynał Kościoła Rzymskiego, może nam w tym dziele dopomóc. 



46

Kardynał słuchał uważnie, wypytywał o szczegóły, a gdym skoń-
czył, rzekł z flegmą angielską: >>Proszę iść do ambasadora rosyj-
skiego, hrabiego Becckendorfa, i jemu złożyć to samo oświadcze-
nie, bo i On jest dobrym katolikiem<<. Wyszedłem od kardynała 
upokorzony, z rozpaczą w sercu. Pierwszym pociągiem podą-
żyłem do New Castle, potem morzem Północnym do Bergen, 
stamtąd przez Chrystianię (Oslo), Sztokholm, Torneo, Finlandię 
do Petersburga i Warszawy. Kiedy przybyłem do Warszawy dnia  
19 października, bezpośrednio po odparciu przez Rosjan pierw-
szego ataku Niemców na Warszawę, zastałem inne niż w Galicji 
nastroje. W Warszawie pełno wojska. Na ulicach tłum wałęsają-
cych się wojskowych wszelkich barw i rang. Teatry, sale zabaw 
i tańców, domy gry i rozpusty zapełniali oficerowie rosyjscy. 
Patrioci polscy przyjmowali ich w domach prywatnych, arysto-
kratki i mieszczanki, nawet uczciwe, tańczyły na balach prywat-
nych i publicznych z oficerami Rosjanami; nowość niebywała, 
gdyż oficera, nawet Polaka w mundurze rosyjskim nie dopusz-
czano przed wojną do polskich ognisk domowych. Serdeczne 
stosunki inteligencji i sfer wyższych polskich z rosyjskimi, zbra-
tanie polskiego ludu z >>naszymi braćmi Słowianami<< i z „na-
szym” wojskiem, zawieranie małżeństw przez dziewczęta polskie 
w Cerkwi z Rosjanami, nawet z kozakami, czego mieliśmy dość 
liczne wypadki; jakby zapomniano na zawsze o stuwiekowej prze-
szło niewoli, o znęcaniu się Rosjan nad religią katolicką i narodo-
wością polską, o wszystkich krzywdach, jakich od Rosji doznali-
śmy, o pretensjach do rządu i do społeczeństwa rosyjskiego, które 
z bardzo nie licznymi wyjątkami z rządem trzymało. O powstaniu 
nikt nie myślał. Zresztą ogół mało wiedział co się dzieje w Galicji. 
Takie zachowanie społeczeństwa polskiego było niespodzianką 
nie tylko dla rządu rosyjskiego i dla społeczeństwa rosyjskie-
go, ale jeszcze bardziej dla sfer liberalnych rosyjskich i przede 
wszystkim dla armii rosyjskiej, które spodziewały się spotkać 
w Polsce z rewolucją przeciwko Rosji. Ci ostatni, więcej od in-
nych, doceniali stanowisko Polaków w Kongresówce i po dru-
giej stronie kordonu pruskiego. Zdawało się im i wielu z nas,  



47

że w rezultacie pociągnięto za sobą urzeczywistnienie marzenia 
poety rosyjskiego o rozpłynięciu się strumyków słowiańskich 
w morzu rosyjskim. Zbliżał się prawdziwy finis Poloniae, koniec 
marzeń, poświęceń i zmagań pokolenia 1831 i 1863 roku. Takiego 
wyniku nikt nie przewidywał. Nie wiedziałem skąd się wziął?  
Kto go podniecał? Po odparciu Niemców od murów Warszawy 
entuzjazm Polaków dla sprawy rosyjskiej nie miał granic. Był on 
skutkiem barbarzyńskiego bombardowania Kalisza przez osła-
wionego Preusknera, które rzuciło paniczny strach na miasta 
i wsie; ale były i inne przyczyny. Rozdmuchiwano wśród inteli-
gencji i ludu zapowiedź autonomii Polski zjednoczonej, wskutek 
tego wszędzie rozprawiano o połączeniu Kongresówki z Galicją 
i z Poznańskiem pod berłem cesarza Rosji, jako o rzeczy pew-
nej. W Warszawie zawiązało się Koło Międzypartyjne stronnictw 
prawicowych z orientacją koalicyjną, a potem Komitet Narodowy 
Warszawski, jako przeciwstawienie krakowskiemu Naczelnemu 
Komitetowi Narodowemu. Hasło autonomii Polski zjednoczo-
nej pod berłem cara oszołomiło wielu Polaków, szczególnie 
w Kongresówce, w takim stopniu, że nie chcieli wręcz wiedzieć 
i wierzyć co sądzą o autonomii Rosjanie; nie widzieć nadużyć biu-
rokracji rosyjskiej, dokonywanych nad ludnością polską po ogło-
szeniu manifestu Mikołaja Mikołajewicza do ostatnich chwil pa-
nowania Rosjan w Królestwie okupowanej Galicji”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości
Kraków 2000, s. 117, 118, 119, 123, 124
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 36 z 4 września 1915 r.

J. E. Ks. Dr. ALEKSANDER KAKOWSKI,
Arcybiskup warszawski

list arcyPasterski

List arcypasterski J. Eksc. ks. d-ra Aleksandra Kakowskiego 
do duchowieństwa archidyecezyi warszawskiej znalazł szeroki 
oddźwięk w społeczeństwie, które z radością odczuło w nim głę-
boką łączność ze swojemi troskami.
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Naczelna z tych trosk dotyczy w tej chwili nie strat materyal-
nych, poniesionych przez wojnę, ale tego upadku moralnego, któ-
ry wojna przyniosła z sobą słabszym jednostkom z pośród ludu 
wiejskiego.

„Zagnieździły się tu i owdzie — słusznie stwierdza arcypasterz 
— grzechy i występki gorszące, zwłaszcza rabunek, kradzież i nie-
poszanowanie cudzej własności, porubstwo i cudzołóstwo”.

Podkreślone wyraźnie „tu i owdzie” nie stawia nas w obliczu 
klęski ogólnej, ale wskazuje nam na istnienie ognisk zarazy moral-
nej, której szerzeniu powinniśmy przeciwdziałać wszelkiemi siła-
mi. Do pracy tej powołane jest przedewszystkiem duchowieństwo. 
Ono, w myśl listu, powinno „czuwać, przestrzegać, leczyć i nauczać 
z ambony i poza nią gorliwie”.

Duchowieństwo może być jednak pewne, że w pracy tej spo-
tka się z pomocą żywiołów społecznych, które pójdą z niemi ręka 
w rękę.

Komuż bowiem nie leży dzisiaj na sercu odbudowanie w Polsce 
„człowieka” i przysporzenie odrodzonej ojczyźnie obywateli, rozu-
miejących swoje prawa i obowiązki wobec narodu?

J. Eksc. ks. dr. Kakowski nie czyni też w pracy, do której wzy-
wa, różnicy pomiędzy duchowieństwem a ludźmi świeckimi, 
wskazuje bowiem, że kapłan, „będąc mężem Bożym, mężem ko-
ścielnym, nie przestaje być obywatelem kraju”, i nie szczędzi jed-
nocześnie uznania dla tych kapłanów-obywateli, którzy, „pomimo 
niewygód i niedostatku, wśród kul i pocisków armatnich trwali 
na stanowisku”.

To położenie nacisku na obywatelskiem stanowisku i stosun-
ku duchowieństwa do społeczności świeckiej daje nam rękojmię 
wspólnej, ku pożytkowi wszystkich, pracy na rzecz istotnego „le-
czenia i nauczania” tych, którzy zabiegów takich potrzebują, aby 
mogli dorosnąć do oczekujących ich zadań. Zadania te rosną i pię-
trzą się przed nami z dnia na dzień. Niechże nie będzie wśród nas 
nikogo, kto nie zdawałby sobie sprawy z tego, że, jako i Polak, 
powinien współdziałać ich rozwiązaniu nie tylko w zakresie, ale 
i poza zakresem swoich bezpośrednich obowiązków.
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„Świat”
nr 39 z 23 września 1916 r.

zjazd biskuPów w warszawie

W dniu 12 i 13 września 1916 r. w pałacu arcybiskupim w War-
szawie (ul. Miodowa 13) odbyła się konferencya ks. ks. Biskupów 
prowincyi kościelnej Warszawskiej.

Uczestnicy Konferencyi: w pierwszym rządzie od lewej ku prawej stro-
nie siedzą: Ks. Zenon Kwiek, prałat, admin. dyec. Lubelskiej i Podlaskiej;  
J. E. ks. Augustyn Łosiński, biskup kielecki; J. E. ks. dr. Kazimierz Ruszkiewicz, 
bisk. sufr. warszawski; J. E. ks. Aleksander Kakowski, arcybiskup metro-
polita warszawski; J. E. ks. dr. Stanisław Zdzitowiecki, bisk. kujawsko-
-kaliski (Włocławek); J. E. ks. Antoni Julian Nowowiejski, biskup płocki;  
J. E. ks. Maryan Ryx, bisk. sandomierski, ks. Mateusz Dobryłło, prałat wikary-
usz generalny dyec. Seyneńskiej; 

rząd drugi od lewej do prawej strony stoją: ks. prałat dr. Grz. Sokołowski, 
regens konsystorza warszawskiego, ks, prałat B. Czerkiewicz. oficyał dyec. 
kieleckiej, ks. kanonik Ludwik Kwiek, regens konsystorza lubelskiego, ks. 
prałat A. Szelążek, regens seminaryum płockiego, ks. infułat H. Przeździecki, 
wikaryusz generalny z Łodzi, ks. prałat W. Owczarek, regens konsysto-
rza włocławskiego, ks. prałat Gajkowski, redaktor z Sandomierza, ks. prałat  
dr. Z. Chełmicki, sędzia surrogat konsystorza warszawskiego.

Zdjęcie ks. Jana Podbielskiego, Sekretarza Konsystorza
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wsPomnienia a. kakowskiego o organizacji ii konferencji 
biskuPów archidiecezji warszawskiej

„Przed konferencją episkopatu odbyłem dwie konferencje 
z podwładnym sobie duchowieństwem; jedną z proboszczami 
miasta Warszawy i przedmieść, drugą z dziekanami archidiecezji 
warszawskiej w celu poznania nastrojów miast i ludu wiejskie-
go. Na ostatniej dowiedziałem się o grożącej niechybnie z wio-
sną klęską głodu, o niepokoju chłopów co do możliwości po-
wrotu pańszczyzny, jako też o tym, że lud wiejski tęskni wciąż 
za Rosjanami, czeka na ich powrót i boi się rządów polskich. Dnia 
12 i 13 września odbyła się druga konferencja biskupów metropo-
lii warszawskiej”. 

„Dnia 13 września po obiedzie sami biskupi i administrato-
rzy diecezji zastanawiali się, jakie stanowisko ma zająć episko-
pat wobec tego, że możliwe było ogłoszenie aktu niepodległości 
Polski przez państwa okupacyjne. Po wysłuchaniu sprawozdania 
z istniejącego stanu politycznego w kraju i za granicą, tudzież 
w pojęciu polityków i dyplomatów, jednomyślnie ustalono nastę-
pujące zasady: episkopat w stosunku do wszystkich stronnictw 
politycznych w Kongresówce, Galicji i Poznańskim trzymać się 
będzie nadal powściągliwie; nie łącząc z żadnym i nie ulegając 
żadnemu. Powściągliwość nasza nie ma być bierna; raczej na-
leży się skłaniać ku stronnictwom konserwatywnym i prawico-
wym, a odchylać się od lewicowych. Episkopat i za nim wszystek 
kler ma iść z narodem we wszystkich sprawach narodowych. 
Jako wykładnik trzeźwej myśli narodowej episkopat uważa Koło 
Międzypartyjne. Bez wyraźnych wskazań Koła Międzypartyjnego 
lub Koła Międzydzielnicowego episkopat nic nie postanowi 
w sprawie polskiej. Na wypadek ogłoszenia państwa polskiego 
niepodległego przez mocarstwa centralne i ustanowienia rządu 
z regentem na czele bez określonych granic i bez wojska, zacho-
wamy się z mniejszą powściągliwością niż względem okupantów, 
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przeciwnie, z większą życzliwością. W razie ogłoszenia niepod-
ległości Polski ze wskazanymi, jakkolwiek jeszcze nie ustalony-
mi granicami, z królem imiennie wskazanym, z armią polską 
i z rządem polskim, zrobimy wszystko co będzie w naszej mocy, 
bez względu na następstwa, na ofiary i cierpienia; otoczymy króla 
opieką i radą, a rząd będziemy wspomagali wszelkimi zależnymi 
od nas środkami. Wyślemy posłów do króla z powitaniem i hoł-
dem, a do Berlina i Wiednia z podziękowaniem, choćby Królestwo 
Polskie obejmowało tylko dzisiejsze Królestwo Kongresowe 
z Grodzieńszczyzną i Wileńszczyzną, bez Poznańskiego i Galicji, 
z którą nie tracimy nadziei połączenia się w bliskiej przyszłości 
automatycznie. Wszyscy biskupi i administratorzy podczas narad 
konferencyjnych i w pogadance politycznej dziwnie byli ożywieni 
jedną myślą i nadzieją na lepszą przyszłość jaka nas niezawodnie 
czeka”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości 
Kraków 2000 r., s. 304, 307.
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„Świat”
nr 42 z 14 października 1916 r.

Poświęcenie kościoła w ząbkach

Widok kościółka w Ząbkach, który odbudowano dzięki staraniom Adama hr. 
Ronikiera i pomocy finansowej k. Michałowej Radziwiłłowej.

J .  E .  Ks .  Arcyb.  Kakowski  
po poświęceniu kościółka opusz-
cza Ząbki. Obok widać Adama  
hr. Ronikiera
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„Świat”
nr 46 z 11 listopada 1916 r.
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Uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej, podczas którego prezes, dr. M. Brudziński wygłosił 
z powodu uroczystości proklamowania Państwa Polskiego – gorącą i podniosłą mowę: 
„Przyjdzie rychło chwila, gdy na terenie międzynarodowym będziemy mieli własne 
rzeczniki, gdy na zamku zasiądzie nasz własny, polski król, gdy naszego honoru narodo-
wego bronić będą i naszych własnych granic pod narodowym sztandarem nasze własne 
polskie wojska”.

uroczystość wskrzeszenia Państwa Polskiego

Tłumy zalegające Plac Zamkowy. Wyrusza pochód 
P.P.S. na stoki Cytadeli, celem uczczenia pamięcią stra-
cenia Okrzei i innych poległych za wolność.

S t u d e n c i  p o l i t e c h n i k i 
uczestniczą w pochodzie 
ze swoim sztandarem.
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uroczystość ogłoszenia niePodległości królestwa Polskiego

Korespondenci pism zagranicznych, niemiec-
kich, neutralnych, amerykańskich, opuszczają 
pałac Belwederski.

J. E. hr. Hutten-Czapski, J. E. dr. Brudziński, 
w otoczeniu studentów na podwórcu Zamku 
Królewskiego.

Studenci Uniwersytetu śpieszą do Zamku  
Królewskiego.

Harcerze w Zamku Królewskim.

Legioniści tworzą szpaler w Zamku Królew-
skim. 

Legioniści po ogłoszeniu aktu niepodległości 
opuszczają Zamek.
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Uroczystość ogłoszenia niepodległości Królestwa Polskiego

Punktualnie o godz. 11 m. 15 wjeżdża na dzie-
dziniec Zamku Królewskiego eskorta Jenerał-
gubernatora von Beselera.

Po odczytaniu manifestu na Zamku, z balkonu
rozlega się głos: „Niech żyje Polska”.

Delegacye wyższych uczelni na dziedzińcu 
Zamkowym. Na pierwszym planie Naczelnik 
M. M Franciszek ks. Radziwiłł.

Wyższe kursy handlowe ze swemi sztandarami 
stoją w szeregach na dziedzińcu Zamku Kró-
lewskiego.

Pochód wyrusza z Zamku na ulice miasta. Morze głów przed Zamkiem podczas uroczy-
stości.
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wsPomnienia a. kakowskiego dotyczące dni 
PoPrzedzających ogłoszenie aktu 5 listoPada

„3 listopada w południe hr. Bogdan Hutten-Czapski 
w towarzystwie hr. A. Ronikiera oznajmił mi w imieniu cesarza  
Wilhelma II i generał-gubernatora Beselera, jako pełnomocnik 
cesarza, że dnia 5 listopada, to jest w niedzielę, ogłoszona będzie 
na zamku królewskim w Warszawie w imieniu cesarzów niemiec-
kiego i austriackiego niepodległość Polski oraz prosił, żebym 
był obecny na tym akcie i wziął udział w przeprowadzeniu woli 
dwóch monarchów i ich rządów. Obecność arcybiskupa na tym 
akcie, zdaniem hrabiego, jest konieczna, przyczyni się bowiem 
do uświetnienia chwili i zarazem da rękojmie, że duchowieństwo 
dopomoże swoim wpływem i powagą do przeprowadzenia woli 
dwóch cesarzów”.

„Od tej chwili do ogłoszenia aktu wzięto mnie w dwa ognie. 
Pasywiści żądali bym się całkowicie odsunął od wszystkiego i nie 
brał w niczym żadnego udziału. Aktywiści znowu chcieli, bym 
poszedł we wszystkim na rękę władzom okupacyjnym. Koło go-
dziny 3-ej po południu dr Rząd i dr Kazimierz Chełchowski, po-
wszechnie znany działacz społeczny, rodzony brat Stanisława 
Chełchowskiego, współzałożyciela i pierwszego prezesa 
Towarzystwa Rolniczego Warszawskiego, mój dalszy krewny, 
w imieniu Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego ostrzegli 
mnie, że rząd niemiecki działa na szkodę narodu polskiego i że 
duchowieństwo przyjmując udział w akcie rządowym, może ścią-
gnąć nieszczęście na naród. Przyrzekłem im zachowanie wszel-
kiej ostrożności: zwołałem już kapitułę na naradę i po naradzie 
będę postępował jak wymaga dobro Kościoła i narodu. O godz. 
3.30 przybył do pałacu rektor Brudziński, prezes rady Miejskiej, 
z Dzierzbickim, wiceprezesem Tow. Rolniczego, obydwaj bardzo 
przygnębieni, w celu zasięgnięcia informacji, co czynić? Przed 
chwilą powiedział On władzom okupacyjnym: >>Jeśli akt nie ma 
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charakteru manifestu, to ja do zamku nie pójdę, choćby mnie mie-
li za to powiesić<<. Hr. Czapski miał na to odrzec: >>To będzie 
awantura i z tego będą się cieszyć Moskale<<”. 

„Prześwietną kapitułę Metropolitalną Warszawską wtajemni-
czyłem w przebieg sprawy polskiej, osobliwie co do mającego być 
ogłoszonym w dniu 5 listopada aktu, po czym dałem do rozwią-
zania następujące pytania: 1. Jak mam się zapatrywać na prze-
czytany mi przez hr. Czapskiego akt ogłoszenia niepodległości 
Polski? 2. Czy powinienem być obecny na zamku królewskim 
wraz z przedstawicielami kapituły na uroczystym ogłoszeniu 
aktu. 3. Czy mam w imieniu narodu przemówić i dziękować ce-
sarzowi Wilhelmowi i Franciszkowi Józefowi za ogłoszenie nie-
podległości? 4. Czy mam nakazać w czasie tej uroczystości bicie 
w wszystkie dzwony w kościołach warszawskich? 5. Czy mam od-
prawić w katedrze nabożeństwo i odśpiewać Te Deum laudamus 
zaraz po akcie lub później? 6. Czy mam wydać orędzie paster-
skie do ludu z zachętą wzięcia udziału w następstwach logicznych 
tego aktu? Kapituła po naradzie dala odpowiedź: >>Odczytany 
dokument nie jest podpisany ani przez cesarzów, ani przez 
Bethmanna Hollwega, a przeto, acz zgodny z ich życzeniem i prze-
konaniem, nie wiąże i nie krępuje rządu niemieckiego i austriac-
kiego na przyszłość<<. To żaden manifest, żaden patent cesarski  
– to akt urzędowy, którego w pewnym momencie rząd może się 
wyrzec, tym bardziej, że powiedziano w nim, iż dwaj monarcho-
wie tylko postanowili utworzyć z ziem polskich samodzielne pań-
stwo z dziedziczną monarchią i ustrojem konstytucyjnym, co jest 
tylko przyrzeczeniem, obietnicą utworzenia państwa, wcale zaś 
nie jest ogłoszeniem niepodległości. Kościół nie może opierać się 
na tak kruchych postawach. Akt ten jednak ma pewną doniosłość 
polityczną, bo przecież sprawa polska staje się sprawą międzynaro-
dową, przeto mogę pójść do zamku królewskiego na uroczystość 
ogłoszenia obietnicy monarchów, przez co wyrazi się solidarność 
duchowieństwa z narodem w pragnieniu odbudowania Polski. 
Poza tym nie powinienem w przemowie publicznie dziękować 
cesarzowi w imieniu swoim i narodu, ani zarządzić nabożeństw 
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uroczystych ze śpiewem Te Deum laudamus, ani nakazywać bicia 
w dzwony, ani wydawać orędzia pasterskiego”.

„Dnia 4 listopada przybył do mnie książę Zdzisław Lubomirski, 
prezydent miasta, dla omówienia udziału w ogłoszeniu aktu nie-
podległości Polski. >>Według mnie, mówił książę-prezydent, jest 
akt niedostateczny. Trzeba pójść na zamek i wysłuchać oświadcze-
nia, ale nie należy okazywać radości, bo nie ma do tego poważne-
go powodu. Jest akt, świadczący o dobrej woli, ale nie patent, ani 
manifest cesarzów. Grzecznie się ukłonimy za usłyszaną przyjem-
ną nowinę i na tym koniec<<”.

„O godz. 11.00 rektor Brudziński pytał jeszcze raz o stanowi-
sku kleru. Dałem mu odpowiedź zgodną z radą kapituły. Rektor 
prosił przynajmniej o odprawienie nabożeństwa w katedrze  
z Te Deum laudamus. Uproszenie niebios w tej prastarej katedrze 
będzie miało tę dodatnią stronę, że usymbolizuje i przypieczętuje 
nasze pragnienia. Odpowiedziałem: Nie wiem, czyby to zgadzało 
się z dobrem narodu, wygrywać już teraz wszystkie atuty. Liczne 
deputacje chłopów z prowincji oświadczyły mi, że czekają na głos, 
bo nie wiedzą jak mają się zachować. Ten głos, ich zdaniem, może 
wyjść od arcybiskupa prymasa. Mój głos może być wygrany, jako 
ostatni atut. Pójdę, ale nie będę przemawiał, ani dziękował ce-
sarzom, nie ogłoszę listu pasterskiego, ani żadnych uroczystości 
kościelnych nie zarządzę”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości
Kraków 2000 r., s. 324, 325, 326, 327, 328.
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„Tygodnik Illustrowany” 
nr 9, 10, 11, z 17 marca 1917 r.

zjazd biskuPów Polskich

l) J. Eksc. ks. St. Zdzitowiecki, biskup kaliski. 2) J. Eksc. ks. K. Ruszkiewicz, 
biskup sufragan warszawski. 3) J. Eksc. ks. J. S. Pelczar, biskup przemyski.  
4) J. Eksc. ks. J. Theodorowicz, arcybiskup ormiański lwowski. 5) J. Eksc. 
ks. A. Kakowski, arcybiskup warszawski. 6) J. Eksc. ks. E. Dalbor, arcybiskup 
gnieźnieńsko-poznański. 7) J. Eksc. ks. J. Bilczewski, arcybiskup lwowski.  
8) J. Eksc. ks. L. Wałęga, biskup tarnowski. 9) J. Eksc. ks. A. książę Sapieha, 
biskup krakowski. 10) J. Eksc. ks. A. Nowowiejski, biskup płocki. 11) J. Eksc. 
ks. M. Ryx, biskup sandomierski. 12) J. Eksc. ks. A. Łosiński, biskup kielecki.
Stoją: 
13) ks. prałat Z. Kwiek, adm. dyec. lubelskiej i podlaskiej. 14) ks. prałat  
M. Dobryilo, adm. dyec. sejneńskiej.

Fot. ks. Jan Podbielski, sekret. kons. J. A. W.
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stulecie metroPolii warszawskiej

J. Eksc. ks. Aleksander Kakowski, arcybiskup warszawski.
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Bullą z dnia 17-go marca 1817 roku papież Pius VII ogni-
sko władzy dla nowego kościoła polskiego w nowoutworzonem 
Królestwie Polskiem wyznaczył w Warszawie, a starożytną świą-
tynię miasta naszego, kościół ś-go Jana, podniósł do stopnia ko-
ścioła metropolitalnego.

Przypadającą w r. b. setną rocznicę tej uroczystej chwili uświet-
nił zjazd biskupów polskich, którzy przybyli do Warszawy, aby 
wziąć udział nie tylko w uroczystościach kościelnych, ale odbyć 
jednocześnie wspólną naradę nad sprawami, które zjednoczyły 
poszczególne dyecezye, znajdujące się na ziemiach polskich, w do-
broczynnej akcyi niesienia pomocy dotkniętej przez klęski wojen-
ne ludności.

Kościół w Polsce zarówno w osobach swoich wysokich prze-
wodników, jak i w osobach zwykłego kleru, a w szczególności 
proboszczów wiejskich, okazał się czasu tej wojny na wysokości 
zadania.

Powszechne uznanie, jakie zdobyła sobie działalność krakow-
skiego komitetu biskupiego, zainicyowana tak szczęśliwie przez  
J. Eksc. ks. biskupa krakowskiego, Sapiehę, niemniej owocne zabie-
gi J. Eksc. ks. arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego, Dalbora, 
o gromadzenie środków pieniężnych na pomoc dla ubogiej ludno-
ści Królestwa i Galicyi, wydatne wreszcie w skutkach swoich zarzą-
dzenia J. Eksc. ks. d-ra Kakowskiego i podwładnych mu biskupów 
poszczególnych dyecezyi w Królestwie – stanowią piękną kartę 
w dziejach stosunku Kościoła do narodu, przeżywającego wielką 
chwilę przełomu dziejowego.

Oceniając to właściwie, Warszawa pochyliła się w głębokiej czci 
i szacunku przed dostojnymi gośćmi, którzy od dawna nie zjeż-
dżali do jej murów w takiej liczbie, a wśród których byli i po raz 
pierwszy dopiero do stolicy Polski przybywający. Ze szczególnem 
wzruszeniem witano J. Eksc. arcybiskupów Dalbora, Bilczewskiego 
i Thedorowicza, oraz biskupów Pelczara i Wałęgę.

Stara archikatedra warszawska była też widownią rzadkiej uro-
czystości podczas pontyfikalnego nabożeństwa w niedzielę, dnia 
12-go b. m., a głębokie wrażenie na obecnych wywarł mo ment, 
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kiedy Najwyżsi dostojnicy Kościoła, repre zentujący trzy dzielnice 
Polski, zwrócili się od ołtarza ku wypełnionym po brzegi morzem 
głów ludzkich nawom kościoła z błogosławieństwem dla wiernych. 
Zdawało się, że w starych, patyną wieków okrytych nawach za-
grały wówczas jakby echa dalekich wspomnień, że ożyły w nich 
dzieje świetnych niegdyś obrazów, kiedy to z tego samego miej-
sca zwracał się do zalegających świątynię tłumów Prymas Polski 
w momentach szczególniej szego znaczenia.

Po uroczystościach kościelnych przyszedł czas na poważ-
ną pracę. Pod przewodnictwem J. Eksc. ks. d-ra Kakowskiego,  
jako gospodarza Zjazdu, odbył się szereg posiedzeń i narad po-
ufnych, na których powzięte uchwały okażą się niewątpliwie 
w następstwach swoich dla całego kraju i dla sprawy polskiej 
korzystnemi.

W ten sposób tysiącletni węzeł jedności duchowej, istniejącej 
w Polsce pomiędzy narodem a Kościołem rzymsko-katolickim, 
który w ostatniem zwłaszcza stuleciu na naszym specyalnie grun-
cie i w opłakanych warunkach ucisku, stosowanego przez rząd ro-
syjski, odegrał rolę wytrwałego obrońcy idei narodowej, wzmocnił 
się nowym aktem współdziałania na tle tragicznych zmagań się 
narodu o jego lepsze jutro.
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wsPomnienia a. kakowskiego 
o Pierwszym zjeździe ePiskoPatu Polskiego 

trzech zaborów

„Dnia 12 marca 1917 r. nadchodziła 100-letnia rocznica podnie-
sienia stolicy biskupiej warszawskiej do godności arcybiskupstwa 
metropolitalnego. Rocznicę tę postanowiłem uświetnić dla dobra 
Kościoła i narodu uroczystym obchodem kościelnym w obecno-
ści biskupów polskich ze wszystkich trzech zaborów, z którymi 
zamierzałem odprawić wspólną konferencję. Uzyskawszy zgodę 
administracji niemieckiej na zjazd biskupów metropolii war-
szawskiej z okupacji niemieckiej i austriackiej, zobowiązałem 
barona Ugrona, przedstawiciela Austrii, do ułatwienia przyjazdu  
na tą uroczystość biskupom galicyjskim. Baron chętnie podjął 
się tej misji dla propagandy austriackiej i wywiązał się z zada-
nia tak zręcznie, że wyjednał paszporty dla wszystkich bisku-
pów galicyjskich bez zwrócenia uwagi rządu niemieckiego, 
zjazd biskupów dwóch dzielnic to za mało. Bardzo mi chodziło 
o przybycie na zjazd arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, 
prymasa Polski, ks. Edmunda Dalbora. Na dwa dni przed uroczy-
stością ks. Chełmicki podniósł wobec Niemców sprawę przyjazdu  
arcybiskupa Dalbora. Jeżeli rząd austriacki ułatwił przyjazd 
do Warszawy wszystkim biskupom galicyjskim, to i rząd nie-
miecki powinien sprowadzić do Warszawy arcybiskupa Dalbora, 
chociażby tylko dla sparaliżowania wpływów austriackich. Jakoż 
nadspodziewanie władze niemieckie wezwały do Warszawy arcy-
biskupa Dalbora telegraficznie. Dzięki tym zabiegom dnia 10 mar-
ca znaleźli się w Warszawie wszyscy biskupi polscy w komplecie. 
Chociażby nie odbyły się żadne narady, choćbyśmy nie powzię-
li żadnych uchwał, zjazd wszystkich biskupów polskich z trzech 
zaborów w stolicy Polski i ukazanie ich ludowi w katedrze, było 
najwymowniejszym kazaniem i zachętą do zjednoczenia narodu 
polskiego…”
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„W niedzielę dnia 11 marca, w wigilię 100-letniej rocznicy pod-
niesienia biskupstwa warszawskiego do godności arcybiskupstwa 
odbyło się uroczyste nabożeństwo w katedrze. Na nabożeństwie 
byli obecni członkowie Rady Stanu i Rady Miejskiej, przedstawi-
ciele instytucji społecznych i dobroczynnych. Arystokracji, wybit-
nych obywateli wiejskich, zgromadzonym w prezbiterium, tudzież 
bardzo licznego ludu, który zapełnił szczelnie katedrę…” 

„Księża biskupi weszli do katedry bocznym wejściem od strony 
prezbiterium i zebrali się w zakrystii kanonickiej. O godz. 10 30 
zajechałem z prymasem Dalborem przed wielkie drzwi katedry, 
gdzie nas uroczyście powitała kapituła In gremio. Po powitaniu 
przeszliśmy w procesji główną nawą katedry do prezbiterium, 
jednocześnie błogosławiąc ludowi; obydwaj w sukni purpuro-
wej, w mucecie i birecie purpurowym. Uroczysty ingres wywarł 
na obecnych wzruszające wrażenie. U wielu dostrzegłem łzy rado-
ści. Arcybiskup Dalbor przeszedł do zakrystii kanonickiej, gdzie 
oczekiwali wszyscy biskupi. Pozostałem z klerem w prezbiterium, 
gotując się do sumy. Po odśpiewaniu przez kler godzinek kano-
nicznych, biskupi w sukni fioletowej, rokiecie, kapie i mitrze, z pa-
storałem w ręku, wychodzili kolejno po dwóch z zakrystii, kła-
niali się chórowi, ludowi, celebransowi i zajmowali przeznaczone 
dla siebie fotele, ustawione na podium po prawej stronie ołtarza. 
Ostatni kroczyli; książę biskup Sapieha, arcybiskup Teodorowicz, 
arcybiskup Bilczewski i arcybiskup Dalbor. Zszedłem z tronu od-
dałem głęboki pokłon biskupom. Zaczęła się suma. Po Ewangelii 
arcybiskup Teodorowicz wygłosił kazanie okolicznościowe, któ-
re wzruszyło do głębi słuchaczy i wprowadziło w zachwyt; tyle 
włożył w nie uczucia i mistrzostwa słowa. Mówił o zjednoczeniu 
serc i dusz, głosił o Polsce zjednoczonej. Po kazaniu mówiono: 
>>Słyszeliśmy największego w obecnej dobie mówcę polskiego<<.

Najbardziej uroczysty był koniec sumy. Na błogosławieństwo 
zeszli z podium, podeszli do wielkiego ołtarza i kiedy śpiewa-
łem Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filus et Spiritus 
Sanctus, wszyscy razem błogosławili ludowi, błogosławili Polsce. 
Lud rzucił się na kolana długo, długo rzewnie łkał ze wzruszenia. 
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Jedynie Marszałek koronny nie zgiął kolan przed majestatem 
błogosławieństwa episkopatu zjednoczonej Polski. Po sumie od-
śpiewano wspólnie Te Deum laudamus z modlitwami za Ojca  
św. i za Polskę. Biskupi wrócili na swoje miejsca, a ja stanąw-
szy przed nimi, wypowiedziałem kilkanaście zdań podzięki 
wszystkim, a w szczególności prymasowi Dalborowi i zaczynając 
od Dalbora wszystkim po kolei składałem pocałunek pokoju. Tym 
pocałunkiem pokoju zachwycał się lud, jako symbolem jedności, 
zgody i zjednoczenia trzech dzielnic Polski”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości
Kraków 2000, s. 357, 358, 360, 361.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 17 z 28 kwietnia 1917 r.

wezwanie arcyPasterskie

J. Eksc. Ks. Arcybiskup Aleksander Kakowski. 

Fotorysunek, wykonany sposobem inż. Zbigniewa Gniazdowskiego.
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J. Eksc. ks. arcybiskup warszawski, Ale ksander Kakowski, pa-
sterskiem orędziem swojem z dnia 16-go kwietnia r. b. w pod-
niosłych i gorących słowach wezwał naród polski do modłów 
za Ojczyznę.

Jeśli Pan nie zbudu je domu, próżno pracowa li, którzy go 
budują – przypomina arcypasterz prawdę psalmisty i tak mówi 
dalej:

Święta, codzienna modlitwa, płynąca z serca skruszonego 
na intencyę Ojczyzny, jest wprost obo wiązkiem każdego Polaka. 
Jak w przeszłości potężna opieka i wstawiennictwo Matki Boskiej, 
Królowej Korony Polskiej, i świętych patronów naszych ratowały 
kraj od zguby, a szczupłym siłom wojskowym nieraz da wały zwy-
cięstwo nad prze możnymi i stokroć liczniej szymi szeregami wojsk 
nieprzyjacielskich, tak też i obecnie opieka Najświętszej Maryi 
Panny i Świętych Patronów naszych wypro wadzi Polskę z życia 
niedo li i cierpień do błogosławio nej krainy wolności i szczę ścia. 
Więc módlmy się o Ojczyznę, módlmy się za Oj czyznę.

W niedzielę dnia 6-go maja przypada uroczystość Matki 
Boskiej, Królowej Ko rony Polskiej. W tym dniu niech ducho-
wieństwo odpra wi nabożeństwo z wysta wieniem Najświętszego 
Sakramentu we wszystkich ko ściołach parafialnych i fi lialnych, 
z wszelką możli wą okazałością, na intencyę wolnej i niepodległej 
Polski, a zamiast kazania niech odczyta to moje pa sterskie wezwa-
nie. Ty zaś, ludu, módl się i śpiewaj: „Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić, Pani”. 

Jak Polska szeroka i długa, słowa tego uroczystego wezwania 
brzmieć będą, niby dzwon, wzywający serca do ukorzenia się 
przed Majestatem boskim i do błagalnej mo dlitwy o Ojczyznę 
i za Ojczyznę. Przez długie lata dusza polska nie znała ukojenia. 
Nie znała tego dosytu szczęścia i pokoju, w jakich żyły inne naro-
dy. Szarpana przez ból i mękę tragicznej rzeczywistości, jedy ną 
znajdowała ulgę w modlitwie.

Modlitwą tą, która, jak wielki organ, hu czała nad Polską, były 
już „Kazania Sejmowe” Skargi w wieku XVII, owe Jeremiaszowe 
ża le nad świętą Hieruzalem, której mury stały jeszcze wówczas 
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mocno, zapowiadając jedno bystrym oczom pierwszego proroka 
Polski swój upadek.

A potem, skoro upa dek ów przyszedł, skoro Najjaśniejsza 
Rzeczpospoli ta nie tylko utraciła świe tność swoją, ale i byt sa-
modzielny, modlitwa ta ozwała się dźwiękiem surm bojowych 
w cudnych pie śniach barskich, w obozach Konfederatów, którzy 
z imieniem Maryi na ustach stali na okrwawionych, ostatnich 
szańcach Ojczyzny.

Jeszcze później prze syciła ta sama modlitwa naszą wielką po-
ezyę roman tyczną, która uczyniła z Polski „pacierz, co płacze, 
i piorun, co błyska”, aby wy buchnąć wreszcie rozsadza jącym 
mury kościelne, po tężnym chorałem „Z dymem pożarów” i roz-
płynąć się w bezsilnem, żałosnem bła ganiu „Ojczyznę wolną racz  
nam wrócić, Panie!” Ale i to błaganie przycichło, zde ptane 
i zdławione.

Dzisiaj dopiero, po la tach udręki, na gruzy i rui ny spustoszonej 
przez woj nę ziemi, pada, jak ziarno usiewne, wezwanie arcypaster-
skie do jawnej całego narodu modlitwy o Ojczyznę i za Ojczyznę. 
Znajdzie ono gorący odzew w duszach na szych, mocnych niezłom-
ną wiarą w idący dzień Spra wiedliwości i Prawdy, i oto w całej 
Polsce pochylą się głowy i rozszepcą usta mo dlitwą milionów 
serc, zmar twychwstających do nowego życia, ufnych i miłujących, 
a w miłowaniu swojem zaprawnych goryczą doświadczeń długich 
lat niewoli, któ rej kres widzą olśnione oczy nasze.

Zaiste, Królowa Korony Polskiej jest z nami! Cześć Jej i chwała!
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 26 z 30 czerwca 1917 r

dziesięciolecie centralnego 
towarzystwa rolniczego

Na sali obrad. W pierwszym rzędzie J. Eksc. ks. arcybiskup warszawski  
dr. A. Kakowski, obok niego po prawej: Witold ks. Czartoryski, prezes Centr. 
wydziału galicyjskich Tow. Rol., i Eustachy ks. Sapieha, prezes R.G.O.; po le-
wej: Zdzisław ks. Lubomirski, prezydent m. st. Warszawy, ks. Włodzimierzowa 
Czetwertyńska, matka nieobecnego prezesa C.T.R. i p. Kazimierz Brownsford, 
delegat poznańskiego T. Rol.

zjazd jubileuszowy rolników Polskich 
Pod znakiem dziesięciolecia 

centralnego tow. rolniczego w król. Polskiem

Pod znakiem X-lecia zorganizowanej i pod znakiem dalszej wy-
trwałej tak samo zorganizowanej pracy odbył się jubileuszowy, 
ogólny zjazd rolników polskich w Centralnem Tow. Rolniczem 
w Warszawie. Zjechało nań z górą 500 ziemian i rolników, re-
prezentujących zrzeszoną w towarzystwach i kółkach rolniczych 
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Narada władz naczelnych C.T. R. przed wejściem na sale obrad (pp. wiceprezes 
Maryan Kiniorski i zastępca prezesa Juliusz hr. Tarnowski). 

Fot. Saryusz-Wolski

większą i mniejszą własność ziemską w Królestwie Polskiem. 
Przybyli również przedstawiciele organizacyi rolniczych z innych 
dzielnic polskich – z Wielkopolski i Małopolski.

Zjazd rolników trwał cały tydzień. Rozpoczął się w sobotę, 
d. 16-go czerwca, a skończył d. 22 t. m. Cały ten jubileuszowy 
„tydzień rolniczy” wypełniły liczne narady i zebrania specyalne 
i ogólne w różnych wydziałach, kołach i sekcyach Centralnego 
Tow. Rol. przy ul. Kopernika.
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Następnie wyniki tych narad przyjęło łącznie ze sprawozdaniem 
z 10-letniej działalności C. T. R. i zastanawiało się nad przyszłą or-
ganizacyą rolnictwa plenum członków Tow. na ogólnem swem 
zebraniu. Stanowiło ono punkt kulminacyjny zjazdu i zgroma-
dziło nie tylko rolników, lecz i przedstawicieli innych instytucyi 
zawodowych, krajowych i społecznych z J. Eksc. arcybiskupem 
— metropolitą warszawskim, ks. dr. Aleksandrem Kakowskim, 
z prezydentem stolicy, ks. Zdzisławem Lubomirskim, oraz przed-
stawicielami Rady Głównej Opiekuńczej w osobie jej prezesa 
ks. Eustachego Sapiehy, Wydziału Galicyjskich Tow. gospodar-
czo-rolnych w osobie ich prezesa ks. Witolda Czartoryskiego 
i Centralnego Towarzystwa Rolniczego Poznańskiego w osobie 
reprezentanta jego zarządu, p. Kazimierza Brownsforda na czele.

Pozatem obradowali przedstawiciele Kółek Rolniczych i leśni-
cy, zrzeszeni w swoim „Wydziale”, obchodząc również 10-lecia 
zorganizowanej swej pracy. Odbyło się również, co prawda nie ju-
bileuszowe, lecz nie mniej ważne, zebranie Rady istniejącego od nie-
dawna, bo powstałego dopiero podczas obecnej wojny „Związku 
ziemian”.

Wreszcie z okazyi zjazdu C. T. R. urządziło pierwszą u nas nie-
wielką co prawda, lecz za to bardzo ciekawą wystawę budownictwa 
i zdobnictwa wiejskiego w celu spopularyzowania wśród ogółu ziemian 
i rolników naszych zasady popierania przedewszystkiem wszyst-
kiego, co swojskie i wykazania, że to swojskie nie jest nie tylko 
gorsze od tego, co nabywają u obcych, ale częstokroć przewyższa 
je pod względami. 
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iV zjazd ogólny ks. Prefektów z królestwa Polskiego

Prezydyum: 
1. Ks. prof. Flaczyński z Pułtuska, 2. ks. dyrekt. Gostyński z Lublina,  
3. ks. dr. Wojtkiewicz z Włocławka, 4. ojciec Jacek Woroniecki z Krakowa.  
5. ks. kan. Gajkowski z Sandomierza, 6. ks. prałat Kowalewski (sen. pref.),  
7. ks. dr. Matulewicz (przewodn.), 8. ks. kan. Dębiński, 9. ks. prof. Sikorski  
z Kielc, 10. ks. kan. Ciesielski z Częstochowy, 11. ks. Pałmowski z Płocka. 
Stoją: 
12. ks. prał. Ciepliński (prezes kom, organiz.),  13. ks. dr. Mauersberger  
(na mównicy), 14. ks. kan. Jamiołkowski (skarbnik Zjazdu), 15. ks. F. J. 
Kozłowski (gospodarz Zjazdu).
Wśród uczestników Zjazdu w pierwszym rządzie J. Eksc. ks. arcybiskup war-
szawski dr. A. Kakowski.
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Po zjeździe ks. Prefektów

Świeżo zamknął swoje obrady Zjazd księży prefektów. Przybyli 
do Warszawy dość licznie z miast prowincyonalnych księża  
rozjechali się do stałych swoich siedzib, uwożąc podobno jak naj-
lepsze wspomnienia z odbytych wspólnie narad i zapał do dalszej 
pracy.

O czem mówiono na Zjeździe, nad czem dyskutowano najgo-
ręcej, o jakie spierano się zasady – tego ściśle nie wiemy, Zjazd 
bowiem odbywał się w zamkniętem kole uczestników, bez udziału 
prasy. Znamy tylko tytuły poszczególnych referatów i nazwiska 
referentów.

Otóż na tej podstawie wolno sądzić, że Zjazd był objawem nie-
tylko dojrzałej myśli obywatelskiej wśród młodszego, duchowień-
stwa, ale że ujawnił on nadto znaczny zasób energii, z którą księża 
prefekci chcą dalej pracę swoją prowadzić.

Ksiądz prefekt! Któż z nas, wychowańców dawnej szkoły rosyj-
skiej, nie pamięta tej słodkiej godziny wypoczynku, kiedy na ka-
tedrze zjawiał się nauczyciel religii. Wchodziło z nim do klasy 
słońce, wchodził jakiś uśmiech rozradowania, którego na innych 
lekcyach nie było. Wśród żółtych ścian i czarnych ławek brzmiał 
język polski. To jedno już wytwarzało pomiędzy nami a prefek-
tem blizkie, bezpośrednie porozumienie. Niezależnie od tych 
lub innych zalet czy wad księdza, jako pedagoga, pomiędzy nim 
a gwarną gromadą młodzieży, zwłaszcza w klasach wyższych, ist-
niał silny węzeł uczuciowy. Ksiądz był jedynym nauczycielem, 
do którego mieliśmy zaufanie i mieliśmy je nawet, mimo wolno-
myślnych prądów, nurtujących wśród nas, a zwalczanych przez 
niego. Była między nim a nami jakby umówiona „tolerancya” wza-
jemna, oparta o wspólne przymierze przeciw wspólnemu wrogowi 
Ojczyzny i Kościoła. Mówić o tem głośno nie było można. Trudno 
było mówić nawet szeptem. Milczenie musiało wystarczyć, ale 
w milczeniu tem była głęboka treść codziennych przeżyć.
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Usta otwierały się dopiero po maturze. Wówczas, kiedy lauro-
we gałązki naszych czapek uczniowskich leżały już zdeptane, kiedy 
szkoła z całą jej atmosferą szpiegowsko-policyjną była za nami, 
uczniowie „wyzwoleńcy” szli gromadą do swego prefekta. Szli 
z pożegnaniem, po słowo na dalszą drogę życia. Towarzyszyło 
temu najczęściej wzruszenie obustronne i wówczas to padały nie-
raz z ust prefektów długo trzymane na uwięzi słowa, wytwarzał 
się nastrój już nie tylko uczuciowy, ale i rozumowy. Dzięki tym 
wizytom dla prefektów naszych, niezależnie od tego lub innego 
stopnia miłości, zachowaliśmy szacunek.

Niech wiedzą o tem, o ile staruszkowie, z włosami, pobielonymi 
przez czas, żyją jeszcze, o ile nie odeszli już z tej ziemi po twardej 
swojej służbie kapłańskiej, z której głębokich podstaw ideowych 
nie zawsze zdawaliśmy tobie wówczas sprawę.

Dzisiaj jest już inaczej. Dzisiaj porozumienie pomiędzy pre-
fektem a młodzieżą szkolną nie potrzebuje czekać na moment 
„wyzwolenia”. Następuje ono a przynajmniej może nastąpić od-
razu, od pierwszego wzajemnego zetknięcia się w murach szkoły. 
Dzisiaj obie strony mogą już rozmawiać z sobą szczerze, otwarcie, 
prosto. I obie strony powinny to rozumieć.

Nowe czasy wymagają jednak nowych metod pedagogicznych. 
Religia, jako nauka moralności w szkole polskiej odgrywać musi 
rolę nieskończenie większą, niż odgrywała w szkole rosyjskiej. 
Tam nie było miejsca na „etykę”, tu wszystko na „etyce” oprzeć się 
powinno. Stąd rola prefekta urasta do bardzo poważnej. Stosunek 
jego do szkoły staje się podwójnym – jest bowiem stosunkiem nie-
tylko do uczniów, ale i do całego ciała nauczycielskiego. I odwrot-
nie. Zarówno uczniowie, jak i ciało nauczycielskie muszą wobec 
prefekta zająć stanowisko wyraźnie określone.

Jak jest, nie wiemy, ale wiemy, jak być powinno, jak wspól-
ne odczucie wspólnych umiłowań powinno łączyć i zespalać, jak 
prefekt – obywatel wspólnie z nauczycielem świeckim obywate-
lem kształcić mają Polaka – obywatela, przeznaczonego do życia 
i działania w wolnej ojczyźnie.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 42 z 20 października 1917 r.

rada regencyjna królestwa Polskiego



79

Poświęcenie szPitala 
Polskiego czerwonego krzyża w warszawie

Komitet Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie

Od lewej ku prawej stronie I rząd siedzący: dr. Rychliński, ksieni hr. Myciel-
ska, ks. kanonik Nowakowski, dr. naczelny W. Dobrowolski, margr. Wielopol-
ska, ordynatowa Bispingowa, ks. Woroniecki, Julia Świdówna. 
II rząd: pp. Jankowski, Stasiński, panna Zofia Kozarzewska, d-rowa Dobro-
wolska, Zofia Kadenowa, Kazimiera Krauzówna, Marya Wojciechowska, Ma-
rya Znaniecka, Aleksy Broniewski, Jadwiga Morawska, Czesław Jankowski, 
ks. Woroniecka, inspektor dr. Zembrzuski, pełnomocnik Czerwonego Krzyża 
Stefan Dmochowski, Natalia Nawrocka, Czesława Olszewska, pani Rulikow-
ska, Jadwiga Rulikowska.
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Poświęcenie szpitala Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie przez J. Eksc. 
Arc. Kakowskiego

Poświęcenie szPitala 
Polskiego czerwonego krzyża w warszawie
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Powody wejścia aleksandra kakowskiego

w skład rady regencyjnej

„Nie szukałem władzy, ani honorów ani pieniędzy. Nie łudzi-
liśmy się co do szczerości okupantów. Jedynie z chęci służenia 
ojczyźnie. Na usilne prośby wszystkich czynników polskich po-
litycznych i episkopatu polskiego. Pomimo niechęci Narodowej 
Demokracji. Zdawałem sobie sprawę z ogromnych trudności, ja-
kie mnie czekają, z odpowiedzialności, jaką biorę na swoje barki; 
przeczuwałem mękę i udręczenie, szukałem sposobności wycofa-
nia się, ale mi się to nie udało”. 

„Narodowa Demokracja jawnie i gdzie mogła skrycie posą-
dzała regentów o niskie motywy, o poziome pobudki. Zaiste, nie 
skłoniła mnie do tego kroku żądza władzy, gdyż miałem jej dosyć 
w życiu, a wciągu dwóch ostatnich lat zaznałem goryczy i słody-
czy włożonego przez Boga na mnie urzędu arcybiskupiego. Ani 
żądza dostojeństwa i honorów, gdyż, będąc arcybiskupem war-
szawskim i prymasem Królestwa Polskiego, miałem najwyższe 
honory. Ani chciwość pieniędzy, gdyż jako pierwszy warunek, 
postawiłem księciu Lubomirskiemu i Ostrowskiemu zrzeczenie 
się pensji i wszelkiego wynagrodzenia za Regencję. Zgodzili się 
obydwaj na ten warunek; a łatwo to im przyszło, gdyż należeli 
do rzędu najbogatszych ludzi w kraju. Ja zaś utrzymywałem sie-
bie i dom arcybiskupi z pensji sześciu tysięcy rubli, przeliczonej 
na marki niemieckie i zdewaluowanej, a właściwie ze stypendiów 
mszalnych, przysyłanych mi przez duchowieństwo amerykańskie 
w dolarach Stanów Zjednoczonych pełnej wartości. Czyśmy może 
sądzili, że lepiej będzie się nam powodziło w stosunkach z oku-
pantami, aniżeli Tymczasowej Radzie Stanu? Nie miałem tego 
złudzenia. Czyśmy może naiwnie wierzyli, że okupanci poczynią 
ustępstwa dla naszych osób? Nie miałem wcale tej iluzji. Czyśmy 
się łudzili, że okupanci podczas wojny oddadzą nam całkowicie 
władzę? W moim przekonaniu było to niemożliwością wojenną, 
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tym bardziej, że Niemcy nie ufali nam, a my Niemcom. Z ręką 
na sercu mogę wyznać: Wszedłem do Rady Regencyjnej w du-
chu ofiary, z miłości Boga i z miłości do Ojczyzny, z poświęce-
niem siebie i swoich interesów ziemskich, wszedłem jako prymas 
Królestwa Polskiego, co mi w piśmie urzędowym przypomniał 
Marszałek Tymczasowej Rady Stanu; wszedłem z poczucia obo-
wiązku obywatelskiego, abym służył dobru publicznemu; wsze-
dłem w chwili, kiedy Ojczyzna nie miała uprawnionej władzy. 
Kiedy Rosja odeszła od nas, a Niemcy nie nabyli żadnych praw 
w stosunku do narodu polskiego, realiści odstraszali nas jeszcze 
powrotem do Polski wojsk rosyjskich, choć byłem przekonany,  
że Rosja nigdy nie wróci i paliłem za sobą mosty. Wszedłem 
z wyboru Tymczasowej Rady Stanu, zbiorowego ciała polskiego, 
któremu nie przyszło do głowy zapytać mnie o zgodę. Wszedłem 
dla wydobycia od okupantów zdobyczy narodowych i ekonomicz-
nych. Dla organizowania ojczystego kraju przez wojnę rozbitego; 
dla budowania zrębów państwa w najcięższym dla narodu mo-
mencie wszechświatowej wojny. Wszedłem z przekonaniem, że 
jeśli my nie weźmiemy władzy, to ją wezmą inni, którzy grzeszą 
krańcową uległością Niemcom, którzy pójdą za daleko, prze-
sądzą sprawę polską na rzecz Niemiec i tym zaszkodzą Polsce. 
Wszedłem po dymisji Tymczasowej Rady Stanu dla uniknięcia 
vacuum, w chwili, kiedy szeroka opinia niemiecka ogłoszenie ak-
tów 5 listopada zaczęła uważać za błąd polityczny, w czasie, kie-
dy nieprzyjazne stanowisko społeczeństwa polskiego względem 
Niemców, z powodu ich planów wojskowych i politycznych, mogło 
doprowadzić kraj do zaburzeń, które Niemcy potrafiliby stłumić 
okrutnie siłą oręża, kiedy Niemcy nie mogły się odważyć na cof-
nięcie aktów 5 listopada, ale też nie miały zamiaru stworzyć Polski 
całkowitej, takiej jaką chcieli mieć Polacy”.

„Wszedłem wreszcie, gdyż chciałem służyć nie tylko Ojczyźnie, 
ale i kościołowi. Ponieważ powód stanowiły niewczesne poczyna-
nia liberalno-masońskich czynników które się wkradły do Rady 
Stanu i do departamentów i wrogo występowały przeciwko 
Kościołowi. Od zarania groziła nam laicyzacja. Tymczasowa rada 
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Stanu przygotowała dla urzędników państwowych polskich za-
miast praktykowanej za rządów carskich przysięgi religijnej, luź-
ną formułę przyrzeczenia, czyli jak mówiono, ślubowanie pań-
stwu polskiemu. Ponieważ ślubowanie nie krępowało sumienia 
i oddawało sądownictwo i szkolnictwo polskie na łup żywiołów 
bezwyznaniowych, przeto dnia 31 sierpnia wysłałem do dyrektora 
Departamentu Sprawiedliwości, Bukowieckiego, pismo, w którym 
ze stanowiska arcybiskupa wyjaśniłem, że projektowane przez 
radę Stanu dla urzędników ślubowanie nie zabezpiecza pożąda-
nego wymiaru sprawiedliwości. Otrzymałem nazajutrz odpowiedź 
od dyrektora departamentu, że nie może zmieniać uchwały rady 
Stanu, ale jest mocno przekonany o konieczności składania przez 
sądowników przysięgi religijnej. Już dziś zapowie, że po utworze-
niu się stałego rządu polskiego przysięgę sądownicy obowiązani 
będą złożyć. 1 września odprawiłem w przepełnionej katedrze so-
lenne nabożeństwo z powodu przekazania władzom polskim przez 
okupantów sądownictwa polskiego. Po nabożeństwie kaznodzieja 
wygłosił kazanie, w którym przeprowadził wywód niedostatecz-
ności ślubowania świeckiego i uzasadnił konieczność przysięgi 
religijnej. Pismo do dyrektora Departamentu i kazanie w tak uro-
czystej chwili sprawiły, że ślubowanie zastąpiono przysięgą reli-
gijną. Przed ostateczną decyzją prosiłem papieża o zgodę i błogo-
sławienistwo apostolskie, które Ojciec św. Benedykt XV przysłał 
mi przez arcybiskupa Valfro di Bonzo, nuncjusza wiedeńskiego, 
tudzież przez umyślnego wysłańca arcybiskupa Pacelliego, nun-
cjusza monachijskiego. Najsilniejszy może na mnie wywarły usilne 
nalegania stronnictw i ugrupowań politycznych, a mnie się wtedy 
zdawało, że naród cały”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości 
Kraków 2000 r., s. 405, 406, 407.
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„Godzina Polski”
nr 295-B z 27 października 1917 r.

WPROWADZENIE RADY REGENCYJNEJ

J. E. Metropolita ks. Arcybiskup Kakowski
J. E. urodził się w Pułtuskiem, dn. 5 lutego 1862 r. 

w majątku rodzinnym Dębiny.
Pierwsze nauki pobierał w Pułtusku, poczem wstą-

pił do seminarium warszawskiego, następnie wstąpił 
do akademii duchownej w Petersburgu. Po roku przeniósł 
się do uniwersytetu gregoriańskiego w Rzymie.

W 1887 r. został profesorem seminarium warszaw-
skiego, w roku 1897 – asesorem kurji arcybiskupiej.

W rok później został rektorem seminarium.
Postępując coraz wyżej w hierarchji kościelnej 

– w 1913 r. ks. Kakowski został Arcybiskupem war-
szawskim.

Zdzisław ks. Lubomirski
Potomek starej rodziny arystokratycznej,  

ur. 8 kwietnia 1868 r. w Rosji, gdzie został wygnany 
ojciec jego, ks. Jan Tadeusz, za udział w powstaniu 
1863 r. wraz z małżonką, z d. hr. Zamoyską.

Książę kształcił się w Austrji. Na widownię pu-
bliczną wystąpił w 1909 r. Po wybuchu wojny stał 
na czele Komitetu Obywatelskiego, poczem w 1915 
r. został prezydentem m. st. Warszawy, na którem  
to stanowisku pozostał do chwili obecnej. 

Józef Ostrowski
Urodził się w Maluszynie nad Pilicą 12 stycznia  

1856 r., pochodzi ze starej rodziny hrabiów Wielko-
polskich. 

Kształcił się w Warszawie, gdzie też uczęszczał  
do Szkoły Głównej. Następnie kontynuował studja 
prawnicze zagranicą. Ostatnio poświęcił się rolnictwu. 
Brał czynny udział w życiu politycznym, jako jeden  
z założycieli stronnictwa polityki realnej i pierwszy 
prezes tego stronnictwa. Ostatnio wystąpił z tegoż 
stronnictwa, skłaniając się na stronę aktywizmu. 
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WPROWADZENIE RADY REGENCYJNEJ

Ks. Zygmunt Chełmicki
Urodził się w 1852 r. Wyświę-

cony został na kapłana w 1970 r.  
W 1872 r. został rektorem kościoła 
św. Ducha. Poza obowiązkami ka-
płańskimi, poświęcał się dużo pracy 
na niwie dobroczynności publicznej. 
Założył przytułki noclegowe, warsz-
taty rzemieślnicze itp.

Poza filantropją uprawiał też 
publicystykę i literaturę, drukując  
w dawnem „Słowie” .  Za łoży ł  
w 1901 r. „Bibljotekę dzieł chrze-
ścijańskich”. Wydał „Encyklopedję 
kościelną”. Jest autorem paru kate-
chizmów itp.

W 1914 r. został prałatem kapitu-
ły metropolitalnej. 

Obecnie powołany został na wiel-
ce odpowiedzialne stanowisko se-
kretarza Rady Regencyjnej, równa-
jące się dawniejszemu kanclerzowi 
koronnemu.  

Jan Kucharzewski
Urodził się w 1876 r. w Łomżyń-

skiem. Kształcił się w Łomży, War-
szawie i zagranicą. 

Wojna zaskoczyła p. Kucharzew-
skiego w Szwajcarji. Wytworzył  
w Lozannie ognisko polskiej poli-
tycznej myśli. 

W lecie r. b. Kucharzewski po-
wrócił do Warszawy i od sierpnia 
objął urząd referenta, a następnie 
szefa szkolnictwa wyższego w De-
partamencie wyznań religijnych  
i oświecenia publicznego. Z pod pió-
ra jego wyszły liczne prace historycz-
ne. Brał udział w życiu politycznem.

Obecnie zajmuje odpowiedzial-
ne stanowisko szefa gabinetu Rady  
Regencyjnej.
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W sali Kolumnowej przed zaprzysiężeniem. Na podyum po lewej stronie J. Eksc. gene-
rał-gubernatorowie von Beseler i hr. Szeptycki; po prawej Z. ks. Lubomirski, J. Eksc.  
A. Kakowski, J. Ostrowski i ks. prałat Z. Chełmicki, sekretarz Generalny R. R. W sali Ko-
lumnowej po powrocie z katedry. Na podyum członkowie rady Regencyjnej: J. Ostrowski, 
J. Eksc. A. Kakowski i Zdz. Ks. Lubomirski.

„Tygodnik Illustrowany”
nr 44 z 3 listopada 1917 r.
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intromisya rady regencyjnej

Jakikolwiek będzie dalszy bieg rozwoju spra wy polskiej 
w szerokich ramach stosunków międzynarodowych — dzień  
27-go października r. b. po zostanie na zawsze w historyi jednym 
z najznamienniejszych etapów na drodze naszej do wolno ści 
i niepodległości. 

W dniu tym powołana do istnienia na mo cy aktu z d. 12-
go września r. b. Rada Regencyj na Królestwa Polskiego zo-
stała wprowadzona na swój wysoki urząd, zaprzysięgając 
„Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Św. Jedynemu i narodowi 

W sali rycerskiej na Zamku. Członkowie Rady Regencyjnej przed wejściem  
do sali Kolumnowej. Od lewej ku prawej siedzą: J. Ostrowski, J. Eksc. ks. ar-
cybiskup A. Kakowski, Z. ks. Lubomirski i ks. prałat Z. Chełmicki, sekretarz  
R. R. W głębi siedzą: J. Eksc. ks. biskup Ruszkiewicz, J. Eksc. ks. biskup 
Zdzitowiecki, J. Eksc. ks. biskup Ryx i ks. regens Gall.
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polskiemu”, iż sprawować będzie rządy „dla do bra powszechnego, 
ugruntowania potęgi, niepodle głości, sławy, wolności i szczęścia 
Ojczyzny pol skiej, dla zachowania spokoju i zgody między oby-
watelami kraju”.

Uroczystość intromisyi odbyła się na Zamku Królewskim 
o godz. 10-ej rano. W Sali Kolumno wej, do której wejścia strze-
że napis: „pro lege, fide et rege”, zgromadzili się przedstawicie-
le władz okupacyjnych niemieckich i austryacko-węgierskich 
po prawej stronie, po lewej zaś członkowie komisyi przejściowej 
b. Tymczasowej Rady Stanu, konsulowie państw neutralnych, 
członkowie Komitetu uroczystości wprowadzenia, przedstawiciele 
prasy i szczupła ilość osób zaproszonych.

Pośrodku sali, w otoczeniu zielonych palm, wzniesione były 
dwa, pokryte dywanami, podya. Punktualnie o godz. 10 m. 30 we-
szli na salę przy dźwiękach fanfary jednocześnie: J. Eksc. genera-
łowie-gubernatorowie von Beseler i hr. Szep tycki z jednej strony, 
arcybiskup ks. dr. A. Kakowski, J. Ostrowski i Z. ks. Lubomirski 
— z drugiej.

Po odczytaniu orędzi Monarchów sprzymie rzonych generał-
gubernatorowie i Regenci opuścili salę kolumnową, aby udać się 
do katedry Ś-go Ja na. Tam członkowie Rady Regencyjnej zajęli 
miejsca na podyum pod baldachimem po prawej stronie ołtarza 
głównego. Mszę Św. celebrował J. Eksc. ks. biskup Zdzitowiecki. 
On też w chwili przeznaczonej na to przez ceremoniał kościelny 
wezwał Dostojnych Regentów do złożenia przysięgi.

Był to najuroczystszy i do głębi przejmują cy moment. Wśród 
ciszy, przepojonej sączącem się przez barwne witraże światłem, 
padały dono śnie wypowiadane wyrazy, wdrążając się głęboko 
w pamięć obecnych. Powtarzali je Regenci w po wadze i skupie-
niu, poczem wszyscy trzej ucało wali Ewangelię Św. Gdy akt ten się 
zakończył, zabrał głos ks. biskup Zdzitowiecki.

Po przemówieniu jego zaintonowany od oł tarza hymn Te Deum 
odśpiewał zebrany w kate drze kler, a gdy pieśń ucichła, wszedł 
na ambonę generalny Sekretarz R. R., ks. prałat Z. Chełmicki, 
i donośnym głosem odczytał orędzie Rady do narodu.
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Po skończonem nabożeństwie nastąpił po wrót na Zamek, 
gdzie w Sali Kolumnowej odbyło się zakończenie uroczystości. 
Przedewszystkiem powitał Radę Regencyjną b. wicemarszałek 
b. T. R. S., dyrektor Pomorski-Mikułowski. Z kolei zwró cił się 
do Regentów ze słowami powinnego hołdu i doręczył im chleb 
i sól w imieniu miasta wice prezydent inż. Piotr Drzewiecki.

Na przemówienia te odpowiedzieli Zdzisław ks. Lubomirski,  
J. Eksc. ks. arcybiskup A. Kakow ski i J. Ostrowski.

Po nich zabrał głos imieniem Galicyi poseł Zieleniewski, de-
legat Koła polskiego, który życzył Regentom, aby dłonie ich „za-
pewniły Polsce wśród narodów godne jej historycznej przeszłości 
stanowisko”. „Niech żyje taka Polska!” zakoń czył. Okrzyk ten pod-
chwycili obecni.

Ostatni wreszcie wzniósł okrzyk na cześć Legionów i przyszłego 
wojska polskiego Zdzisław ks. Lubomirski.

Następnie przy dźwiękach poloneza rozpo czął się krótki cer-
cie, podczas którego Dostojni członkowie R. R. odbierali życze-
nia od zgroma dzonych i rozmawiali z przedstawicielami wybit-
niejszych instytucyi. Podczas cercie’u wystąpił je szcze z krótkiem 
przemówieniem włościanin Sadlak, zapewniając, iż „włościaństwo 
spełni zawsze obowiązki, jakie nań Rada włoży”.

Na tem zakończyła się uroczystość. Człon kowie Rady 
Regencyjnej opuścili Zamek i odje chali w otoczeniu oddziału uła-
nów polskich.

Wieczorem w tych samych salach Zamku odbył się bankiet, wy-
dany dla Rady Regencyj nej przez J. Eksc. generał-gubernatora 
von Beselera.
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„Świat”
nr 44 z 3 listopada 1917 r.

triumViri

W ubiegłą sobotę, dnia 27 pa ździernika, odbyła się uroczy sta 
intromisja Regentów państwa pol skiego. Miasto uroczyście wy-
stroiło się we flagi narodowe, a w staromiej skiej dzielnicy pozamy-
kano sklepy. Pod niebem łagodnem zebrały się tłumy wzdłuż ulic 
Miodowej i Świę tojańskiej, utrzymywane w karbach przez sznu-
ry wojska polskiego, młodego a już bohaterskiego. Regentowie 
wyjechali dwoma powozami z arcybiskupiego pałacu i zajechali 
do Zamku Królewskiego przez Bramę Grodzką.

W sali rycerskiej nastąpiło spotkanie Regentów z generalny-
mi gubernatorami niem. von Beselerem i austr. hr. Szeptyckim. 
Krótkiemi przemówieniami powitali przedstawiciele władz oku-
pacyjnych nasze Zwierzchnictwo. Regent Ostrowski na powitane 
odpowiedział i okrzykiem odpo wiedź zamknął na cześć dwóch 
potężnych cesarzów.

Potem udali się powozem pod honorową eskortą ułanów 
polskich z Królewskiego Zamku Regenci nasi do Katedry me-
tropolitalnej, poprzedzeni przez pułkownika Januszajtysa.  
Tu ks. biskup Zdzitowiecki przysięgę na wierność Ojczyźnie 
od nich przyjął i pięknem kazaniem wzruszył skupiony tłum de-
legatów. Te Deum laudamus podniosło się ku starym stro pom, 
o które niegdyś odbijały się prorocze przestrogi Skargi. Już w tym 
czasie rozklejano na murach miasta obszerną i rozwagi pełną ode-
zwę Regentów do narodu.

Radosny marsz legjonów Dą browskiego wita Regentów, 
wracają cych na Zamek. Tu przemawia do nich były wicemarsza-
łek Rady Sta nu, p. Mikułowsk-Pomorski, porównywając prawdzi-
wie i mężnie dzi siejszą sytuację Polski z momentem jej upadku. 
Regent ks. Lubomirski wyraża swoją wiarę w samozacho wawczy 
instynkt narodu. 

Potem re gent arc. Kakowski słowa Skargi przypomina i wzywa 
naród do sku pienia się wokoło rządu, — abyście wspólnemi siłami 
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„co się do upadku pochyliło — podparli, co się skaziło — naprawi-
li, co się zraniło — zleczyli, co się rozwiązało — spoili, i o dobru, 
i o spokoju braci i członków waszych społem, obmyślali”. Jeżeli 
tego i te raz zaniedbamy — „próżno byście czekali zmiłowania i li-
tości obcych”; „nie nakarmią was waszym Chlebem; z głodu po-
mrzecie; nie odzieją was waszą suknią i nadzy będziecie; wa sze 
słońce nie dla was świecić bę dzie; wasza ziemia nie dla was bę dzie 
rodzić. Okruszyny ze stołu pań skiego zjadać będziecie”.

W końcu ks. Andrzej Lubomir ski, poseł i delegat Koła 
Polskiego, i włościanin p. Sadlak hołd Regentom złożyli. Regent 
ks. Lubomirski wzniósł jeszcze okrzyk na cześć Le gjonów. I popły-
nęła pieśń „Boże, coś Polskę”. Przed wpół do trzeciej in tromisja 
się zakończyła.

Taki przebieg, w możliwym skró cie tu zanotowany, miały so-
botnie uroczystości. W ramach ściśle i z gó ry ujętych je zamknięto. 
Odważono każdy gest, każde słowo. Nie było tu, i być nie mogło, 
nic samorzutnego. Rozmysł powinien był uregulować wszystko 
i to uczynił. Trzeba było dać miejsce w pierwszej linii rzeczom 
koniecznym. Trzeba było formalności niezbędnych dokonać, które 
jednak ożywiła tym razem głęboka świado mość potęgi dziejowej 
dokonywane go aktu formy. Uroczystość miała należytą powagę 
i nawet surowość, nie zmartwiałą jednak ani na mo ment w suchą 
sztywność.

Nie brakowało przecież momen tów, kiedy żywa dusza narodu, 
o swej indywidualności zaświadczając, zapulsowała rytmem my-
śli oryginal nej i głębokiej, narodowej woli i na rodowemu uczu-
ciu składając świa dectwo. Zawdzięczamy to przedewszystkiem  
ks. arc. Kakowskiemu i prof. Mikułowskiemu-Pomorskiemu. 
Umieli oni, w ramach programowego święta, znaleźć słowa, które 
historja podejmuje i które zostają.
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Najjaśniejsza Rada Regencyjna: Józef Ostrowski, Arcyb. Metropolita Al. Kakowski, Książę 
Zdzisław Lubomirski, Ks. Z. Chełmicki (sekretarz Rady Regencyjnej), pułkownik Januszajtys, 
kap. Kukiel.

Szwadron ułanów 2-go pułku jako eskor-
ta honorowa na uroczystości intromisji

intromisja najjaśniejszej rady regencyjnej 
królestwa Polskiego d. 27 Października r.

Generał-gubernator v. Beseler i generał – guber-
nator Szeptycki, jadą na uroczystość intromisji
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Delegaci Rządu Austrjacko-Węgierskiego na uroczystości intromisji Rady Regencyjnej:  
1) baron Ugron, 2) baron Konopka, komisarz austriacki przy T. radzie Stanu i 3) pełnomocny 
minister O’Carol.

Przedstawiciele państw neutralnych w drodze 
do Katedry: Konsul perski Wertheim i konsul 
duński Eiger

Prałaci oczekują u drzwi Katedry na przyby-
cie Najjaśniejszej Rady Regencyjnej.
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Pochód Delegacji do Zamku, po przysiędze Rady Regencyjnej w Katedrze.

Warta Honorowa legionów u drzwi Królew-
skich na Zamku, podczas uroczystości.

Sztab oficerów legionów powraca z uroczy-
stości przysięgi Rady Regencyjnej w Kate-
drze.
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Plac Zygmunta i przyległe ulice zapełnione 
były tłumnie podczas uroczystości.

Warta honorowa ułanów niemieckich jedzie 
po  generał-gubernatorów po uroczystości.

Pułk. Zieliński wraz z pułk. Sikorskim i sztabem legionów, po uroczystości wydaje rozkazy 
ściągnięcia wart z placu Zamkowego i ulicy Święto-Jańskiej.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 44 z 4 listopada 1917 r.

intronizacya najjaśniejszej rady regencyjnej królestwa 
Polskiego,tej do czasu ogłoszenia króla najwyższej władzy 
Państwa Polskiego, odbyła się w Warszawie w ubiegłą sobotę, 
dnia 27-go października. Na historyczną tę uroczystość przyby-
ło kilku dostojników kościelnych, liczni przedstawiciele miast 
i głównych instytucyi społecznych, oraz przedstawiciele oby-
dwóch władz okupacyjnych i wielu urzędników. Także konsulo-
wie państw neutralnych zgłosili swój udział, mianowicie konsul 
szwajcarski, perski, holenderski, hiszpański, norweski i duński. 
Warszawa przywdziała szatę odświętną, a cały naród polski wita 
po przeszło wiekowej niedoli najwyższą władzę swego państwa 
z życzeniem, ażeby niepodległe i silne państwo polskie z pierw-
szym swoim rządem doczekało się tej błogosławionej nadziei, jaka 
żyje w sercach polskich. Na Zamku królewskim nastąpiło uroczy-
ste powitanie Rady Regencyjnej przez obu generał-gubernatorów, 
poczem ruszył pochód wśród szpaleru wojska polskiego do kate-
dry. Tutaj odbyło się uroczyste nabożeństwo z podniosłem kaza-
niem narodowem. W imieniu miasta powitał Radę Regencyjną 
pierwszy burmistrz Warszawy, wręczając chleb i sól. Zakończenie 
uroczystości nastąpiło po odbytym pochodzie na Zamku. Z okazyi 
intronizacyi Rady Regencyjnej podajemy (na str. 414) podobizny 
regentów, a zarazem kilka szczegółów z ich życia. 

X. arcybiskup dr. Aleksander Kakowski urodził się 
w r. 1862 w Dębinach, w powiecie pułtuskim. Odbywszy nauki 
w Pułtusku, Warszawie, Piotrogrodzie i w Rzymie, otrzymał 
r. 1886 święcenia kapłańskie. W r. 1887 władza kościelna mia-
nowała X. Kakowskiego profesorem semiaryum duchownego 
w Warszawie, a w jedenaście łat później objął X. dr. Kakowski 
ważne stanowisko regensa semiuaryum warszawskiego  
W r. 1910 obecny X. Arcybiskup i Regent został powołany na rek-
tora Akademii duchownej w Piotrogrodzie, która przedtem nadała 
mu tytuł doktora św. teologii. W r. 1911 papież Pius X zaszczycił 
X. dr. Kakowskiego godnością prałata domowego papieskiego. 
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Po 27 latach kapłaństwa powołany był X. dr. Kakowski przez 
Stolicę Apostolską w maju 1913 r. na osierocony przez śmierć  
X. Wincentego Popiela tron arcybiskupi warszawski.

Książę Zdzisław Lubomirski pochodzi z jednej z najstarszych 
rodzin polskich. Urodził się 1865 r. w Niżnyn Nowogrodzie, gdzie 
ojciec jego przebywał wówczas jako zesłaniec za udział w powsta-
niu 1863 r. Kształcił się książę Zdzisław za granicą. Po raz pierw-
szy dał się poznać krajowi w r. 1909, kiedy to nastąpiło zbliżenie 
polsko-czeskie. Książę przyjmował wtedy Czechów w Królestwie 
i brał udział w zjeździe słowiańskim w Pradze Czeskiej. Zaraz 
po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w r. 1914 objął przewod-
nictwo Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy, któremu 
Rosyanie powierzyli część zarządu tego miasta. Po dniu 5 sierp-
nia 1915 r. zajął też stanowisko prezesa Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego Królestwa Polskiego, po utworzeniu zaś zarządu 
miasta stołecznego Warszawy ujął ster tego zarządu, jako prezy-
dent miasta.

Hrabia Józef Ostrowski urodził się w Maluszynie nad Pilicą 
1850 r., ukończył gimnazyum w Warszawie, na dalszą naukę udał 
się za granicę. Po powrocie do kraju zajął się gospodarstwem 
i przemysłem rolnym, które dotąd prowadzi. W r. 1906 został 
jednym z sześciu członków Rady państwa w Piotrogrodzie, któ-
rych wybierało Królestwo. Obowiązek ten pełnił do r. 1910, będąc  
od r. 1907 prezesem Koła Polskiego w rosyjskiej Radzie Państwa.

z okazyi ustanowienia rady regencyjnej w Polsce

ofiarował cesarz austryacki Karol klasztorowi OO. Paulinów 
i gminie Częstochowy posąg Najświętszej Maryi Panny, który ma 
być ustawiony na miejscu usuniętego pomnika cara Aleksandra II.
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„Wiadomości Polskie”
nr 152 z 4 listopada 1917 r.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 45 z 11 listopada 1917 r.

rada regencyjna do narodu Polskiego

Z okazji objęcia rządów wydała Rada Regencyjna odezwę, 
która odczytaną była po raz pierwszy z ambony podczas uroczy-
stego nabożeństwa w kościele św. Jana w Warszawie, następnie 
ogłoszoną została w całym kraju. W odezwie tej czytamy, że Rada 
Regencyjna chce sprawować rządy „dla dobra powszechnego, 
ugruntowania potęgi, niepodległości, sławy, wolności i szczęścia 
Ojczyzny Polskiej, dla zachowania spokoju i zgody między obywa-
telami kraju”. Wszyscy dobrze o tem wiemy, że do tak ogromnych 
zadań, jakie wzięła na barki Rada Regencyjna, potrzeba przede-
wszystkiem spokoju i zgody w narodzie. Zgoda buduje, niezgoda 
rujnuje – stwierdza nasze stare przysłowie, a skutków niezgody 
doznaliśmy prawie aż za wiele.

Rada Regencyjna zakreśla solne także dwa wielkie zadania, 
a mianowicie działalność państwowo-twórczą i praktyczno-or-
ganizacyjną. „Mamy budować, – powiada odezwa – podwaliny 
pod niepodległe i potężne Państwo Polskie i mocnym rządem 
i Sejmem i własną siłą zbrojną. Takiego państwa wymagają: na-
sza przeszłość i to znaczenie, które w przyszłym układzie państw 
europejskich Polska mieć powinna. Zdajemy sobie sprawę,  
że tą ręką budującą musimy jednocześnie ocierać łzy, goić rany, 
naprawiać krzywdy, odwracać głód i niedolę wywołaną przez 
obecną wojnę”.

O ile chodzi o pomoc dla wojną dotkniętych braci naszych,  
to wszyscy bez wyjątku jak dotąd tak i nadal spełniać będzie-
my nasz obowiązek; co zaś dotyczy przyszłej budowy Państwa 
Polskiego zależeć to będzie od dróg, jakie wybierze Rada 
Regencyjna, byle nie kosztem niegodnych ustępstw.

Odezwa kończy się temi słowy: „Polacy! Wzywamy Was wszyst-
kich bez różnicy wieku, stanu i wyznania, wzywamy Was w imię 
dobra Ojczyzny do wytrwania i karności, do czynnego poparcia 
Rady Regencyjnej oraz Rządu i Rady Stanu, jako poprzednika 
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Sejmu Polskiego; wzywamy Cię, Ludu Polski, pracujący od wie-
ków na naszej roli, uznojony w fabrykach, w warsztatach i ko-
palniach, do gromadnej pracy dla umiłowanej Polski. Wspólnej 
polskiej pracy błogosławi Bóg!”

Podczas uroczystego nabożeństwa z okazyi wprowadzenia 
Rady Regencyjnej wygłosił podniosłe kazanie JE. X. biskup 
Zdzitowiecki, który między innemi w te odezwał się słowa: 
„Dostojni Mężowie! Wielki jest Bóg, wielka jest Jego potęga, moc, 
sprawiedliwość i miłosierdzie. Ale miłosierdzie ponad wszystkie 
dzieła Jego. Ulitował się długiej niewoli i jarzmu i po stu z górą 
latach cierpień i straszliwego rozdarcia wraca nam Ojczyznę i wol-
ność. Gdy wszystko nas zawiodło: oręż, sojusz i wielkie kombina-
cye polityczne, gdy świadomość naszej niemocy była powszechną, 
gdyśmy stali bezsilni i bezradni wobec obcej przemocy, dopiero 
Bóg działać począł, abyśmy się chlubić nie mogli, że nasza ręka 
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i moc, nasz rozum i wola to zdziałały... A moc ta i potęga Boża 
tem więcej się ujawnia, gdy uprzytomnimy sobie, że Ojczyznę na-
szą odbudowują ci, którzy do jej upadku się przyczynili i z karty 
Europy ją wymazali. Któż przeto z nas nie zawoła: >>Palec Boży 
tu jest!<< Służba Wasza to wielka i przewspaniała, ale zarazem 
niezmiernie ciężka i tak odpowiedzialna... – Niech więc Bóg 
Ojców naszych darzy Was, Dostojni Panowie, duchem mądrości, 
rozumu, rady, umiejętności, a zarazem męstwa i bojaźni Bożej, 
bo napróżnobyście budowali Ojczyznę, gdyby Boga przy pracy 
Waszej nie było i gdyby On jej błogosławieństwem swojem nie 
darzył. Niech dalekiem będzie od Was zwątpienie i zniechę-
cenie, jeżeli spadną niesłusznie podejrzenia i krytyki złośliwe. 
Idźcie więc, Dostojni Mężowie, skuci węzłami miłości i przysię-
gi z Ojczyzną, tym Łazarzem zmartwychwstającym, oswobadzać  
Ją z powijaków śmierci i przywrócić Jej wolność całkowitą, aby 
mogła po dniach ucisku i niedoli zaśpiewać pieśń wyzwolenia 
i hymn dziękczynny Stwórcy Te Deum, którym ongi rozbrzmie-
wały stropy tej prastarej świątyni w wielkim dniu konstytucji 
Trzeciego Maja. Idźcie i niech Bóg dziadów i pradziadów naszych 
będzie z Wami i Narodem całym po wszystkie wieki wieków. 
Amen”.
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„Wiadomości Polskie”
nr 153 z 12 listopada 1917 r.

Po intromisji rady regencyjnej

„Beriliner Tageblatt” (nr. 547 z 26-X) umieścił bardzo wy-
czerpujący artykuł swego politycznego redaktora Eryka 
Dombrowskiego pod napisem „Budowa państwa polskiego”, 
w którym wywodzi, że państwo polskie staje się nareszcie rze-
czywistością. Po ogłoszeniu aktu 5 listopada panował wprawdzie 
w Polsce entuzjazm, lecz trwał oni krótko, a po rozbudzeniu na-
dziei wskutek rewolucji rosyjskiej prądy pasywistyczne wzięły 
nawet chwilowo górę. Gdy jednak okazało się, że rewolucja ro-
syjska ma raczej charakter społeczny, a nie polityczny, obudziły 
się znowu tendencje aktywistyczne. „Wzrost prądów aktywistycznych, 
które chcą budować Polskę w związku z mocarstwami centralnemi, 
znikający wpływ pasywistów — oto ostatnie stadjum nastrojów 
politycznych w Polsce.

Musimy uważać to za realny czynnik w naszej polskiej polityce.
Patent wrześniowy wyciągnął też z tego należyte konsekwencje, 

kiedy obecnie oddał choć z silnemi jeszcze zastrzeżeniami przez 
utworzenie Rady Regencyjnej rządy w Polsce Polakom”.

„Trzej mężowie, którzy stają na czele państwowości polskiej 
pod niemiecką opieką w sprawach wojskowych, zajmowali dotąd 
sceptyczne stanowisko wobec polskiej polityki mocarstw cen-
tralnych. Jeśli mimo to obejmują swój pełen odpowiedzialności 
urząd, to ma to zarówno dla mocarstw centralnych, jak dla pol-
skich dostojników zasadnicze znaczenie”.

„Ci mężowie mają więc na czas przejściowy ująć w swe ręce 
dalsze losy Polski. Ich zadaniem jest ogólne zastępstwo polskiej 
państwowości, przygotowanie przyszłej monarchji, ustalenie praw 
głowy państwa, a przedewszystkiem utworzenie gabinetu mini-
strów i parlamentu. Stosunki polsko-niemieckie otrzymują przez 
to zupełnie nowe znamię. Polityka z dnia na dzień upada i musi 
ustąpić miejsca polityce na długą metę. Wytyczne jej wydobyć 
można z dziejów Polski i”.
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„Historja polska ukazuje nam dokładnie duchowe życie 
Polaków, któż jednak w Niemczech zna historję Polski. W szkole 
otrzymywaliśmy tylko przez trzy, przez cztery pokolenia tenden-
cyjny, karykaturalny obraz wzrostu i upadku państwa polskie-
go, pokazywano go nam, jako przedmiot ekspansji krzyżaków, 
a lekceważącym ruchem ręki przechodziło się do porządku 
dziennego ponad bardzo wątpliwej wartości polityką polską 
wielkiego elektora, Fryderyka Wielkiego i Fryderyka Wilchelma 
II-go. Zapomniano nam jednak powiedzieć, że tutaj nad Wisłą 
ten naród stworzył sobie państwo, które na dwa wieki wcześniej 
przed Anglją, tym starym wzorem demokracji miał swoje akta 
habeas corpus. A w XVI-ym wieku, gdy po Westfalskim pokoju 
cała Europa stężała w absolutystycznym ustroju, zobowiązał na-
ród polski każdego króla swego do przysięgi na pacta convcnta, 
w których nie tylko prawa i obowiązki monarchy, lecz także pra-
wa i obowiązki ludu zostały ściśle, określone. Biada panującemu, 
który przekroczył przyznane mu prawa. Prawo de non praestan-
da. oboedienta określało postępowanie, które pozwalało narodowi 
na wypowiedzenie posłuszeństwa królowi”.

Wolność i stanowienie o sobie, poczucie prawa i ufność – oto 
wielkie czynniki, które dawniej wybudowały państwo polskie 
i podtrzymywały przez przeszło tysiąc lat. Oto są zasadnicze du-
chowe warunki, które pomimo wszelkich smutnych doświadczeń – 
istnieją jeszcze w Polsce. Z tem musimy liczyć się, jako z psycholo-
gicznymi faktami i według tego ułożyć naszą politykę. Proklamacja 
cesarska, która Polskę podniosła znowu do rzędu samodzielnych 
królestw, zachwiała się w swych założeniach wskutek wybuchu 
rewolucji w Rosji. Musieliśmy się zapytać, czy nie należy zatrąbić 
do odwrotu, używszy Polski w tem zmienionem położeniu, jako 
towaru wymiennego dla rokowań pokojowych.

Rządy mocarstw centralnych nie uczyniły tego i wypowiedzia-
ły się za ukończeniem budowy państwa polskiego. Teraz musi-
my jasno sobie zdać sprawę z tego, że istnieją tylko dwie drogi 
do trwałego zobowiązania Polaków wobec nas. Polska, posiada-
jąc po wojnie wolnościowy ustrój, będzie niechybnie skłaniać się 
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ku Rosji, jeśli my będziemy posiadać ustrój konserwatywny i jeśli 
będziemy prowadzić w Marchji wschodniej politykę, urzeczywistnia-
ną przez rozporządzenia landratów i komendę żandarmów. Zarówno 
nad Wartą, jak i nad Wisłą wprowadziliśmy coś w rodzaju du-
chowego katastru. Byliśmy zadowoleni, jeśli tylko wszystko było 
dokładnie zarejestrowane i szło zewnętrznie jak pod sznurkiem. 
To był >>romantyzm polski<< pruskiego państwa zwierzchnicze-
go, nie troszczącego się o względy psychologiczne. Teraz trzeba 
tę-politykę zmienić z gruntu. Najwyższa szlachta, część polskiego 
mieszczaństwa, a nie na ostatku kler w Marchji wschodniej skła-
nia się do porozumienia i chcą zapomnieć o przeszłości. I rząd 
pruski poczynił pierwsze kroki dla podjęcia zasadniczo ugodowej 
polityki. Pozostaje mimo to niebezpieczeństwo irredenty, jak po-
wiada prasa hakatystyczna, gdy państwo polskie prowadzić będzie 
żywot w zupełnej samodzielności.

To nie jest zupełnie wykluczone, gdy będziemy prowadzić 
fałszywą niemiecką politykę. Jeśli jednak rozpoczniemy otwar-
cie i uczciwie zgodną współpracę obu sąsiednich narodów, jeśli je 
postawimy przed wspólnem zadaniem, wówczas nie pozosta-
je ani czasu, ani miejsca dla intryg i nieczystych instynktów.  
To wspólne zadanie jest przeważnie gospodarczej natury. Świeże 
powietrze powinno napłynąć do Marchji wschodniej, odgrani-
czonej cłami przez lat dziesiątki od Wschodu. T r z e b a  o t w o -
r z y ć  p r z e s t r z e ń  d l a  w o l n e j  g o s p o d a r c z e j  w y -
m i a n y  i  d o  t e g o  n a s z e  M a r c h j e  w s c h o d n i e 
i  w ł a ś c i w a  P o l s k a  s ą  p o w o ł a n e .  To jest misja kultu-
ralna, którą oba narody mają w najbliższej przyszłości wypełnić. 
Tymczasem trzeba jeszcze rozstrzygnąć kilka wielkich politycz-
nych zagadnień pomiędzy Polską a mocarstwami centralnemi. 
Nie zmieni to podstaw polityki niemieckiej, jeśliby Polska miała 
być bliżej z Austrją niż z nami związaną”.

„Münchener Neueste Nachrichten” (nr. 524 z dnia. 16-X) za-
mieszczają artykuł, którego główno ustępy brzmią.

„Ustanowienie Rady Regencyjnej rozpoczyna w budowie przy-
szłego Królestwa Polskiego nowy okres”.
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„Pertraktacje nad składam Rady trwały przez cały miesiąc, 
a przebieg ich nie był zbyt gładki i miły. Udało się jednak dojść 
do porozumienia i wczoraj, w dniu setnej rocznicy zgonu bohatera 
narodowego, Tadeusza Kościuszki, nastąpiło Uroczyste proklamo-
wanie Rady Regencyjnej. Pierwszym zadaniem Rady będzie powo-
łanie prezesa ministrów, którego zaakceptują mocarstwa central-
ne. W zakresie działań prezesa ministrów leży ukonstytuowanie 
poszczególnych ministerjów, oraz stworzenie w porozumieniu 
z władzami okupacyjnemi pozostałych instytucji państwowych, 
które uznane zostaną za potrzebne. Dalszem zadaniem Rady 
Regencyjnej będzie utworzenie rozszerzonej Rady Stanu, która bę-
dzie zapoczątkowaniem przyszłego Sejmu Polskiego. Rada Stanu 
z kolei obejmie prawodawstwo. Będzie ona powoływaną przez 

Radę Regencyjną na czas trwania obrad, a w dziedzinie prawo-
dawczej będzie miała nie tylko głos doradczy lecz decydujący”.

„Ustanowienie przedstawicielstwa narodowego oraz zawiera-
nie: umów międzynarodowych przez władzę polską możliwem 
jest dopiero po zniesieniu okupacji. Już przy wydawaniu patentu 
z dn. 12 września r. b. podniósł się ze strony niemieckiej głos 
w półurzędowej >>Nord Deutsche Allg emeiue Zeitung<< iż do-
piero po zawarciu pokoju zostaną definitywnie określone granice, 
forma rządu i stosunki, w jakich rozwijać się będzie przyszłe życie 
państwowe obecnego Generał-Gubernatorstwa warszawskiego. 
Leży w interesie Polaków, by oddane im w ręce państwo prowa-
dzić w kierunku, zabezpieczającym przyszłość narodowi”.

„Rada Regencyjna stoi wobec rozwiązania wielkich, historycz-
nych zadań. Wielkiem przeto (pomijając doświadczenie roku 
ubiegłego) winno być do niej zaufanie narodu. Radę Regencyjną 
zaufaniem tem z góry obdarzono, a wobec tego ogromnie doniosłą 
i ciężką przedstawia się nam odpowiedzialność, jaką będzie ona 
ponosiła. Naród musi być wdzięczny Radzie Regencyjnej za obję-
cie tak odpowiedzialnego kierownictwa; jednocześnie winien on 
otwarcie i swobodnie uznać wreszcie te drogi i cele, które wiodą 
ku najlepszemu rozwojowi państwa polskiego, a które są do osią-
gnięcia przez trwały i wierny związek z państwami centralnemi, 
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przez wyrzeczenie się dotychczasowych krętactw politycznych 
oraz marzeń wszechpolskich”.

„Vorwärts” (nr. 285 z 18-X) pisze: >>Setną rocznicę skonu 
Tadeusza Kościuszki obchodzono w Polsce wielce uroczyście, 
a podczas obchodu oznajmiono, że Rada Regencyjna została usta-
nowiona. Pamięć takiego męża jak Kościuszko splotła się z we-
zwaniem do budowy nowej Polski; którą ma wojna urzeczywist-
nić. Powołanie się na imię Kościuszki zobowiązuje.

Generał-Gubernator Szeptycki przedstawił utworzenie Rady 
Regencyjnej jako akt dalekiego historycznego znaczenia. O tem 
przekona nas ruch, w jakim Rada Regencyjna poprowadzi od-
budowę państwa. W związku ze staremi tradycjami polskiemi 
powołany został do Rady Regencyjnej arcybiskup warszawski  
dr. Kakowski, a obok niego obejmują urzędowanie książę 
Lubomirski, prezydent m. Warszawy i hr. Józef Ostrowski, 
wpierw przewodniczący klubu polskiego w rosyjskiej Radzie pań-
stwa, a po ustąpieniu Rosjan z Warszaw – przywódca polskiego 
stronnictwa polityki realnej.

Charakterystycznem dla stanowiska ludności wobec Rady 
Regencyjnej jest ta okoliczność, że narodowi demokraci i socjali-
ści nie należą do stronnictw, które stoją za Radą Regencyjną. Nikt 
nie przypuszcza, żeby program rządu, którego ogłoszenia należy 
oczekiwać, zmienił stanowisko tych, grup, jeśli jednak program 
ten odpowiadać będzie duchowi Kościuszki, życzymy narodowi 
polskiemu, aby jego przeprowadzenie odpowiadało zapowiedzi”.
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„Ilustracja Polska. Wieś i Dwór”
nr 11/12 z 1917 r.
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„Nowości Illustrowane”
nr 2 z 12 stycznia 1918 r.

życzenia noworoczne ks. arcybiskuPa kakowskiego

W czasie przyjmowania życzeń noworocznych przez Radę 
Regencyjną na Zamku Królewskim w Warszawie, regent ks. arcy-
biskup Kakowski wygłosi następujące przemówienie:

„Mości Panowie! Po rozszarpaniu Polski, po ujęciu w niewolę 
narodu polskiego, nad kołyską wszystkim pokoleniom piastunki 
śpiewały pieśń wyzwolenia. Marzył o wyzwoleniu kmiotek w cha-
cie wieśniaczej – i mieliśmy Bartoszów Głowackich i rzemieśl-
nik zgięty przy pracy nad warsztatem –  i mieliśmy Kilińskich 
i szlachcic we dworku i pan w pałacu i mieliśmy Kościuszków. 
Dla idei wyzwo lenia umierały na polu chwały i w kazamatach cy-
tadeli i szły na Sybir szeregi bojowników za wolność i niepodle-
głość z hasłem na ustach: pro aris et focis, za wiarę i ojczyznę. 
A ożywiała ich silna wola i gorące serce, mimo, że wysiłki szły 
pozornie na marne!

Wypełniły się czasy. Niebawem wybije godzina sprawiedliwo-
ści, bo tylko pięć minut do dwunastej, a oto my, mali potomkowie 
wielkich przodków, wobec wyzwolenia stoimy na zamku królew-
skim przed obliczem majestatu wielkiej przeszłości i przyszłości 
naszej bez ognia w duszy, bez hartu woli, rozbici, złamani, bezsilni 
– i czekamy zbawienia od obcych.

Gdybym był prorokiem, wołałbym głosem wielkim: Ocknij się 
narodzie polski, uderz w czynów stal. Niech gniazda betleemska 
w tym 1918 roku oświeca szlaki pochodu wyzwolenia Polski. Niech 
kapłan i wieszcz, uczony i statysta, wpatrzeni w szczęśliwą gwiaz-
dę zbratani wspólną ideą, kroczą pod jedną chorągwią na czele 
narodu, jednym duchem owiani, miłością ożywieni. Niech miast 
anarchii myśli i czynu ład i porządek w narodzie i kraju panują. 
Niech rolnik przekuje miecz na lemiesz i orze i sieje rolę żyzną 
na posiłek głodnym. Niech rzemieślnik i robotnik idzie ochotnie 
do warsztatu i fabryki, by nagą ogołoconą ojczyznę okryć szatą 
pracy, wysiłku i potu. Niech żołnierz polski uzbroi się w odwagę, 
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gotowy przelać krew dla ładu i porządku w kraju dla obrony gra-
nic szerokiej, wielkiej, całej, niepodległej ojczyzny polskiej. Niech 
każdy w swym zakresie, jak wszyscy w ojczyźnie, czyni, co może, 
a całość przy opiece Bożej sama się złoży.

Oto życzenia, Mości Panowie, jakie Wam i całemu Narodowi 
składam na progu 1918 roku Streszczam je w jednym okrzyku: 
„Niech żyje Polska”.
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„Gazeta Wieczorna. Nadzwyczajny dodatek”
do nr 4399 z 9 października 1918 r.
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„Piast”
nr 45 z 13 października 1918 r.

Polska zmartwychwstała!
rada regencyjna obwołała niePodległość 

i zjednoczenie wszystkich ziem Polskich.
Przedstawiciele wszystkich dzielnic Polskich 

zbiorą się na sejm w warszawie.
utworzenie rady narodowej w galicyi.

Kraków, 9 października

Naród polski doczekał się nareszcie spełnienia swoich marzeń. 
Dnia 8 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego 
wydała manifest do narodu, w którym obwołuje niepodległe pań-
stwo polskie, zjednoczone ze wszystkich ziem polskich, zamieszka-
łych przez Polaków. I zapowiada zwołanie konstytuanty polskiej 
w Warszawie, wybranej na najszerszych podstawach demokra-
tycznych. Manifest zawiadamiał naród równocześnie, że Rada 
Stanu, utworzona przez Niemców, została rozwiązana.

W ten sposób Rada Regencyjna wyraziła wobec świata całe-
go jasno i niedwuznacznie wolę całego narodu polskiego, ogło-
siła całemu światu, że Polska jest już niepodległą. Precz poszły 
wszelkie usiłowania niemieckie, by Polskę dalej trzymać w jarzmie 
niewoli, precz poszły akty z 5 listopada i z 12 września stwarza-
jąc rzekomo niepodległą Polską, w skład której wejść miało tylko 
okrojone przez Niemców Królestwo, bo oto naród cały, dążący 
do zjednoczenia wszystkich ziem polskich, jęczących pod knutem 
niemieckim, sam ogłosił przez swych przedstawicieli niepodległość 
i zjednoczenie.

Dnia 8 października 1918 r. Królestwo Polskie, Galicya, Śląsk 
cieszyński, Śląsk pruski i Poznańskie ogłoszone zostały za pań-
stwo polskie, od nikogo niezależne, zupełnie niepodległe. Polska, 
rozdarta przez Rosyan i Niemców w 1795 roku, zrosła się znowu 
i wchodzi na arenę całego świata, jako państwo. Naród ujarzmiony 
i przez 150 lat torturowany przez Rosjan i Niemców, stał się wolnym.
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Szczęśliwy dzień, błogosławiony i po wsze wieki pamiętny!
Szczęśliwi ludzie, którzy dożyli tego wielkiego momentu!
Przez cały 150-cioletni blisko okres niewoli nieustannie zry-

wał się naród do walki o odzyskanie niepodległego bytu. Dążenia 
te przypłacił setkami tysięcy ofiar i potokami krwi, które wro-
gowie wytaczali i jedni i drudzy. Byliśmy tępieni zarówno przez 
Austryaków, jak przez Niemców i przez Rosyan. Doszło do tego, że 
na progu 20-tego stulecia w zaborze pruskim zakazano nam mó-
wić po polsku, zakazano polskim chłopom budować się na własnej 
ziemi, chciano nas zniszczyć, zmieść z powierzchni świata. Hydra 
działająca w ścisłem porozumieniu z rosyjskim niedźwiedziem, 
wysilała się na najpotworniejsze środki mające na celu wytępienie 
Polaków.

Przyszła wojna europejska, w której mocarstwa zapędziły 
Polaków do bratobójczej walki i z całą świadomością, z lubością 
nieraz, pędziły Polaków przeciwko Polakom. Wreszcie niedźwiedź 
moskiewski runął, przygnieciony rozmiarem własnych zbrodni, 
a hydra doczekała się tego, że ją skrępowano i że dzisiaj czołga 
się u stóp tych, których niedawno jeszcze chciała skuć w kajdany 
swojego władztwa. W dymach pożarów, w kurzu krwi bratniej, 
po zdeptaniu największych dwóch wrogów ludzkości, zmartwych-
wstała Polska, zmartwychwstała siłą własnej żywotności, siłą dzie-
jowej sprawiedliwości siłą obudzonego w całym świecie poczucia 
narodów.

Modlitwa Mickiewicza, który Boga prosił o wojnę ludów,  
bo duchem proroczym wiedział, że ta wojna musi odrodzić ludz-
kość i usunąć gwałty, i zbrodnie, została wysłuchaną Z pożogi woj-
ny europejskiej, która Polskę zmieniła w pustynię, która naród 
polski wyniszczyła, powstała Polska do nowego życia, jako naród 
wolny, jako państwo takie, jak było przed rozbiorami, jako gospo-
darz i pan swojej ziemi.

Nie będziemy już chylić czoła przed Rosyanami. Nie będziemy 
już wyzyskiwani i łupieni przez tych, którzy narzucili nam kajda-
ny na szyję i traktowali nas jak niewolników, sami udając naród 
panów. Będziemy mieli polski rząd, polski sejm, polskie szkoły, 
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polskie urzędy, polskie koleje, będziemy mieć wszystko to, co na-
ród ma prawo mieć, a co nam przemoc zbrodnicza wydarła.

W rym dziejowym momencie przed ludem polskim roztaczają 
się olbrzymie zadania. Lud polski stanowi jądro polskiego naro-
du. Siła liczebna tego ludu wynosi około 70% ogółu ludności. Lud 
polski ma prawo do ujęcia rządów w Polsce i do tych rządów musi 
się przygotować

Podczas wojny złożył już lud polski dowody niespożytej siły 
i potęgi. Nie ugiął się nawet pod najokropniejszymi ciosami, 
przezwyciężył wszystkie prześladowania, przelał potoki krwi, pę-
dzony na rzeź wojenną przez zaborców, stracił swoje domy, swój 
dobytek, a jednak przetrwał, a w niedoli wykuwał w sobie coraz 
większą świadomość krzywdy, jaką mu przemoc wyrządziła i co-
raz potężniejsze dążenie do odzyskania niepodległego bytu naro-
du. Gdyby lud polski był się ugiął przed tym strasznym nawałem 
nieszczęść, jakie na niego spadły, gdyby nie był tego wszystkiego 
przetrzymał i tą swoją żywotnością nie zadokumentował przed 
światem, że stanowi czynnik, dla przyszłości świata niesłycha-
nie ważny, nie bylibyśmy zapewne dożyli tej chwili, która takiem 
szczęściem przepaja nas dzisiaj, tej chwili, o którą modlili się 
przodkowie nasi, o którą walczyli, a której nie doczekali.

Polska będzie państwem ludowem, bo takiem być musi. 
Przedstawiciele ludu muszą uzyskać w Polsce rządy, bo te im się 
należą. I dlatego w Polsce będzie rządzić lud. – I dlatego wszyst-
kim małodusznym i nieuświadomionym trzeba to dziś powtarzać, 
że głupstwem ostatniem są bajania, jakoby z przywróceniem pań-
stwa polskiego miała wrócić pańszczyzna i tym podobne bred-
nie. W Polsce będzie rząd demokratyczny, przedstawiciele ludu 
będą w nim zasiadać w wielkiej liczbie. I ci nietylko potrafią bro-
nić praw chłopa, jakie miał dotąd, ale prawa te rozszerzą tak, by 
Polska była naprawdę państwem ludowem.

Z drugiej strony w tym wielkim momencie dziejowym zwra-
camy się do Was, Bracia i Siostry, z najgorętszem wezwaniem: 
Nie dajcie się łudzić ludziom, którzy chcą wnieść w naród polski 
zamęt i nieszczęścia takie, jakie dziś widzimy w kraju.
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Pamiętajcie, Bracia najdrożsi, pamiętajcie Wy, żołnierze, pa-
miętaj cały ludu polski, że naszym wrogom, a mamy ich prze-
cie dość jeszcze, na niczym tak nie zależy, jak na tem, żebyśmy 
w chwili, gdy państwo nasze powstaje, sami się niszczyli i mordo-
wali, tak, jak to się dzieje w Rosyi.

Pamiętajcie, Bracia najdrożsi, dziś, kiedy staliście się już oby-
watelami nie jakiegoś rozbiorczego mocarstwa, obywatelami nie 
jakiejś dzielnicy, ale obywatelami całej, zjednoczonej ze wszyst-
kich ziem naszych, niepodległej Polski, że wszelki zamęt, wszelki 
bolszewizm u nas wyzyskaliby nasi wrogowie na to; by na kon-
ferencyi pokojowej przed światem całym mieć argument, żeśmy 
na wolność nie zasłużyli, że się rządzić nie umiemy, że trzeba nas 
znowu wziąć pod jarzmo, bo wnosimy w środkową Europę za-
męt bolszewicki, który istotnie zagraża całej kulturze i istnieniu 
społeczeństw.

Precz odpędzajcie, Bracia najdrożsi, wszystkich agitatorów 
bolszewizmu, choćby was łudzili najbardziej ponętnemi hasłami! 
Niech straszliwy przykład Rosji, gdzie wre dzisiaj w całej grozie 
wojna domowa, gdzie bolszewizm doprowadził do wzajemnego 
wymordowywania się ludzi, niech ten straszliwy obraz stoi wam 
zawsze przed oczyma i uchroni was od pójścia na lep wysłanników 
bolszewizmu!

Pamiętajcie, że nad dobrem waszem i przyszłością waszą czu-
wają posłowie ludowi, wasi przedstawiciel, idźcie tylko za ich 
wskazówkami, wierzcie, że oni was nie zawiodą i doprowadzą 
do szczęśliwej naprawdę przyszłości. Pamiętajcie też, że na czele 
bolszewizmu stoją żydzi, tak w Rosji, jak i u nas, że do Królestwa 
wysłano specjalnie żydów z Rosji, którzy tam szczepią bolszewizm. 

Niezadługo zapewne odbędzie się zebranie przedstawicieli 
wszystkich dzielnic Polski i w Warszawie. Będzie to Sejm narodo-
wy, Sejm, który uchwali konstytucyę, który uchwali formę rządu 
w państwie polskiem.

Dlatego ten Sejm nazywać się będzie konstytuantą. W tem 
zgromadzenia narodowem wezmą udział przedstawiciela wasi, 
wypróbowani już w walkach politycznych. Da Bóg, że niezadługo 
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wszystkie stronnictwa ludowe w Polsce, we wszystkich jej dzielni-
cach, zjednoczą się, w Zgromadzeniu narodowem weźmie udział 
przedstawicielstwo ludu polskiego, jako jedna ogromna, zwarta 
falanga, która da ludowi te prawa, jakie mu się w Polsce należą.

W wielkiej chwili staje lud polski przed wielkiemi zadaniami. 
Musimy udowodnić, żeśmy do spełnienia tych zadań dorośli. 
Wierzcie posłom ludowym, darzcie ich nadal taką ufnością, jak 
dotąd, stosujcie się do ich wskazówek, a niezadługo rozpocznie-
my w swojem państwie nowe życie, lepsze życie, gdy nareszcie  
po 150 latach niewoli zleciały z nas kajdany.

Jak się zachowają rządy zaborcze wobec proklamacyi niepodle-
głości zjednoczonej Polski, w tej chwili jaszcze niewiadomo. Mogą 
jeszcze nastać ciężkie czasy, mogą jeszcze przyjść ciężkie próby 
i doświadczenia, mogą jeszcze wrogowie nasi próbować stłu-
mić ruch niepodległościowy w Polsce. Na wszystko musimy być 
przygotowani. Zniesiemy wszystko, bo pamiętać musimy o tem,  
że panowanie gwałtu już się skończyło, że dla ludzkości całej na-
deszła nowa era, oparta na prawie i sprawiedliwości, i że już żad-
ne moce piekielne tych nowych dróg, na jakie ludzkość weszła, 
a tem samem i niepodległości zjednoczonej Polski, nie utrącą i nie 
przemogą.
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„Nowości Illustrowane”
nr 41 z 19 października 1918 r.
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w dniu zmartwychwstania

Już od rana barwną szatę
Przywdział Kraków szary,
Powiewają narodowe
Barwy i sztandary.

Rozjaśniły się ulice,
Dziwnie rozjaśniły – 
Uderzyły zgodnie serca
Wiarą w własne siły.

Na Wawelu - Zamek królów 
Skroń podnosi chwacko 
I spogląda miłościwie
Na wieżę Maryacką.

W blaskach wschodzącego słońca
Wieża się rumieni – 
I Tak patrzą się na siebie 
Sobą zachwyceni.

Cały Kraków razem z nimi 
Szczęściem dziś oddycha,
A kasztany Plant krakowskich
Szemrzą tylko z cicha. 

A ich szum przesyła z echem
Brama Floryańska:
„Nam wolności nie wróciła
Łaska obco-pańska,

Nam Ojczyzny nie oddali
Świata wielemoże, - 
Takie było przeznaczenie 
I wyroki Boże!

Dziś spokojnie żyć możemy
Między braćmi swemi,
Nikt nam więcej nie zagrabi
Plonów naszej ziemi!

Dziś już nikt do obcej mowy 
Nie przymusi dziecka, 
Już nie zamknie chłopu drogi
Rogatka niemiecka!

Nikt nam dziś już nie zabroni
Myśleć, czuć po swojsku,
A gdy w wojsku służyć będziem
To już w polskiem wojsku!

A kiedy nam zginąć przyjdzie,
To zginiem bez lęku – 
Sztandar Niepodległej Polski
Dzierżąc silnie w ręku!

K. Kr.
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niePodległa i zjednoczona

„Monitor Polski” ogłosił dnia 7 października 1918 r. 
następujący manifest Rady Regencyjnej:

Rada Regencyjna do Narodu Polskiego.
Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnie-

niem, już wybija.
Zbliża się pokój a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnio-

nych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości.
W tej godzinie wola narodu polskiego jest jasna, stanowcza 

i jednomyślna.
Odczuwając tę wolę i na niej opierając to wezwanie, stajemy 

na podstawie ogólnych zasad pokojowych, głoszonych przez pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych, a obecnie przyjętych przez świat 
cały jako podstawa do urządzenia nowego współżycia narodów.

W stosunku do Polski zasady te prowadzą do utworzenia nie-
podległego państwa, obejmującego wszystkie ziemie polskie z do-
stępem do morza, z polityczną i gospodarczą niezawisłością, jako 
też terytoryalną nienaruszalnością, co przez traktaty międzynaro-
dowe zagwarantowanem będzie.

Aby ten program ziścić, musi naród polski stanąć jako mąż 
jeden i wytężyć wszystkie siły, by jego wola została zrozumiana 
i uznana przez świat cały.

W tym celu stanowimy:
1. Radę stanu rozwiązać.
2. Powołać zaraz rząd, złożony z przedstawicieli najszerszych 

warstw narodu i kierunków politycznych.
3. Włożyć na ten rząd obowiązek wypracowania wspólnie 

z przedstawicielami grup politycznych ustawy wyborczej 
do sejmu polskiego, opartej na szerokich zasadach demo-
kratycznych i ustawę tę najpóźniej w ciągu miesiąca do za-
twierdzenia i ogłoszenia Radzie regencyjnej przedstawić.
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4. Sejm niezwłocznie potem zwołać i poddać jego postano-
wieniu dalsze urządzenie Władzy zwierzchniej państwowej, 
w której ręce Rada regencyjna zgodnie ze złożoną przysięgą 
władzę swoją ma złożyć.

Niepodległa i zjednoczona. Regenci: Józef Ostrowski, Ks. arcybiskup Kakowski 
i ks. Lubomirski

Manifestacye w kraju: Tłum obywatelstwa krakowskiego zgromadzony przed 
ratuszem.
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Polacy! Obecnie już losy nasze w znacznej mierze w naszych 
spoczywają rękach. Okażmy się godnymi tych potężnych nadziei, 
które z górą przez wiek żywili wśród ucisku i niedoli ojcowie nasi. 
Niech zamilknie wszystko, co nas wzajemnie dzielić może, a niech 
zabrzmi jeden wielki głos: Polska zjednoczona niepodległa.

Aleksander Kakowski, Józef Ostrowski, Zdzisław Lubomirski.
Prezydent ministrów: Jan Kucharzewski. 

Warszawa, 7. października 1918 r.
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oPis Przekazania władzy józefowi Piłsudskiemu 
Przez radę regencyjną 

zawarty w Pamiętnikach a. kakowskiego

„I może doszło by do rewolucji. Na szczęście, w niedziele dnia 
10 listopada o godz. 7,30 rano przybył z Berlina na dworzec 
Wiedeński do warszawy specjalnym pociągiem, złożonym z loko-
motywy i jednego wagonu, sprowadzony przez Radę Regencyjną 
Józef Piłsudski z adiutantem płk. Sosnowskim. Na Komendanta 
czekał na peronie dworcowym ks. Zdzisław Lubomirski i witał Go 
w imieniu Rady Regencyjnej. Na dworcu powitali Komendanta 
towarzysze broni z legionów Polskich i Polskiej Organizacji 
Wojskowej w liczbie kilkudziesięciu osób. Ks. Lubomirski z dwor-
ca Wiedeńskiego przewiózł go do swej siedziby w Frascati, gdzie 
podczas śniadania wtajemniczał go ogólnie w bieg spraw kraju 
i namawiał, aby pozostał w Warszawie, gdzie ustaje okupacja, 
gdyż Piłsudski nosił się z zamiarem wyjazdu do Lublina. Po śnia-
daniu książę odwiózł Komendanta do przygotowanego dlań 
mieszkania przy ul. Moniuszki 2. Po drodze widzieli jak ludność 
rozbrajała Niemców. Przed domem przy ul. Moniuszki manife-
stowały tłumy ludu, okazujące radość z przybycia Piłsudskiego. 
Acz zmęczony podróżą, Piłsudski przyjął po kolei dawnych swych 
podkomendnych oficerów, przedstawicieli Międzypartyjnego 
Koła Politycznego, Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Niezawisłości Narodowej 
oraz wiele osób wybitniejszych. Po pożegnaniu się z Piłsudskim, 
ks. Lubomirski z regentem Ostrowskim przyjechali około  
godz. 2.30 do pałacu arcybiskupiego, gdzie odbyliśmy długą nara-
dę, podczas której postanowiliśmy przekazać Piłsudskiemu władzę 
nad wojskiem. Koło godz. 4.30 przybył do pałacu arcybiskupiego 
z wizytą Komendant Piłsudski. Zakomunikowaliśmy Mu wtedy 
zamiar przekazania mu władzy nad wojskiem, a sposób przekaza-
nia mieliśmy omówić wieczorem u regenta Ostrowskiego”. 
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„Wieczorem odbyła się narada z Komendantem w mieszka-
niu regenta Ostrowskiego, podczas której omówiono wspólnie 
przekazanie naczelnego dowództwa. Późnym wieczorem od-
dali się do dyspozycji Piłsudskiego jako naczelnego wodza, szef 
Sztabu Generalnego gen. Rozwadowski i wiceminister, zastę-
pujący Komendanta w urzędzie, pułkownik Wroczyński. Dnia  
11 listopada rano, Rada Regencyjna ogłosiła następująca odezwę 
do narodu polskiego;” >>Wobec grożącego niebezpieczeństwa 
zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich za-
rządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, rada regen-
cyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk 
polskich i jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. 
Po utworzeniu Rządu Narodowego, w którego ręce rada regencyj-
na, zgodnie z swoimi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią 
władzę państwową złoży, brygadier Piłsudski władzę wojskową, 
będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej, temuż Rządowi 
Narodowemu zobowiązuję się złożyć, co stwierdza podpisaniem 
tej odezwy. Warszawa 11.listopada 1918 r. <<.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości 
Kraków 2000 r., s. 676, 677.
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„Świat”
nr 26 z 28 czerwca 1919 r.

Dnia 19 czerwca r. b. odbyła się uroczysta procesja Bożego Ciała z kościoła 
Farnego, którą celebrował arcyb. Kakowski. Udział w procesji brali: Naczelnik 
Państwa, ministrowie, posłowie do Sejmu i niezliczone tłumy wiernych.

Władze municypalne  
m. st. Warszawy 

prowadzą celebransa 
arcyb. Kakowskiego

Za baldachimem pierwszy 
kroczył Naczelnik Państwa 

ze swoim adjutantem, rotmistrzem 
Wieniawą-Długoszowskim

Pierwsza Procesja bożego ciała 
w stolicy niePodległej Polski
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 3 z 24 stycznia 1920 r.

kardynałowie Polscy

Jego Eminencja ks. arcybiskup 
gnieźnieński-poznański

Prymas Polski 
Dr. EDMUND DALBÓR

nowo mianowany kardynał

Jego Eminencja ks. arcybiskup 
warszawski

DR. ALEKSANDER KAKOWSKI
nowo mianowany kardynał
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Modły kardynałów po przysiędze

uwagi aleksandra kakowskiego 
dotyczące nominacji kardynalskiej

„W biegu dziejów Rzeczpospolitej mieliśmy bardzo niewielką 
liczbę kardynałów Polaków. Polska nie doceniała wpływów, ja-
kie mogliby wywierać na forum międzynarodowym i w Rzymie, 
w sprawach polskich i innych, kardynałowie Polacy. Kardynałowie 
protektorzy, Włosi, których miała Polska, mało byli obeznani ze 
sprawami polskimi (jak np. kardynałowie którzy byli nuncjuszami 
w Polsce), albo zgoła nic o Polsce nie wiedzieli, i tylko w po-
szczególnych wypadkach na prośbę króla orędowali za Polską. 
Szlachta sprzeciwiała się mianowaniu Polaków na kardyna-
łów w obronie równości szlacheckiej, wyższe duchowieństwo 
zaś, w imię ustalonej procedencji biskupów na posiedzeniach 
sejmowych. Kardynał Hozjusz np. nie brał udziału w Sejmach,  



136

ze względu na procedencję, przysługującą z prawa kanoniczne-
go kardynałom przed prymasami, której prymas nie chciał ustą-
pić kardynałowi, przez wzgląd na przywileje interrexa. Dopiero 
po rozbiorach mieliśmy więcej niż za czasów Rzeczpospolitej 
kardynałów, którzy jak Czacki i Ledóchowski, cieszyli się potęż-
nymi wpływami w Kurii. Nominacja moja na kardynała, zapo-
wiedziana listem apostolskim, zaraz po ogłoszeniu przez Radę re-
gencyjną zjednoczenia niepodległej Polski z dostępem do morza, 
była wypadkiem , którego nikt w Polsce nie przewidywał. Tym 
listem apostolskim papież chciał zwrócić uwagę świata na Polskę,  
gdy mówił o jej przyszłości i o moich zasługach na polu kościel-
nym i cywilnym. Gdy połączenie wszystkich trzech zaborów 
uznane zostało przez kongres wersalski, Benedykt XV postano-
wił mianować kardynałem obok mnie jeszcze arcybiskupa gnieź-
nieńskiego i poznańskiego ks. Dalbora. Z rozmowy jaką miałem 
z Benedyktem XV wywnioskowałem, że Benedykt XV miano-
wał nadto kardynałem In petto księcia Adama Sapiehę, biskupa 
krakowskiego i że Polska będzie miała stale trzech Kardynałów. 
Niestety ta ostatnia nominacja nie została opublikowana, zdaje się 
głównie z powodu śmierci Benedykta XV, a może i z powodu poli-
tyki niezgodnej z zamiarami Rzymu, jaką prowadził książę biskup 
krakowski. Jesteśmy narodem katolickim i państwem wielkim  
w porównaniu z innymi państwami katolickimi. Naród polski 
spodziewa się, że liczba kardynałów Polaków będzie znacznie 
zwiększona. Często mówi się u nas o kardynale Polaku kurialnym,  
tj. stale mieszkającym w Rzymie przy Kurii. Zdaje się, że czynniki 
rządowe przeciwne były dotąd tej myśli, by snać kardynał kurial-
ny nie pomniejszał znaczenia ambasadora polskiego przy Stolicy  
św. Z czasem może się to stać rzeczą możliwą”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości
Kraków 2000 r., s. 926-927.
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„Miesięcznik Kościelny”
nr 6 z 1 lipca 1920 r.
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„Świat”
nr 38 z 22 września 1923 r.

konsekracja bazyliki serca jezusowego 
17 września r. b. na Pradze

Bazylika w dniu konsekracji Wnętrze bazyliki

Uroczysta procesja

Dnia 17 b. m. J. E. ksiądz Kardynał Ka-
kowski dokonał konsekracji Bazyliki „Ser-
ca Jezusowego” na Pradze. Świątynia ta 
powstała dzięki hojnemu darowi Michałowej  
ks. Radziwiłłowej. Ofiarność jej wybudowała 
już na Ziemiach Rzeczypospolitej 7 kościołów  
i 17 szkół.

Bazylikę „Serca Jezusowego” zbudowa-
no według planów architektonicznych p. H. 
Kudera. Bardzo energicznie zabiegał koło dzie-
ła realizacji tego planu Ks. prób. Poskrobko.

Na uroczystości obecny był p. prezydent Woj-
ciechowski, który przyjechał z Belwederu w oto-
czeniu adiutanta i generalicji. Obecni też byli: 
minister oświecenia publ. i wyznań religijnych, 
p. Głąbiński, minister spraw wewnętrznych, 
p. Kiernik. Znaleźli się również wicemarszałek 
Sejmu, Seyda, jenerałowie: Suszyński, Osiński, 
Konarzewski, Romer: szef protokółu dy-
plomatycznego, hr. Przeździecki, prezydent 
miasta, p. Jabłoński, wiceprezes rady miejskiej,  
p. Brzeziński, komendant policji, p. Ludwikow-
ski jego zastępca, p. Charlemagne, przedstawi-
ciele prasy i instytucji społecznych.

Arch, Kuder, budow. Kościoła, J. Em. 
Kardynał Kakowski Konsekrator i pro-
boszcz ks. J. Poskrobko, którego zapobie-
gliwość wielce przyczyniła się do rychłego 
wykończenia robót.

Jak Bazylika 
będzie wyglą-
dała po zupeł-
nem wykoń-
czeniu.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 40 z 29 września 1923 r.

konsekracja bazyliki serca jezusowego 
w wArszAwie

Bazylika Serca Jezusowego – widok ogól-
ny.

Nawa główna i ołtarz w bazylice Serca 
Jezusowego

J. E. Arcybiskup Kakowski, ks. proboszcz 
J. Poskrobko, arch. budowniczy H. Kuder 
po konsekracji kościoła.
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„Świat”
nr 38 z 20 września 1924 r.

Na poświęceniu był obecny p. Prezydent Rzeczypospolitej. Poświęcenia doko-
nał ks. kard. Kakowski

14/iX r. b. nastąPiło Poświęcenie Pomnika bohaterów

Pułku strzelców kaniowskich w wólce-radzymińskiej
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„Świat”
nr 50 z 13 grudnia 1924 r.

Zarząd kiermaszu gwiazdkowego z E. ks. kardynałem Kakowskim na czele.
Energiczne kierownictwo pp. Bispingowej, Jaczynowej, Popowskiej i Łęckiej 
zdobyło dla kiermaszu pełny sukces.

kiermasz gwiazdkowy w resursie obywatelskiej



143

„Tygodnik Illustrowany”
nr 2 z 10 stycznia 1925 r.

Poświęcenie kaPlicy na Polach bitwy grochowskiej
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 9 z 29 lutego 1925 r.

uroczysta akademja ku czci ojca świętego Piusa Xi-go

w warszawskim ratuszu

Siedzą pośrodku: J. E. kardynał Kakowski, J. E. nuncjusz papieski monsinior 
Lauri  i J. E. biskup polowy Gall.
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„Światowid”
nr 11 z 14 marca 1925 r.

akademia uroczysta ku czci 
jego e. kardynała arcybiskuPa warszawskiego

Cała katolicka Warszawa złożyła swojemu Arcypasterzowi, J. E. ks. kard. arcyb. 
Kakowskiemu hołd należny na uroczystej akademji gregorjańskiej. Na naszem 
zdjęciu specjalnie dla „Światowida” wykonanem widać: J. E. kard. Kakowskiego 
(1), arcyb. Roppa (2), arcyb. Teodorowicza (3), oraz innych wybitnych przed-
stawicieli duchowieństwa i całego społeczeństwa.
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„Światowid”
nr 12 z 21 marca 1925 r.

raut-koncert, wydany Przez Prezesa rady ministrów

Na salonach recepcyjnych Prezydium Rady Ministrów  
W Warszawie wydał p. Prezydent Gabinetu Grabski wspaniały raut-
-koncert, który zaszczycił swoją obecnością p. Prezydent Rzpltej.

Na drugim zdjęciu widoczni dostojni goście: P. Prezydent Rzpltej, żona premie-
ra p. Grabska (1), ks. kardynał Kakowski (2), poseł Stan. Zjedn. p. Pearson (3) 
i inni w chwili, gdy przysłuchują się produkcjom koncertowym.

Na naszem zdjęciu na lewo p. Prezydent rozmawia z min. Sikorskim, szefem sztabu 
gen. St. Hallerem i generalnym inspektorem artylerji J. Hallerem.
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„Światowid”
nr 16 z 18 kwietnia 1925 r.

Pielgrzymka „anno santo” w wiedniu

 Na „Anno Santo” zdążają do Rzymu już liczne pielgrzymki pol-
skie. Jednej z pierwszych przewodniczy ks. arcybiskup kardynał 
Kakowski.

Celem udzielania pielgrzymom polskim, przybywającym do Rzymu, facho-
wych objaśnień, urządzono tam kurs dla przewodników polskich.

Nasze zdjęcie przedstawia na słynnym krużganku bazyliki świętego Pawła 
za murami (San Paolo fuori le mura).

Nasze zdjęcie przedstawia go w przejeździe przez Wiedeń na tamtejszym dwor-
cu kolejowym. Obok ks. kardynała (1) i jego kapelana (2) stoi hr. Romer (3) 
chargé d’affaires polskiego poselstwa w Wiedniu.
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„Światowid”
nr 17 z 25 kwietnia 1925 r.

Pielgrzymka młodzieży Polskiej w rzymie

Ojciec święty przyjął pierwszą pielgrzymkę młodzieży, przybyłą 
do „wiecznego miasta” pod kierownictwem J. E. kardynała Ka-
kowskiego, arcybiskupa-prymasa warszawskiego.

Nasze zdjęcie przedstawia pielgrzymkę na dziedzińcu watykańskim zaraz po 
audjencji u Ojca świętego, który przyjął przybyszów z niezwykłą serdeczno-
ścią, witając ich polskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus”.
W środku siedzą ks. kardynał Kakowski (1) i wygnaniec z Rosji ks. arcybiskup 
Cieplak (2).
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„Światowid”
nr 18 z 2 maja 1925 r.

Ojciec Święty Pius XI., ur. jako 
Achi l les  Ratt i  31 .  marca 1857  
w Desio pod Medjolanem, długo-
letni kierownik sławnej bibljote-
ki medjolańskiej „Ambrosiana”,  
a później Watykańskiej w Rzymie, 
w r. 1918 mianowany Nuncjuszem 
Stolicy Apostolskiej  w Polsce,  
w r. 1921 Arcybiskupem medjolań-
skim i Kardynałem, 6 lutego 1922 r. 
powołany po śmierci Benedykta XV 
na Stolicę Piotrową.

Zdjęcie obecnego Papieża Piusa XI., 
przedstawiające go jeszcze jako Nun-
cjusza Apostolskiego Monsignore 
Achille Ratti w Warszawie na śniegu 
w ogrodzie Frascati w dniu 5. grudnia 
1919 r. Jest to jedyne na świecie zdję-
cie, przedstawiające obecnego Ojca 
Świętego na śniegu.

kościół św. katolicki w Polsce
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Między Polską a Kościołem św. Katolickim panował w ciągu 
wieków ścisły związek — w dniach świetności państwa polskiego, 
jak i w dniach niedoli narodu polskiego. W krynicy wiary czerpa-
ła myśl polska natchnienie i nadzieję lepszej przyszłości. Polska 
była zawsze wierną córką Kościoła i jest nią i dzisiaj, kiedy Sejm 
Rzeczpospolitej uchwalił Konkordat, normujący zasadniczo sto-
sunki pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską i kiedy, w tym błogo-
sławionym „Roku Świętym” rzesze pielgrzymów polskich spieszą 
do stóp Namiestnika Chrystusa, nad innych droższego nam, bo to 
przecież „nasz” Papież, który w Polsce Stolicę Apostolską repre-
zentował, w Polsce święcenie na Biskupa otrzymał, o Polsce i tam, 
siedząc na Majestacie, serdecznie wspomina.

J. E. Monsignore Wawrzyniec Lauri, 
tytularny Arcybiskup Efezu (w Azji) 
od 4. października 1921. Nuncjusz 
Apostolski w Polsce, na tem stanowi-
sku następca Achillesa Ratti, obecnego 
Papieża Piusa XI.
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J. E. Ks. Kardynał Arcybiskup- 
-Metropolita warszawski, Prymas 
Królestwa Polskiego, Ks. Aleksander 
Kakowski.

J. E. Ks. Kardynał Arcybiskup-
Metropolita gnieźnieńsko-poznań-
ski, Prymas Polski, Ks. Dr. Edmund 
Dalbor.
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arcyPasterze

Rząd pierwszy, od lewej: Biskup płocki Ks. Antoni Julian Nowowiejski, Biskup 
sandomierski Ks. Marjan Ryx, Rzymsko-katolicki Biskup przemyski Ks. Anatol 
Nowak, Książę Biskup Krakowski Ks. Dr. Adam ks. Sapieha, Biskup Wileński 
Ks. Dr. Matulewicz, Biskup Podlaski Ks. Dr. Henryk hr. Przeździecki.
Rząd drugi, od lewej: Biskup łucko-żytomierski Ks. Dr. Ignacy Dubowski, 
Biskup kielecki Ks. Augustyn Łosiński, Lwowski Arcybiskup-Metropolita ormiań-
sko-katolicki Ks. Józef Teodorowicz, Biskup śląski Ks. Dr. August Hlond, Grecko-
katolicki Biskup stanisławowski Ks. Grzegorz Chomyszyn, Biskup Miński  
Ks. Zygmunt Łoziński.
Rząd trzeci, od lewej: Grecko-katolicki Biskup stanisławowski Ks. Grzegorz 
Chomyszyn, Biskup polowy generał brygady Ks. Dr. Stanisław Gall, Biskup 
włocławski Ks. Dr. Stanisław Zdzitowiecki, Biskup Łomżyński (dawniej 
Sejneński – na obecnej Litwie Kowieńskiej) Ks. Jałbrzykowski, Wygnaniec  
z Rosji, b. metropolita Mohylowski Ks. Edward Ropp, Biskup Tarnowski,  
Ks. Dr. I Wałęga, Biskup Lubelski, Ks. Marjan Fulman.
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„Światowid”
nr 23 z 6 czerwca 1925 r.

zjazd biskuPów z całej rzeczPosPolitej w warszawie

Siedzą od lewej ku prawej ks. Biskupi: Klunder, Zdzitowiecki, Ryx, 
Arcybiskup Ropp, Metropolita Szeptycki, Kardynał Kakowski, Kardynał 
Dalbor, Arcybiskup Twardowski, Arcybiskup Teodorowicz, Biskup Nowak 
i Kubicki.
Stoją od lewej ks. Biskup Laubitz, Łoziński, Fulmann, Książę Sapieha, 
Jałbrzykowski,  Przeździecki,  Gall ,  Łosiński,  Mańkowski,  Komar  
i Ms. Administrator Hlond.



154

„Światowid”
nr 24 z 13 czerwca 1925 r.

wymiana aktów ratyfikacyjnych konkordatu

W Warszawie odbył się uroczysty akt ratyfikacji Konkordatu 
pomiędzy Rzpltą a Stolicą Apostolską.

Przy stole siedzą, od strony ściany od lewej ku prawej ministrowie:  
hr. Skrzyński, premier Grabski, St. Grabski, naprzeciw nich nuncjusz mons. 
Lauri, po obu jego bokach członkowie Nuncjatury.
Na prawo siedzą na sali: Kardynał Kakowski (1), marszałek Sejmu Rataj (2), 
ministrowie: Ratajski, Klarner, Tyszka i Żychliński, szef sztabu gen. Generał 
St. Haller, księża Biskupi: Gall, Szelążek, i inni.
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Pożar kościoła św. stanisława w warszawie

W kościele św. Stanisława w Warszawie, ufundowanym  
w r. 1898 i dotychczas jeszcze nie konsekrowanym, wadliwe funk-
cjonowanie elektrycznego motoru przy organach spowodowa-
ło pożar, skutkiem którego zapaliła się wieża kościelna, oberwały  
się trzy dzwony, a ogień przerzucił się i na chór.

„Światowid”
nr 26 z 27 czerwca 1925 r.

Nasze zdjęcie u góry przedstawia strażaków, pracujących we wnętrzu świątyni 
nad uprzątaniem rumowiska i gruzów, na zdjęciu na prawo widać ks. kardynała 
Kakowskiego (X), przybyłego na miejsce pożaru.
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„Światowid”
nr 38 z 19 września 1925 r.

uroczyste zaPrzysiężenie ePiskoPatu Polski

Zgodnie z Konkordatem Prezydent Rzpltej dokonał w Belwe-
derze uroczystego zaprzysiężenia wszystkich X. X. Arcybiskupów  
i Biskupów polskich, (z wyjątkiem chorego ks. kardynała Dalbo-
ra), na wierność Rzeczypospolitej.

Zdjęcie nasze przedstawia P. Prezydenta w otoczeniu Członków Episkopatu, 
bezpośrednio po przysiędze w salonie belwederskim.
Siedzą od lewej ku prawej: X. X. Biskupi: Kocyłowski, Zdzitowiecki, Szeptycki, 
kardynał Kakowski, Prezydent Rzpltej, Nuncjusz Lauri, prez. min. Wł. Grabski, 
X. X. biskupi Nowowiejski, Wałęga, oraz metropolita ormiański Teodorowicz. 
Stoją od lewej X. X. biskupi Łosiński, Sapieha, Łoziński, Przeździecki, Gall, 
Chomyszyn, Tymieniecki i minister oświaty Grabski oraz ks. biskup Fulman.
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Zdjęcie z lewej przedstawia ks. Kardynała arcybiskupa warszawskiego, 
Kakowskiego, w chwili, gdy po złożeniu przysięgi wsiada pod Belwederem  
do samochodu.
Na zdjęciu z prawej obecny przy uroczystem zaprzysiężeniu Episkopatu nun-
cjusz papieski, ks. arcybiskup Lauri, opuszcza Belweder.

Zdjęcie z lewej wyobraża grecko-katolickiego metropolitę lwowskiego 
Szeptyckiego, udającego się do Belwederu na złożenie przysięgi.
Na zdjęciu z prawej udało się naszemu fotografowi schwycić chwilę,  
kiedy ks. biskup pol. Gall opuszcza mury katedry św. Jana, udając się  
do Belwederu.

Ag. fot. „Światowida”.
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kulisy zawarcia konkordatu Przez 
Polskę z stolicą aPostolską 

oPisane Przez ks. kardynała aleksandra kakowskiego

„Nuncjusz Achille Ratti, pomimo prośby biskupów, skiero-
wanej do Stolicy Apostolskiej, o nie zawieranie konkordatu, za-
chował własny pogląd, że konkordat zgodnie z tradycją Kurii 
rzymskiej, zawrzeć należy, że tego wymaga dobro Kościoła i pań-
stwa polskiego. W młodym państwie polskim tyle jest spraw 
kościelnych nieustalonych i tak ważnych, że zgoła niepodobna 
pozostawić je nie załatwionymi. Rząd polski ze swej strony dą-
żył do zawarcia konkordatu, ponieważ przynaglała go ustawa 
sejmowa, która wymagała porozumienia ze Stolicą Apostolską, 
w celu zdobycia gruntów kościelnych dla reformy rolnej. Stolica 
św. zgodziła się wprawdzie na układy komisji biskupiej z rządem, 
ale zastrzegała sobie ostatnie słowo w tej sprawie. Porozumienie 
między komisją biskupią, a państwową, nie mogło dojść do skut-
ku, rząd więc zmuszony był odnieść się do Stolicy św. W łonie 
rządu i poza rządem przygotowano, zdaje się, osiem pomysłów 
konkordatu, z których jedne były bardzo przychylne dla Kościoła, 
inne znowu bardzo „rządowe”. Każdy z tych pomysłów mógłby być 
podstawą do rokowań. Stało się inaczej. Za rządów Władysława 
Grabskiego odwiedziłem go w jakiejś sprawie. Premier użalał się, 
że nie może uporządkować spraw kościelnych, ponieważ pochło-
nięty sprawami finansowymi, nie ma czasu poznać ich źródła. Nie 
widzi też takiej osoby, której mógłby całkowicie zaufać i poru-
czyć załatwienie spraw kościelnych. Panie premierze. Zapytałem, 
czy Pan nie ufa nawet rodzonemu bratu, Stanisławowi? Spojrzał 
na mnie i rzekł: Tak bratu ufam. Jeśli Pan ufa mu, rzekłem,  
to daj mu Pan pełnomocnictwo, niech jedzie do Rzymu i niech  
tę sprawę ostatecznie załatwi. A może ją załatwić dobrze, gdyż jest 
dobrym Polakiem, a z drugiej strony, wiem, jest praktykującym 
katolikiem. Wkrótce po tej rozmowie Stanisław Grabski otrzymał 
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pełnomocnictwo rządu do zawarcia konkordatu. Przed wyjazdem 
do Rzymu zwrócił się do mnie z prośbą o list polecający do kar-
dynała Gaspari. Nie mogłem mu odmówić. W liście zaznaczyłem, 
że jest jednym z najbardziej wpływowych przywódców Narodowej 
Demokracji i wyróżnia się wśród deputowanych w Sejmie, że nie 
tylko ze względu na swój urzędowy charakter przedstawiciela rzą-
du do zawarcia konkordatu, ale i ze względu na swe osobiste zale-
ty, jako człowiek uczciwy i gorliwy katolik, zasługuje na zaufanie. 
W Rzymie Grabski zrobił jak najlepsze wrażenie i był przyjęty ser-
decznie przez sekretarza stanu i Ojca świętego. Pius XI po stwier-
dzeniu w Sekretariacie Stanu pełnomocnictwa Grabskiego, wy-
znaczył do układu mgr. Bargongini Duca, podsekretarza stanu 
w Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych. Grabski w rokowaniach 
używał do pomocy Władysława Skrzyńskiego, ambasadora Polski 
przy Watykanie i pozostawał w ciągłej korespondencji z bratem 
premierem. Borgongini Duca ze swej strony wszelkie projekty 
konkordatu przedstawił do aprobaty kardynałowi sekretarzowi 
stanu, Gasperiemu i Ojcu św. Piusowi XI, który w jakiś czas po-
tem wyraził się do mnie, że śledził bez ustanku postęp dokonu-
jącej się umowy i dosłownie wyraz za wyrazem zgłębił cały kon-
kordat. W czasie rozpraw natknięto się na trudności, których nie 
potrafiono rozwikłać w szczegółach, wtedy wezwano do Rzymu 
biskupa Adolfa Szelążka, który był szefem sekcji katolickiej 
w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
jednocześnie cieszył się wielkim zaufaniem Ojca św. Kiedy kon-
kordat był już na ukończeniu, Stanisław Grabski zażądał zwłoki 
dla przedstawienia projektu bratu premierowi i radzie Ministrów. 
Po powrocie do Rzymu nastąpiło podpisanie konkordatu, dnia 10 
lutego 1925 r. Ze strony Kościoła podpisał go kardynał Gaspari, 
sekretarz stanu, ze strony państwa polskiego – Władysław 
Skrzyński i Stanisław Grabski. Rząd Władysława Grabskiego, 
zgodnie z art.114 konstytucji, przedstawił Sejmowi zawarty 
konkordat, żądając ratyfikacji w drodze osobnej ustawy. Wtedy 
wszczęto zaciekłą wojnę przeciwko konkordatowi ze strony lewi-
cy oraz niestety ze strony duchowieństwa, walczącego przeciwko 
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takiemu konkordatowi. Dowiedziawszy się o tym, Ojciec św. Pius 
XI przesłał w drodze telegraficznej przez nuncjaturę swe ubolewa-
nie i admonicję ks. Stanisławowi Adamskiemu, posłowi na Sejm 
i jednemu z głównych przeciwników konkordatu, ażeby zaprzestał 
niezdrowej walki. Depesza ta, rozesłana do biskupów, przyczyniła 
się do uspokojenia duchowieństwa, występującego, jak mówiono, 
w obronie Kościoła, a właściwie w obronie dóbr kościelnych, które 
konkordat oddawał państwu na parcelację. W związku z tym pole-
cił mi Ojciec św., aby posłów katolickich i narodowych usposobił 
przychylnie dla zawartego konkordatu. Przez osobiste zetknię-
cie się wielokrotnie z przedstawicielami stronnictw politycznych 
Sejmu i Senatu i przez listy wysłane do wpływowych osób w par-
lamencie zdołałem przekonać posłów, że byłoby nieprzyzwoito-
ścią, gdyby stronnictwa narodowe i katolickie zwalczały umowę 
podpisaną przez Stolicę św. Jakoż dnia 23 kwietnia 1925 r. Sejm 
i Senat uchwaliły ustawę, zatwierdzającą konkordat i upoważniły 
Prezydenta Rzeczpospolitej do ratyfikacji układu. Dnia 30 maja 
1925 r. Prezydent Rzeczpospolitej Wojciechowski, wydał akt 
kontrasygnowany przez Prezesa Rady Ministrów, Władysława 
Grabskiego i ministra Spraw Zagranicznych, Aleksandra 
Skrzyńskiego, w następujących wyrazach: >>Zaznajomiwszy się 
z powyższym konkordatem, uznaliśmy go i uznajemy za słuszny 
zarówno w całości, jak i każde z zawartych w nim postanowień. 
Oświadczamy, że jest przyjęty, ratyfikowany i zatwierdzony i przy-
rzekamy, że będzie niezmiennie zachowany. Na dowód czego wy-
daliśmy akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczpospolitej<<. 
Dnia 2 czerwca 1925 r. nastąpiła w Warszawie urzędowa wymia-
na dokumentów ratyfikowanych konkordatu pomiędzy Stolicą 
Apostolską, a Rzeczpospolitą Polską. Konkordat wszedł w życie 
dnia 3 sierpnia 1925 r.” 

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości 
Kraków 2000 r., s. 921, 922, 923.
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„Światowid”
nr 6 z 6 lutego 1926 r.

ingres księdza biskuPa łomżyńskiego

W Łomży odbył się z udziałem przybyłego umyślnie  
ks. Metropolity warszawskiego Kakowskiego uroczysty ingres  
ks. biskupa Jałbrzykowskiego na stolice biskupią.

Zdjęcie nasze u góry przedstawia moment, kiedy ks. biskup łomżyński (x) zwra-
ca się do zebrany z podniosłą przemową. 
Na zdjęciu poniżej podajemy pałac biskupi w Łomży w dniu ingresu z przyby-
łymi licznie reprezentacjami stowarzyszeń ze sztandarami.
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W uroczystości wzięli udział obok p. Prezydenta Rzpltej (X), kard. Kakowski 
(1), Nuncjusz mons. Lauri (2), marsz. Senatu Trąmpczyński (3), arcybiskup 
Ropp (4) i inni.

uroczysta akademia 
w rocznicę koronacji ojca świętego

W salach Ratusza w War szawie odbyła się uroczysta Akademja 
ku czci Papieża Piusa XI. 

„Światowid”
nr 8 z 20 lutego 1926 r.
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„Światowid”
nr 11 z 13 marca 1926 r.

zjazd ePiskoPatu Polskiego

W ostatnich dniach obradował w Warszawie nad spra wami 
związanemi z wykonaniem Konkordatu, Zjazd Biskupów z całej 
Polski.

Na naszem zdjęciu siedzą od lewej ks. ks. Biskupi: Ryx, Nowak, Ździtowiecki, 
arcy biskup Teodorowicz, arcybiskup kardynał Kakowski, nuncjusz papieski 
Lauri, arcybiskup Twardowski, książę Metropolita Sapieha oraz biskupi Fiszer 
i Klunder. 
Stoją od lewej w pierwszym rzędzie ks. ks. Biskupi: Hlond, Łukomski, 
Hryniewiecki, Jałbrzykowski, Ty mieniecki, Jałowiecki, Przeździecki, 
Kocyłowski, Wałęga, Łosiński, Kubina, Łoziński, Michalkiewicz i Szczęśniak.
Stoją w drugim rzędzie od lewej ks. ks. Biskupi: Chomyszyn, Okoniewski, 
Laubitz, Kubicki i Bocian. 
Narady Zjazdu wydadzą niewątpliwie dodatnie rezultaty.

Ag. fot. „Światowida”
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„Świat”
nr 13 z 27 marca 1926 r.

Pogrzeb arcybiskuPa ciePlaka w wilnie

P. Prezydent Rzeczp. z Min. Raczkiewiczem w otoczeniu wyższego duchowień-
stwa na dworcu Wileńskim oczekuje na wyniesienie zwłok z wagonu-kaplicy.
Koło Prezydenta Biskup Nowowiejski, Kardynał Kakowski, Biskup 
Przeździecki, Biskup Łoziński, (X) Biskup unicki Bocian, (XX) Archimandryta 
Filip Morozow (niedawno przyłączony do kościoła katolickiego, obecnie rektor 
kościoła Pocieszenia M. Boskiej w Wilnie).
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Uroczyste nabożeństwo według wschodniego obrządku za duszę ś. p. 
Arcybisk. Cieplaka, odprawione w Wilnie w kościele Pocieszenia Matki 
Boskiej przez Archimandrytę Filipa Morozowa dn. 17 marca 1926 r. w obecno-
ści księży łacińskiego obrządku. — (x) Ks. Bokszczanin, proboszcz kość. Serca 
Jezusowego w Wilnie; (xx) prałat Stanisław Grocholski z Wrocławia.
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„Światowid”
nr 24 z 12 czerwca 1926 r.

boże ciało w warszawie

Z rozwinięciem tradycyjnej wspaniałości odbyła się w dzień Bożego Ciała wiel-
ka procesja, którą prowadził arcybiskup-metropolita warszawski ks. Kard. 
Kakowski.
Za baldachimem postępował w zastępstwie Prezydenta Rzeczypospolitej  
p. Marszałek Sejmu Rataj, za nim premjer dr. Bartel, Marsz. Senatu 
Trąmpczyński i inni dostojnicy Państwa.
Zdjęcie nasze przedstawia chwilę, kiedy procesja z ks. Kardynałem (X), niosą-
cym Sanctissimum, wychodzi z katedry św. Jana. 

„Światowid”
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„Przegląd Katolicki”
nr 32 z 29 sierpnia 1926 r.

dookoła zjazdu katolickiego

Ogólny Zjazd Katolicki w Warszawie odbywa się pod ha-
słem odrodzenia rodziny; ku temu zmierzają referaty, mowy, ta 
myśl przewodnia ożywia i interesuje wszystkich uczestników. 
Dokonanie dzieła naprawy moralnej, prawdziwej sanacji, winno 
rozpocząć się od rodziny, której byt w ostatnich czasach został 
po ważnie zagrożony. Zwartym szeregiem stają do walki o świę-
tość ogniska rodzinnego katolicy, nietylko w imię swych katolic-
kich ideałów, ale i w dobrze zro zumianym interesie narodowym. 
Bo tak zdrowy ro zum ludzki, jak i wiekowe doświadczenie na-
macalnie stwierdzają, że podważenie życia rodzinnego jest po-
czątkiem ruiny społeczeństwa, zapowiedzią nieu chronnej zguby 
narodu. Naprzekór tedy tym wszyst kim, którzy w akcji Kościoła 
chcą widzieć zatamowanie myśli narodowej, Zjazd Katolicki, tak 
jak i inne poczynania kościelne, chociaż w założeniu i tre ści swej, 
są akcją religijną, przyczyniają się równo cześnie do wzmożenia 
ducha narodowego, potęgują jego energję, przysparzają soków ży-
wotnych, stają się źródłem tężyzny duchowej, która jedynie daje 
niespożytą moc narodowi.

Zjazdy katolickie są wspaniałą manifestacją idei i ducha kato-
lickiego, zewnętrznym objawem tej mocy i życiodajnego procesu, 
jaki odbywa się w duszach, oddanych Chrystusowi i Kościołowi. 
Są wprawdzie tacy, i to w obozie katolickim, co zasadniczo nie 
go dzą się na publiczne manifestacje, demonstracyjne pochody, 
uroczyste mowy; przeczuleni na punkcie spirytualizmu, hołdując 
— jak ktoś słusznie zauwa żył — „pseudo-arystokratycznej ducho-
wości” wi dzą oni w tych zewnętrznych manifestacjach za wie le 
koncesji na korzyść życia zmysłowego, masy, ulicy. Ale taki spi-
rytualizm jest fałszywy, I zapoznaje naturę ludzką. Wszak czło-
wiek składa się z ciała i duszy, a prawdziwa religja musi uwzględ-
nić i jeden i drugi element; stąd też religja jest nietylko nauką, 
dogmatem, ale tworzy też organizacje, ma swą hierarchję, kult, 
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uroczystości i kongresy; stąd i łaskę przekazuje zapomocą widzial-
nych znaków, ma Boga Eucharystycznego, procesje, ma wreszcie 
— Zjazdy Katolickie.

Tysiącem ziemskich przynęt w postaci barw, form, tonów 
ciągnie do siebie świat, dlaczegóżby nie użyć tych samych środ-
ków dla pociągnięcia człowie ka w nadświaty? Nietylko można,  
ale i trzeba wykorzystać wrażenia zmysłowe do wyższych celów.

Powtóre, człowiek jest istotą społeczną i tylko w społeczeństwie 
dochodzi do zupełnego rozwoju; jako istota religijna potrzebu-
je też społeczeństwa i bodźców, jakie wychodzą z społeczności 
wyznanio wej. Chyba niema nikogo między nami, kto nie uczuł by 
się podniesionym na duchu, wzruszonym, prze niesionym wprost 
w inny świat, gdy widzi tysiące w wspólnej modlitwie, wspól-
nym śpiewie, pochodzie, w wspólnej przysiędze, w ogólnej rado-
ści i tryumfie. A ile myśli zbożnych ciśnie się wówczas do głowy,  
ile zapału budzi się w sercu dla świętej sprawy, ten jeden tylko wie, 
który — jak mówi Pismo Boże — „scrutatur corda et renes“.

Mogą być różnice w poglądach na urządzenie Zjazdów, a raczej 
na sposób ich przeprowadzania, ale sama myśl i idea jest nietylko 
wielką i szlachetną, ale, śmiało rzec można, koniecznością naszej 
zwła szcza epoki, a dla wiary i życia Kościoła potężną dźwignią, po-
dyktowaną głęboką psychologiczną zna jomością natury ludzkiej.
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„Świat”
nr 36 z 4 września 1926 r.

uroczystość Przewiezienia relikwji 
św. stanisława kostki do rostkowa

W dwuchsetną rocznicę zaliczenia w poczet Świętych 
Stanisława Kostki odbył się w Warszawie w d. 27, 28, 29 i 30 
sierpnia ogólnopolski zjazd katolicki. Zjazd ten rozpoczął się uro-
czystem nabożeństwem w kościele Zbawiciela, które celebrował  
J. E. Ks. Kardynał Kakowski inicjator tego przeglądu sił katolic-
kich w naszem społeczeństwie. 

Narady przy udziale delegacji z całej Polski i gości zagranicz-
nych skupiły w sali Politechniki Warszawskiej licznych przed-
stawicieli kościoła, ziemiaństwa, inteligencji i ludu. Zjazd ten 
zaszczycił swoją obecnością p. Prezydent Rzeczypospolitej prof. 
Ignacy Mościcki. Papież nadesłał depeszę z błogosławieństwem 
dla narodu polskiego. 

Programowe przemówienie wygłosił Ks. Kardynał Kakowski. 
Imponujący pochód uczestników zjazdu w d. 29 sierpnia przez ulice 
Warszawy był olbrzymią manifestacją, przyjmowaną przez ludność 
stolicy z szacunkiem i podziwem.
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Rostkowo. Kościół św. Stanisława 
Kostki podczas mszy św.

We wsi Rostkowo ks. Łukasiewicz głosi 
żywot św. Stanisława Kostki

Ołtarz na statku „Bajka“ z relikwjami św. Stanisława Kostki. Deko-
rowany przez Drabika.

Delegacje duchowieństwa, administra-
cji, instytucji społecznych na uroczysto-
ści w Rostkowie.

W Zakroczymiu nad Wisłą w drodze  
z Płocka rzesze wiernych spotykały sta-
tek „Bajkę“ i uroczyście przyjęły relikwie 
przeznaczone dla miejscowego kościoła.
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Biskupi podczas obrad w sali Politechniki: J. E. arcyb. wileński Jałbrzykowski, ks. bi-
skupi Gall, Ryx, Tymieniecki, Przezdziecki, Łosiński, Okoniewski i Owczarek

Kardynał A. Kakowski wita P. Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ign. Mościckiego

Prezydjum Zjazdu z ks. Januszem Radziwiłłem na czele.
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ku czci św. stanisława kostki

Plakieta z wizerunkiem Św. Stanisława Kostki, kompozycji art. Aleksandra 
Borawskiego, przeznaczona dla szkół. Pod figurą dziewczynki zapalającej 
swoje łuczywo napis: „Gdzie czystość lilji, gdzie serce dziewicze, Pan się ob-
leka w dziecię tajemnicze”. Pod figurą chłopca z młotem napis: „Echo Tartaru 
nadaremnie jęczy, Nie zdoła zachwiać odwagi młodzieńczej”. Wyżej wezwanie: 
„Ozdobo naszej ziemi, Patronie Stanisławie, Racz na nas wejrzeć, oddanych 
Twej sławie”.

Ołtarzyk ścienny kompozycji art. Al. Borawskiego 
z wizerunkiem Św. Stanisława Kostki
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SPROWADZENIE RELIKWIJ ŚW. STANMISŁAWA KOSTKI DO KRAJU
Dwuchsetlecie kanonizacji św. Stanisława Kostki uczone zostało w ubiegłym tygodniu sprowadze-
niem relikwij świętego z Rzymu do rodzinnej wsi świętego, Rostkowa.
1. Ołtarz z relikwiami na statku „Bajka”, który święte szczątki przewiózł z Płocka do Warszawy
2. Uroczystość złożenia relikwij we wsi Rostków ziemi płockiej. 

„Tygodnik Illustrowany”
nr 36 z 4 września 1926 r.
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„Światowid”
nr 36 z 4 września 1926 r.

Przewiezienie relikwji św. stanisława kostki

Z wielkimi uroczystościami odbyło się przewiezienie relikwji 
św. Stanisława Kostki z Płocka do miejsca urodzenia świętego 
— Rostkowa. Relikwje wieziono statkiem wiślanym, a w przy-
brzeżnych miejscowościach, po drodze, przyjmowały je tłumy 
wielotysięczne.

Trzy nasze zdjęcia przedstawiają: ołtarz polowy w Czerwińsku nad Wisłą, 
wzniesiony na przyjęcie relikwji, tłumy ludu w Wyszogrodzie, oraz episko-
pat i duchowieństwo, przyjmujące relikwje na przystani w Warszawie, skąd  
przewieziono je dalej, do Rostkowa.
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zjazd katolicki w warszawie

Zdjęcia nasze przedstawiają: 
górne: Wielki pochód manifestacyjny, ustawiających się ze sztandarami  
pod Politechniką, 
dolne: Otwarcie zjazdu w Politechnice Warszawskiej. W pierwszym rzędzie 
siedzą prezydent Rzeczypospolitej i kard. Kakowski, obok niego widać marsz. 
Sejmu p. Rataja i min. spraw. wewn. Młodzianowskiego. Zjazd wysłał telegram 
hołdowniczy do Ojca świętego.
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„Przegląd Katolicki”
nr 34 z 5 września 1926 r.

zjazd katolicki

Przeżyliśmy jeden z najwspanialszych dni w stolicy kraju. 
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi, z wszy stkich dzielnic Polski zgromadzo-
nych, a reprezentu jących niezliczone masy żywiołu katolickiego, 
uczestniczyło w wielkim, ogólnopolskim Zjeździe Katolickim, 
czerpiąc zeń nie tylko pobudkę, ale i wskazówki na przyszłą pracę 
w dziele odrodzenia życia katolickiego w Polsce.

Zjazd, który odbył się pod protektoratem J. E. Kardynała 
Kakowskiego, zgromadził niemal wszy stkich biskupów Polski 
i ogromną liczbę duchowień stwa.

Przepiękny i wzruszający był widok, gdy po chodowi manifesta-
cyjnemu, jaki odbył się w nie dzielę 29 sierpnia z balkonu naszej 
redakcji błogo sławił J. E. Kardynał Kakowski i zgromadzeni koło 
Niego biskupi. Entuzjastyczne okrzyki podnoszone przez tłumy, 
świadczyły o jedności duchowieństwa z wiernymi i o przywiązaniu 
do Władz kościelnych.

Zjazd złączył się z uroczystościami, związany mi z 200 setną 
rocznicą kanonizacji św. Stanisława Kostki i przeniesieniem Jego 
relikwji do rodzinnego Rostkowa.

Idąc zaś pod hasłem „odrodzenia” rodziny podzie lił się na cały 
szereg sekcyj, których różne referaty zmierzały do jednego celu, 
a mianowicie unormowa nia tak małżeństwa jak i rodziny na pod-
stawach ściśle katolickich.

Każdy dzień Zjazdu rozpoczynał się uroczystem nabożeństwem 
z kazaniami, które głosił wy mownie i z właściwym sobie polotem 
ks. Dr. Nowa kowski.

Po nabożeństwie rozpoczynała się gorączkowa praca na ple-
num i w sekcjach, w których brali stale udział biskupi z J. E. 
Kardynałem Kakowskim na czele.

Trudno oczywiście w tem krótkiem sprawozda niu dać należyty 
obraz tak podniosłej manifestacji katolickiej, niepodobna wyczer-
pać tych wszystkich myśli i projektów, jakie ujawniono podczas 
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prze mówień i dyskusyj; nie możemy jednakże pominąć milcze-
niem rezolucyj Zjazdu, które będą najlepszą ilustrują ducha, jaki 
panował wśród uczestników.

Przemówienie j. em. kardynała kakowskiego  
na otwarcie  zjazdu katolickiego w warszawie

Z urzędu pasterskiego wyrażam szczerą radość z powodu 
przybycia tak licznego zastępu katolików świeckich i kapłanów 
na Zjazd Katolicki w Warsza wie, by zgodnie z mojem życzeniem 
na wezwanie Komitetu Organizacyjnego, wziąć udział we wspól-
nych obradach nad doniosłemi sprawami i zagad nieniami, któ-
re wchodzą w zakres życia religijnego i narodowego całej Rzpltej 
Polskiej. 

Jako pasterz i kierownik duchowny Archidiecezji Warszawskiej, 
witam wszystkich gości i uczestników drugiego Ka tolickiego 
Zjazdu w naszej stolicy. Na pierwszem miejscu wyrażam gorą-
cą podziękę Panu Prezyden towi Rzpltej za to, że raczył wziąć 
udział w tym Zjeździe. Swoją obecnością na Zjeździe Katolickim 
Pan Prezydent stwierdza publicznie, że najwyższy przedstawi-
ciel Państwa i władz świeckich w Polsce łączy się myślą i duchem 
z ludnością katolicką, któ ra stanowi olbrzymią większość narodu, 
i, że dobro tej ludności głęboko leży mu na sercu.

Korzystając z tej okazji, oznajmiamy tu uroczyście Panu Prezy-
dentowi i Rządowi polskiemu, że my, Polacy-katolicy, jesteśmy 
siłą duchową państwa, która w każdej chwili w czasie poko-
ju i na wypadek wojny, oddaje się całkowicie i bez zastrzeżeń 
na usługi Najjaśniej szej Rzeczypospolitej, pełna ofiary i poświę-
cenia i stoi niezachwianie przy Prezydencie Rzpltej i Rządzie, 
od których wzamian ma prawo spodziewać się i domagać, aby 
i oni byli oddani całkowicie dobru całego narodu i szanowali pra-
wa Kościoła katolic kiego, uczucia i przekonania religijne ludności 
ka tolickiej.

Niech żyje Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej!
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Witam Czcigodnych Księży Arcybiskupów i Biskupów tu obec-
nych na Zjeździe, którzy tak zna komicie przyczynili się do rozpo-
wszechnienia idei Zjazdu i poparli czynnie akcję przygotowawczą 
Ko mitetu Organizacyjnego.

Nad wyraz miło mi jest powitać dostojnych go ści, przybyłych 
na Kongres z państw zagranicznych, którzy przez swą obecność 
na Zjeździe Katolickim w stolicy Polski zadzierżgają węzeł serdecz-
nej przyjaźni i duchowej spójni, wiążącej nasz naród z katolickie-
mi społeczeństwami, których są delegatami i przedstawicielami.

Wreszcie witam wszystkich gości i delegatów, którzy przybyli 
na Zjazd z poszczególnych miast i dzielnic Polski, a przedewszyst-
kiem tych, którzy pośpieszyli do stolicy ze wschodnich rubieży 
polskich.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mam zaszczyt zakomunikować uczestnikom Zjazdu, iż Ojciec 
Święty, Pius XI, otrzymawszy wiadomość o mającym się odbyć 
Kongresie Kato lickim w Warszawie, przesłał na moje ręce za po-
średnictwem Sekretarza Stanu depeszę, która w polskiem tłoma-
czeniu brzmi:

Z okazji obchodu 200-letniej rocznicy św. Sta nisława 
Kostki i Zjazdu Katolickiego ogólnopolskie go, Ojciec 
św. wyraża życzenia, by obchód jubileu szowy i Kongres 
narodowy przyniosły szlachetnemu krajowi jak naj-
większą obfitość łask Boskich, oraz przesyła z całego 
serca wszystkim uczestnikom Zja zdu błogosławieństwo 
Apostolskie.

Kardynał Gasparri.

Wnoszę, abyśmy wszyscy przez powstanie od dali cześć i hołd 
Ojcu Świętemu, Głowie Kościoła Katolickiego

„Niech żyje Ojciec Św., Pius XI!”
Prosimy obecnych tu przedstawicieli Nuncjatu ry, żeby ze-

chcieli powiadomić Stolicę Apostolską o naszych szczerych uczu-
ciach katolickich, o zło żonym hołdzie Ojcu Św. przez wszystkich 
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uczestni ków Kongresu oraz o szczególnem przywiązaniu Polski 
do Niego, jako byłego Nuncjusza polskiego i przyjaciela narodu 
naszego.

Proponuję wysłanie do Ojca Św. w dniu roz poczęcia Zjazdu de-
peszy z wyrazami hołdu i czci należnej, treści następującej:

Ojcze Święty!
Katolicy z całej Polski, zgromadzeni na uroczy-

stym obchodzie dwóchsetnej rocznicy kanonizacji św. 
Stanisława Kostki i odbywający przytem obra dy nad 
świętością chrześcijańskiego życia rodzin nego i chrze-
ścijańskiem wychowaniem młodzieży, przyjęli z naj-
żywszą wdzięcznością i czcią słowa, i życzenia Waszej 
Świątobliwości Ojcowskiej ży czliwości pełne, a łaska 
błogosławieństwa Apostol skiego umocnione i jedno-
głośną uchwałą oświad czają wobec Chrystusowego 
Namiestnika na ziemi, a Ojca najukochańszego Polski, 
tyloma Jego dobro dziejstwami zobowiązani, że stać 
będą zawsze jak najwierniej przy wierze katolickiej 
i Piotrowej Sto licy i przez krzewienie chrześcijańskiego 
życia w rodzinach, szerzyć w swojej Ojczyźnie Królestwo 
Chrystusowe.

II.
Przed pięciu laty, we wrześniu 1921 r., odbył się w Warszawie 

Pierwszy Zjazd Katolicki. Było to wkrótce po odparciu od bram 
stolicy hord bol szewickich, które zagrażały nietylko całości gra-
nic, Rzpltej Polskiej, ale również całemu wewnętrznemu ustro-
jowi społecznemu i politycznemu państwa oraz bezpieczeństwu 
Kościoła. Zjazd ten był potężną i imponującą manifestacją twór-
czych sił ducha pol skiego i katolickiego na rzecz organizującej się 
od podstaw Rzpltej Polskiej.

Śmiało i odważnie wypowiedział on postulaty obywateli-ka-
tolików w sprawie moralnej odbudowy Państwa Polskiego i sto-
sunku, jaki winno zająć pań stwo do Kościoła i religji katolickiej.  
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Tem samem Zjazd ten w znacznej mierze przyczynił się do szyb-
kiego i należytego uregulowania stosunków państwowo kościel-
nych w Polsce za pomocą Kon kordatu, zawartego pomiędzy 
Stolicą Świętą i Rzą dem polskim.

Wypowiedział się też wyraźnie w sprawie misyj katolic-
kich, uważając za niezbędne powołanie do życia Stowarzyszeń 
Misyjnych diece zjalnych i parafialnych, w celu wspierania ak-
cji mi syjnej katolickiej wśród pogan i na naszych Kre sach 
wschodnich. 

Domagał się ponadto podjęcia jak najbardziej energicznej  
akcji, zmierzającej do za chowania kanonicznego prawa 
małżeńskiego. 

Nie mniej doniosłe były rezolucje Zjazdu w sprawie wychowa-
nia religijnego i moralnego młodzieży szkol nej i rzemieślniczej, 
w sprawie robotniczej i jej roz wiązania, zgodnie z postulatami 
encykliki „Papieża robotników”, Leona XIII, „Rerum Novarum“, 
wresz cie w kwestji pracy kulturalnej i oświatowej wśród ludności 
wiejskiej, i w wielu innych niemniejszej wagi sprawach.

Postulaty i rezolucje 1-go Zjazdu Katolickiego w Warszawie 
oraz Zjazdów Katolic kich odbytych w innych miastach Polski, czę-
ściowo już weszły w życie, w wielu jednak jeszcze punktach czeka-
ją na swe urzeczywistnienie. Zadaniem obec nego Zjazdu niech bę-
dzie dążenie do uzupełnienia realizacji tych postulatów, które nie 
były jeszcze wprowadzone w życie i do obmyślenia skutecznych 
środków działania na przyszłość przeciwko grożą cym Kościołowi 
niebezpieczeństwom i niedomaganiom społecznym, jakie w dobie 
bieżącej najbardziej dają się odczuwać.

Dziś tedy zebraliśmy się tak licznie w tem sa mem mieście,  
by w dalszym ciągu obradować nad rozwojem naszego życia 
religijnego, społecznego i narodowego. Zjazd ten odbywa się 
w dwóchsetletnią rocznicę kanonizacji naszego rodaka, św. Stani-
sława Kostki.

Biskupi polscy poczynili starania w Rzymie i w całym świecie 
katolickim, by ten nasz święty i anielski młodzieniaszek otrzymał 
cześć nietylko w Polsce, ale i we wszystkich krajach katolickich 
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całego świata, jako Patron młodzieży chrześcijań skiej, której po-
daje go za wzór życia czystego.

Ojciec Święty w liście apostolskim, skierowa nym do Jenerała 
Towarzystwa Jezusowego O. Ledóchowskiego z powodu 200-let-
niej rocznicy kanonizacji św. Alojzego Gonzagi, wzywa cały 
świat ka tolicki, a zwłaszcza młode pokolenia do naśladowa nia 
cnót świętego młodziana polskiego, Stanisława Kostki, i roz-
powszechnienia jego czci. To wezwanie winno wziąć głęboko 
do serca w pierwszym rzędzie społeczeństwo polskie. Da temu 
niewątpliwie wyraz obecny Zjazd. Z ideą rozszerzenia czci i kultu  
św. Stanisława Kostki połączmy ideę odrodzenia rodzi ny i wy-
chowania religijnego i moralnego młodzieży naszej. Młodzież 
oparta o zdrową rodzinę i wychowa na w dobrej szkole katolic-
kiej, będzie najlepszą gwa rancją Polski silnej, o której przyszłość 
nie będziemy potrzebowali się obawiać. Te ostatnie dwa zagad-
nienia niech stanowią główny i zasadniczy temat obrad obec-
nego Zjazdu, albowiem pod tym względem zagraża Kościołowi  
katolickiemu największe niebezpieczeństwo. W cza sie wojny i w nie-
zdrowych stosunkach powojen nych, wśród zmagania się praw-
dy z fałszem, wiary z niewiarą, cnoty z występkiem, nad rodziną 
polską zawisła groza cywilnych ślubów małżeńskich i cy wilnych 
rozwodów. A cóż to jest małżeństwo cywilne?

Jest to w pojęciu katolickiem ni mniej ni więcej, mówiąc ję-
zykiem ludowym, życie na wiarę, a językiem prawniczym sprośny 
konkubinat, którego Kościół nigdy nie uznawał i nie uzna za prawe 
małżeń stwo. 

Małżeństwo w pojęciu katolickiem jest nie tylko umową, czyli 
kontraktem pomiędzy mężczyzną a niewiastą, ale jednocześnie 
i Sakramentem, czyli tym znakiem widocznym, który Chrystus Pan 
uświęcił i podniósł do godności Sakramentu, dla zachowania rodu 
ludzkiego, świętości i szczęścia rodziny chrześcijańskiej. Gdzie nie-
ma między ka tolikami Sakramentu, niema małżeństwa, tam jest 
tylko konkubinat. Z tego stanowiska można pojąć czem są t. zw. 
bolszewickie małżeństwa. Są one niczem więcej, jak tylko wprowa-
dzonem przez pań stwo zwyczajnem poróbstwem i cudzołóstwem.
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To samo powiedzieć trzeba i o rozwodach. Chrystus Pan 
ustanowił małżeństwo sakramentalne, jako związek dozgonny, 
nierozerwalny.

W tym tedy znaczeniu śluby cywilne i rozwo dy są pogwałce-
niem Sakramentu małżeństwa. Są rozbiciem rodziny chrześci-
jańskiej, sparaliżowa niem i zabiciem narodu chrześcijańskiego. 
Niech wystrzega się Polska małżeństw cywilnych, bolsze wickich, 
bo naród dopóty jest silny, dopóty się roz wija, dopóki szanuje czy-
stości rodzinne. Z upad kiem rodziny upada naród.

Komukolwiek droga jest przyszłość rodziny polskiej, narodu 
polskiego, ktokolwiek ukochał świę te zasady Kościoła katolickie-
go, niech wszelkiemi możliwemi sposobami stara się utrzymać 
świętość rodziny chrześcijańskiej, przeciwnych wszelkim próbom 
wprowadzenia małżeństw i ślubów cywil nych.

Akcja katolicka uświadamiająca szerokie koła winna być 
w obecnej chwili coraz żywsza, a postu laty ludności katolickiej 
skierowane do ciał prawo dawczych, coraz energiczniejsze. Tem 
bardziej, iż wiemy wszyscy doskonale, że przedstawiciele obo zów 
wrogich katolicyzmowi, zajęci są opracowywaniem uchwał i ustaw 
o ślubach cywilnych i roz wodach cywilnych. Katolicy mają prawo 
i święty obowiązek upominania się, by w państwie posiadającem 
olbrzymią większość katolicką, szanowano ich uczucia religijne 
katolickie.

Na zakończenie składam życzenia powodzenia w obradach 
z tem przypomnieniem, że prawdziwy katolik nietylko myśli i czu-
je, ale i mówi po katolicku. A przeto mam nadzieję, że na Zjeździe 
Kato lickim w Warszawie nie będzie ani jednego głosu niezgod-
nego z zasadami katolickiemi. W tem prze konaniu błogosławię 
z całego serca Zjazdowi i wszy stkim jego uczestnikom.
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mowa j. em. kardynała kakowskiego 
na zakończenie zjazdu katolickiego

Za Bożą pomocą stanęliśmy u kresu prac dru giego Zjazdu kato-
lickiego w Warszawie. W czasie trzydniowych nader ożywionych 
obrad omówiliśmy zasadnicze kwestje zakreślone programem. 
Czy cał kowicie i wyczerpująco? Oceni to historja. My, uczestnicy 
Zjazdu, miejmy to moralne zadowolenie, żeśmy spełnili zadanie 
nasze w miarę sił i możności.

Stwierdzić tu musimy szczerze i otwarcie, że narody katolickie 
na Zachodzie przewyższają nas znacznie pod względem rozwoju 
i organizacji pracy katolickiej. Świadczą o tem wymownie potęż-
ne i wspaniałe kongresy katolickie międzynarodowe i narodowe 
we Francji, Włoszech lub w Ameryce, jak np. ostatni kongres 
Eucharystyczny w Chicago. Im ponują one nam i wprawiają nas 
w podziw olbrzy mią liczbą uczestników, świetnością i bogactwem 
referatów, sprężystą organizacją i pozytywnym re zultatem uchwał 
i wniosków. Trudno jest jednak temu się dziwić. Polska bowiem, 
po długich i cięż kich latach niewoli i ucisku politycznego i reli-
gijnego, rozpoczęła dopiero teraz okres żmud nej pracy od pod-
staw w kierunku odbudowy i roz woju swego życia państwowego, 
społecznego i reli gijnego. 

To też my, Polacy-Katolicy, stawiamy obecnie pierwsze kro-
ki na polu akcji katolickiej, któ ra wymaga gruntownego uświa-
domienia religijnego i wyrobienia społecznego szerokich mas 
narodu. My dopiero rzucamy pierwsze ziarna zorganizowa nych 
czynów na tę rolę, gdy społeczeństwa katolic kie na Zachodzie 
zbierają już obfite plony swych długoletnich zabiegów, wysiłków 
i poczynań społeczno-religijnych. Tam okres żniw, a u nas pora 
orki i siewu. Fakt ten jednakże utwierdza nas w przekonaniu,  
że posiewowi zdrowej myśli i ideałów katolickich, że zbożnej pra-
cy na polu odrodzenia moralnego, towarzyszy błogosławieństwo 
Boże i owoc stokrotny zapewnia.
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Ongiś Chrystus Kościół swój przyrównał do ziarnka gorczycz-
nego, z którego z czasem olbrzy mie drzewo wyrasta; dziś my, ufni 
w pomoc Tego, który jedyny „pomnożenie i wzrost dawa”, wie-
rzymy niezłomnie, że i nasze ziarna duchowe w imię Boże na uro-
dzajną glebę serc polskich rzucone, za płacą trud bujnym, złotym 
kłosem szlachetnych czynów katolickich. Że jest w nas siła i zapał 
do pracy w duchu Chrystusowym, o tem świadczą całe szeregi re-
zolucyj, zgodnych z nauką Kościoła i moralności chrześcijańskiej, 
przepojone głęboką miłością i ukochaniem ideałów. Z takiej mi-
łości, z tak gorącego serca musi się począć czyn, hen ku niebu, 
poprzed oblicze Boga nieśmiertelnego biegną nasze hasła, a oble-
czone w łaskę nieba nietylko oświecać będą nasze drogi, ale i wolę 
poruszą miljonów dusz polskich, by szły za nami ku Chrystu sowi.

Kończy się Zjazd. Ale jego koniec niech będzie zapoczątkowa-
niem wytężonej pracy twórczej. Bo katolickie myśli i ideały nie 
wcielają się w życie na rozkaz, za pomocą szumnych i pięknie 
brzmiących haseł, ale w czynu stal przekuwa je żmudna, wy trwała 
codzienna praca, trudem i ofiarą, a nawet bohaterstwem okupio-
na. A do tej pracy powołani są nietylko kapłani, którzy z urzędu 
swego mają przewodniczyć akcji katolickiej, ale i wszyscy wier ni, 
w szczególności zaś ci, którzy w tych dniach Zjazdu uczestnicząc 
nakreślili sobie program przy szłości.

Pójdziemy i rozjedziemy się dziś, lecz nie że gnamy się,  
bo spotkać się musimy zaraz na tym samym szańcu, kędy wre 
walka o obronę ideałów katolickich. Zjazd był tylko widzialnym, 
zewnętrznym aktem, który zapoczątkował naszą wspólną pra-
cę, zogniskował nasze myśli, ujednostajnił nasze plany działania 
i nasz program. Hasło zaś, jakie zabieramy z sobą na dalsze życie 
i pracę jest nastę pujące: Polska jest i winna być katolicką, a je-
śli tak, to przedstawiciele narodu polskiego w Senacie i w Sejmie 
muszą być strażnikami tych ideałów, które żyją w piersiach naro-
du. Nasze ideały kato lickie są jednocześnie ideałami religijnymi 
i narodo wymi. Miłość Ojczyzny nie da się pomyśleć bez mi łości 
Boga, bez karności i posłuchu względem roz kazów naczelnych 
przedstawicieli Kościoła. Że zaś podstawą społeczeństwa i ostoją 
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bytu narodowego jest rodzina, ugruntowanie jej przeto na pra-
wie Bożem i kościelnem, według wskazań etyki chrześci jańskiej, 
jest obowiązkiem nietylko religijnym, ale i dobrze pojętej miłości 
Ojczyzny.

Wszelkie zatem zakusy na świętość i czystość małżeństwa, 
wszelkie projekty ustaw, godzące w sa kramentalny, nierozerwalny 
związek, muszą natra fić na solidarny sprzeciw Polski katolickiej.

Niewiasta polska, która dziś w wielkiej mierze straciła na swej 
aureoli i została strącona z tej wy żyny, na którą postawił ją 
Kościół, musi napowrót odzyskać swą powagę, świętość i należną 
jej cześć w społeczeństwie. Młodzież, przyszłość i kwiat narodu, 
musi być wychowaną w duchu narodowym i ka tolickim, winna 
być pilnie strzeżoną i osłanianą od wpływów, które wypaczają 
i deprawują młode cha raktery, wytwarzają ród karłów fizycznych 
i du chowych, a nie wielkich ofiarnych ludzi idei i czynu ku chlubie 
i chwale narodu.

Walka zatem o szkołę katolicką jest walką o dusze młodego 
pokolenia, walką o nasze zasadnicze postulaty i prawa, od których 
żadnemu z katolików usuwać się nie godzi.

Z temi szczytnemi hasłami wracajcie do domów i zagród wa-
szych. W szatę czynu obleczcie je w ży ciu waszem tak prywatnem 
jak i publicznem. Na Was i na waszą pracę patrzy Bóg nieśmier-
telny, dawca dóbr i łask wszelakich, na Was spogląda Królowa 
Korony Polskiej i cały zastęp świętych polskich wraz z seraficz-
nym Młodzieniaszkiem na szym św. Stanisławem Kostką. Miłość 
dla Chrystu sa, Kościół i Ojczyzna Was tu sprowadziła. Niechaj 
ten ogień miłości goreje stale w sercach Waszych i zapala Was 
do pracy ofiarnej dla wielkiej i świętej idei: społecznego panowa-
nia Chrystusa na ziemiach polskich.

Na zakończenie składam serdeczne podzięko wanie wszystkim 
uczestnikom i organizatorom Zjaz du, a w szczególności p. preze-
sowi Glince – staro polskim „Bóg zapłać!”. Niech będzie pochwa-
lony Jezus Chrystus!
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rezolucje zjazdowe

REZOLUCJE SEKCJI RELIGIJNO-MORALNEJ.
I-szy Ogólno-Polski Zjazd Katolicki w Warsza wie, uznając 

doniosłość współpracy matek w odro dzeniu katolickiem Polski 
oraz potrzebę zorganizo wanej pracy nad wyrobieniem matek 
pod względem życia religijnego i pracy wychowawczej:

1) zwraca się do Najprzewielebniejszego Episkopatu Polskiego 
z prośbą o zaprowadzenie Związku Matek Chrześcijańskich we 
wszystkich diecezjach oraz stworzenie organizacji centralnej tych 
związ ków na całą Polskę;

2) prosi wielebne Duchowieństwo o otoczenie szczególną opie-
ką duszpasterską związki matek chrześcijańskich;

3) wzywa wszystkie katolickie matki bez różni cy stanu, by wstę-
powały do związków matek chrze ścijańskich.

Zważywszy, że w pracy nad religijno-moralnem odrodzeniem 
narodu mężczyźnie, a zwłaszcza ojcu rodziny przypada pierwsza 
rola, Ogólno-Polski Zjazd Katolicki wyraża prośbę do Episkopatu 
i Du chowieństwa, aby zechciały otoczyć żywą opieką istniejące już 
organizacje mężczyzn i ojców rodzin.

Zważywszy, że akcja katolicka, która Ojcu Św. Piusowi XI „jest 
drogą, jak źrenica w oku” i która według własnych jego słów „na-
leży Już niezaprzeczenie do pastoralnych zadań kleru i do życia 
chrze ścijańskiego wiernych” – dotychczas w Polsce jeszcze nie 
jest jednolicie prowadzona i nie jest ze spolona, zwraca się Ogólno-
Polski Zjazd Katolicki z prośbą do Najprzewielebn. Episkopatu 
Polskiego, by sprawę zaprowadzenia Ligi Katolickiej raczył wziąć 
pod łaskawą rozwagę, wydając odpowiednie statuty, któreby okre-
ślały nietylko cele i sposoby działania Ligi Katolickiej, ale także jej 
organizacje w diecezjach i w całym kraju.

Zjazd stwierdza konieczność utworzenia jednej ogólnokrajowej 
organizacji, jednoczącej wszyst kich Polaków, uznających za ko-
nieczne praktyczne stosowanie zasad wiary katolickiej w życiu 
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prywat nem i działalności państwowej, celem praktycznego urze-
czywistnienia tych zasad.

W celu wprowadzenia w czyn powyższego wniosku (1) Zjazd 
uchwala prosić J. E. Ks. Kardy nała Kakowskiego i wszystkich 
pasterzy diecezji o przekazanie wykonania go istniejącemu 
Komitetowi Głównemu.
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„Światowid”
nr 45 z 6 listopada 1926 r.

jubileuszowy zjazd Polskiej macierzy szkolnej

W obecności p. Prezydenta Rzeczypospolitej (X), Ks. Kardynała Kakowskiego 
(XX) i innych dygnitarzy odbyło się w uroczysty sposób w Sali Rady Miejskiej 
warszawskiej uroczyste otwarcie jubileuszu Zjazdu Polskiej Macierzy Szkolnej.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 47 z 20 listopada 1926 r.
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uroczyste odsłonięcie Pomnika choPina w warszawie

P. Prezydent Rzeczypospolitej, członkowie Sejmu i Senatu,  
J. E. Kardynał Kakowski i członkowie rządu na uroczystości 
odsłonięcia pomnika w dn. 14. b. m.

Delegaci Łotwy: prof. Vibols i Francji: Leblanc podczas uro-
czystości odsłonięcia pomnika Chopina w towarzystwie przed-
stawicieli polskiego świata muzycznego.
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„Światowid”
nr 50 z 10 grudnia 1926 r.

doroczne obrady ePiskoPatu Polski

Siedzą od lewej ku prawej: ks. Biskup Kubina (Częstochowa), ks. Biskup 
Nowak (Przemyśl), ks. Arcybiskup Metropolita ks. Sapieha (Kraków), 
Prymas Polski Arcybiskup Gnieźnieńsko-Poznański ks. Hlond, ks. Kardynał 
i Arcybiskup Kakowski (Warszawa), ks. Arcybiskup Metropolita Twardowski 
(Lwów), ormiańsko-katolicki Arcybiskup Metropolita Teodorowicz (Lwów), 
ks. Arcybiskup Metropolita Jałbrzykowski (Wilno), ks. Biskup Nowowiejski 
(Płock).
Stoją od lewej ku prawej: Księża Biskupi Łokota (Przemyśl), Lisiecki 
(Katowice), Okuniewski (Pelplin), Przeździecki (Chełmno), Fulman (Lublin), 
Łoziński (Pińsk) i Łukowski (Łomża).

Ag. fot. „Światowida”, na płytach kraj. „Alfa”
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„Świat”
nr 50 z 11 grudnia 1926 r.

zjazd biskuPów

Z lewej strony ku prawej siedzą: biskup częstochowski – Kubina, bp. 
przemyski – Nowak, arcybiskup krakowski – Sapieha, Prymas Polski 
– Hlond, kard. Kakowski, arcyb. lwowski – Twardowski, arcyb. lwowski ob-
rządku ormiańskiego – Teodorowicz, arcyb. wileński –Jałbrzykowski, bp. płoc-
ki – Nowowiejski.
Stoją: biskup sufragan przemyski obrządku greckiego – Nekatta, biskup ślą-
ski – Lisiecki, biskup chełmiński – Okoniewski, bp. podlaski – Przeździecki, 
biskup lubelski – Fulman, biskup piński – Łoziński, biskup łomżyński 
– Łukomski.
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Po raz pierwszy od czasu króla Stanisława Augusta Głowa Państwa 
Polskiego z upoważnienia i na prośbę Papieża wręczała nowo miano-
wanemu Kardynałowi odznaki jego wysokiej godności. Z uroczystości 
wręczenia przez Prezydenta Mościckiego pronuncjuszowi Kardynałowi 
Lauriemu biretu kardynalskiego podajemy wewnątrz kilka innych 
zdjęć. Na tej zaś fotografji, dokonanej tuż po zakończeniu uroczysto-
ści, obok p. Prezydenta (X) siedzą po jednej stronie nowy Kardynał (1),  
po drugiej Kard. Kakowski (2) i premier Marsz. Piłsudski (3).

„Światowid”
nr 6 z 5 lutego 1927 r.
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kilka uwag ks. kardynała aleksandra kakowskiego

o Prezydencie rP ignacym mościckim

„Zaraz po wyborze kancelaria cywilna Prezydenta Rzeczpo- 
spolitej zawiadomiła mnie telefonem, że nowy prezydent bezpo-
średnio po złożeniu przysięgi w Sejmie i objęciu władzy złoży mi 
wizytę w pałacu arcybiskupim. Wizytą swoją Prezydent chciał 
zaznaczyć swój przychylny stosunek do Kościoła. Przyjechał 
w towarzystw Stefana Ossowskiego, byłego ministra przemysłu 
i handlu, mego brata ciotecznego, z którym łączyły go z daw-
na stosunki przyjaźni zażyłości oraz koligacja rodzinna. W bli-
sko godzinnej rozmowie najpierw wyjaśnił mi powody, które go 
skłoniły do przyjęcia wyboru, następnie mówił szeroko o ścisłej 
współpracy z marszałkiem Piłsudskim nad podniesieniem powa-
gi i autorytetu rządu, tudzież stanu gospodarczego kraju, w koń-
cu wyraził nadzieję na współpracę duchowieństwa i poparcie go 
w jego poczynaniach. Zapewniłem prezydenta o lojalności du-
chowieństwa, zwłaszcza episkopatu, na który rząd może liczyć, 
byleby nie tamował katolickiego życia religijnego. Pod koniec roz-
mowy zapytałem, czy p. prezydent pomyślał o wydaniu odezwy 
do narodu. O tym nie myślałem odrzekł, to sprawa Prezydium 
rady Ministrów. Nie Panie Prezydencie, to sprawa Prezydenta 
Rzeczypospolitej . Przy pomocy ogłoszonej odezwy do narodu 
prezydent wchodzi osobiście w styczność z narodem. Naród cze-
ka na odezwę. Przyrzekł pójść za wskazówką. Panie Prezydencie, 
mówiłem dalej, w odezwie do narodu nie sposób pominąć tego, 
że Pan chce iść z narodem i chce służyć narodowi. Niech też Pan 
nie zapomni wspomnieć o Panu Bogu, który jest władcą narodów, 
królów i rządców. Spojrzał na mnie znacząco, jakby z wymówką, 
że go podejrzewam o niewiarę i rzekł: Księże Kardynale! Jestem 
człowiekiem religijnym. Zapewniam Waszą Eminencję że nie 
należę do żadnego stowarzyszenia, ani kliki, ani grupy wrogiej 
Kościołowi Katolickiemu. W stosunku do innych wyznań będę 
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się rządził zasadą tolerancji religijnej. Przyznanie się Prezydenta 
do religijności było dla mnie ważną wiadomością, którą podałem 
do pism publicznych. Wyrazem jego życzliwości dla Kościoła było 
zaopiekowanie się odnowieniem obrazu Matki Boskiej Kodeńskiej 
przez znakomitego malarza restauratora Rutkowskiego i pozosta-
wienie obrazu w jednej z sal zamku królewskiego, przekształco-
nej na kaplicę, podczas ceremonii wręczenia przez prezydenta 
biretów kardynalskich arcybiskupowi Hlondowi i nuncjuszowi 
apostolskiemu Lauriemu. Podczas rewizyty i w czasie trzydnio-
wego pobytu w Spale, dokąd zaprosił mnie na wypoczynek, pozna-
łem bliżej prezydenta i jego rodzinę. Ignacy Mościcki pochodził 
ze średnio zamożnej szlachty płockiej. Pracowitość i zdolności 
niepospolite pchnęły go na drogę naukową, Z pochodzenia rol-
nik z zawodu chemik. Po ukończeniu szkół średnich i wyższych, 
karierę życiową rozpoczął jako asystent profesora Kowalskiego 
na uniwersytecie katolickim we Fryburgu Szwajcarskim. Zwrócił 
na siebie uwagę pracami i wynalazkami w dziedzinie elektryfi-
kacji i chemii. Kanton fryburski powierzył mu utworzenie i pro-
wadzenie doświadczalnej stacji chemicznej. Z wynalazku jego, 
jakim było sztuczne wydobywanie saletry z powietrza, Niemcy 
odcięte podczas wojny od świata, skorzystały do wyrobu amu-
nicji wojennej. Bezwiednie więc przyczynił się do przedłużenia 
wojny. Wierusz Kowalski i Ignacy Mościcki cieszyli się wielkim 
szacunkiem u Niemców. Ożenił się z panną Czyżewską, również 
ze szlachty płockiej. W czasie pobytu w Fryburgu dom jego stał 
się ośrodkiem, gdzie się skupiały żywioły polskie. Tam się poznał 
z Józefem Piłsudskim. Mościcki jest człowiekiem małomównym. 
W życiu dużo myślał i czynił doświadczenia naukowe, mało mówił 
bo braknie wymowy. W ciągu długiego pobytu za granicą, rzecz 
dziwna, nie nauczył się mówić ani po francusku, ani po angielsku, 
choć rozumie cokolwiek jeden i drugi język. Słabo mówi po nie-
miecku. Dom zawsze prowadził i nadawała mu ton p. Mościcka 
– społeczniczka, radykalnie liberalna, władająca świetnie francu-
skim, niemieckim i angielskim. Zostawszy panią prezydentową 
znacznie się umiarkowała w czynnym liberalizmie, ale chętnie 
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otacza się niewiastami liberalnymi. Dwór prezydenta zachowu-
je decorum przyjaznego stosunku do Kościoła. Prezydent z żoną 
i rodziną regularnie słuch mszy św. w niedziele i święta w ka-
plicy zamkowej i ma swego kapelana nadwornego. Jako inżynier 
i główny dyrektor fabryki w Chorzowie, Mościcki miał możliwość 
poznać stan ekonomiczny kraju. Zostawszy prezydentem, wszyst-
kie swoje siły i starania zwrócił w kierunku ekonomicznego pod-
niesienia Polski, a nade wszystko w kierunku polskiej wytwórczo-
ści przemysłowej i fabrycznej”.

Aleksander Kakowski, Z niewoli do niepodległości 
Kraków 2000 r., s. 851, 852, 853.



199

„Światowid”
nr 8 z 19 lutego 1927 r.

Piąta rocznica koronacji ojca świętego

Ku uczczeniu tej rocznicy odbyła się w Ratuszu warszawskim Akademja ku czci 
Ojca Świętego. Na naszem zdjęciu, przedstawiającem widok ogólny sali ratu-
szowej, siedzą w pierwszym rzędzie p. Prezydent Mościcki (1), marsz. Piłsudski 
(2), kard. Lauri (3) i kard. Kakowski (4).
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 10 z 5 marca 1927 r.

Ilustracje nasze przedstawiają: u góry p. Prezydenta Mościckiego z małżon-
ką i p. ambasadora Laroche z małżonką, u dołu zaś grupę gości na przyjęciu 
u p. ambasadora Francji, na czele z p. Prezydentem Mościckim, kardynałem 
Kakowskim, ministrem Zaleskim i ambasadorem Laroche.
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Pan Prezydent rzPltej Polskiej u ambasadora

rzeczyPosPolitej francuskiej 

Równoczesna niemal obecność u p. Prezydenta Mościckiego 
na przyjęciu u p. ambasadora Francji, Juljusza Laroche, 
w Warszawie, i p. Prezydenta Doumargue na przyjęciu u p. am-
basadora Polski, Alfreda Chłapowskiego, w Paryżu, była towarzy-
ską formą wyrażenia tej wiernej przyjaźni, jaka łączy dziś bardziej 
niż kiedykolwiek oba państwa. W momencie, gdy Francja popie-
ra całym swym autorytetem stanowisko Polski w sprawie bezpie-
czeństwa naszych granic zachodnich, Polska zaś zainteresowana  
jest wybitnie w przeprowadzeniu tezy francuskiej w unormo-
waniu stosunków na wschodnich granicach Francji, obie wizyty  
nie mogły minąć bez wrażenia.
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otwarcie wystawy sztuki węgierskiej

„Światowid”
nr 15 z 9 kwietnia 1927 r.

W ubiegłą sobotę odbyło się w salach warszawskiej Zachęty uroczyste otwarcie 
wysta wy sztuki węgierskiej, które ze względu na przyjazne stosunki, łączące 
Rzeczpospolitą Polską z Królewstwem Węgierskiem przybrało również cha-
rakter manifestacji polity cznej. 
Podajemy tutaj u góry ogólny widok wystawy — poniżej zaś wybitnych uczest-
ników otwarcia jej; stoją od lewej pp. minister i poseł węgierski Belitska, dyr. 
Dzięciołowski, kardynał Kakowski i min. spr. zagr. dr. Zaleski.
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„Polonia”
nr 132 z 15 maja 1927 r.

wizyta Prymasa anglii w łowiczu
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„Światowid”
nr 20 z 14 maja 1927 r.

wizyta Prymasa anglii w Polsce 
na zaProszenie kard. aleksandra kakowskiego
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Powóz ks. ks. Kardynałami Bourne (1) i Kakowskim 
(2) eskortowany przez żywy szpaler miejscowej ludności  
 w charakterystycznych strojach łowickich, przejeżdża wolno 
przez ulice miasta Łowicza.

Fragment z procesji na św. Stanisława w Łowiczu: kobie-
ty w tradycyjnych barwnych strojach niosą feretron Matki 
Boskiej Częstochowskiej, za niemi dziewczęta łowickie  
z chorągwią.
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ingres ks. biskuPa okoniewskiego w PelPlinie

W obecności ks. kardynała Kakowskiego odbyła się w Pelplinie podniosła uro-
czystość ingresu tamtejszego pierwszego polskiego biskupa, ks. dr. Stanisława 
Wojciecha Okoniewskiego, z której tutaj podajemy moment uroczystego po-
chodu (pod baldachimem ks. biskup, na placu szwadron ułanów).
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 21 z 21 maja 1927 r.

Prymas anglji — gościem Polski

Najwyższy dostojnik kościoła katolickiego w Anglji, prymas ks. 
Bourne, przybył do Warszawy dn. 8 maja.

W osobie Jego stolica gości nietylko księcia kościoła, wy-
sokiego przed stawiciela katolicyzmu, przybyłego do państwa 
współwyznawców, ale i wiel kiego przyjaciela Polaków. Jako 
praw dziwy chrześcijanin, głęboko wnikający w istotę na-
uki Chrystusa, był kardynał Bourne zawsze obrońcą uciemię-
żonych, rzecznikiem miłości bliźniego, wolności, równości 

J. E. ks. biskup Bourne, prymas Anglji, w towa-rzystwie 
J. J. E. E. kardynała Kakowskiego i biskupa polowego 
Galla u p. Prezydenta Rzplitej na Zamku.
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i bra terstwa. W imię tych dążeń nie wa hał się występować otwarcie 
z gło szeniem swych zasad i domaganiem się wprowadzania ich 
w życie.

Dążeniami temi nacechowana była cała działalność J. Em.  
ks. Bourne’a, jako prymasa, od chwili objęcia przez niego w r. 
1903 stolicy westminsterskiej. W r. 1915, w okresie najza ciętszych 
walk wojny światowej i naj silniejszych zakusów państw wal-
czących, domagał się otwarcie niepodle głości Polski, w szeregu 
pięknych i silnych przemówień i wystąpień pu blicznych. A kiedy 
w czasie wojny 1920 r, bolszewicy stali pod Warsza wą, ks. kardy-
nał Bourne zalecił wszystkim kościołom w Anglji odpra wienie mo-
dłów za Polskę i wygłosze nie kazań, wyjaśniających historję Polski 
i jej posłannictwo dziejowe, ja ko przedmurza chrześcijaństwa

To uczucie, oparte nie na senty mentalizmie, a na mocnem 
podłożu zrozumienia krzywdy dziejowej na szego narodu i roli, 
jaką obecnie od grywa, jest dla nas, Polaków, nie zmiernie cenne.  
To też z term większem wzruszeniem witała stolica J. Em. 
Prymasa Anglji.

Życiorys ks. Bourne’a składa świa dectwo jego niepospolitej 
i bogatej indywidualności. Urodzony w Clapham (Southwerk) 
w r. 1861, w 23-m roku życia, po ukończeniu wyższych studjów 
teologicznych, wyświęcony zo stał na kapłana. Dzięki niezwykłym 
zdolnościom powierzone mu zostało w tak młodym wieku kierow-
nictwo seminarjum duchownego, gdzie kształ cił z zapałem zastę-
py kapłanów w duchu księży Salezjanów.

Niestrudzona praca ks. Bourne zwracała na niego ogólną uwa-
gę. W r. 1896 otrzymał już sakrę bi skupią. Nie poprzestając na pra-
cy ściśle kapłańskiej, zajmował się gor liwie ruchem społecznym 
i reprezen tował wraz z ks. kardynałem Vaugham’em katolików 
londyńskich w Mansion House.

Po śmierci ks. kardynała Vaugham’a został ks. Bourne zamia-
nowany przez Ojca Świętego arcybiskupem westminsterskim 
i Prymasem Anglji. Jego rozum i energja znalazły wówczas nale-
żyte pole do działalności, obej mującej interesy chrześcijaństwa. 
Ja ko dyplomata umiał ks. kardynał Bourne osiągnąć celu, mimo 
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stanow czości, odwagi przekonań i śmiałości słowa. W niespokoj-
nych dla Kościo ła czasach, w czasie Kongresu Eu charystycznego 
w r. 1908, polityka jego z premjerem angielskim miała ogromne 
i dodatnie dla kościoła zna czenie. Dzięki niemu również usu nięte 
zostały z królewskiej przysię gi koronacyjnej słowa, dla katolicy-
zmu nieprzychylne.

Pod protektoratem kardynała Bourne’a rozwinęły się w Anglji 
liczne stowarzyszenia dobroczynne i reli gijne.

Interesując się żywo Polską, ks. kardynał Bourne utrzymywał 
kontakt z przedstawicielami duchowieństwa przez Misję Polską 
w Londynie, któ rej rektorem jest ks. Teodor Cichos.

Pobyt prymasa Bourne’a w Polsce miał na celu zapoznanie się 
szczegó łowe z warunkami bytu naszego pań stwa, będącego po-
ważną ostoją ka tolicyzmu, oraz ze stanem uświado mienia reli-
gijnego poszczególnych warstw społeczeństwa. Znajdując się 
pod opieką dostojników kościoła pol skiego, pięciodniowy swój 
pobyt w stolicy Polski zdołał wyzyskać Prymas Anglji pod tym 
względem intensywnie.

W dzień swego przyjazdu, będący dniem patrona Polski,  
św. Stanisła wa, prymas Bourne wziął udział w nabożeństwie od-
pustowem w Ło wiczu, gdzie zetknął się bezpośrednio z polskim 
ludem.

Należy przypuszczać, że pobyt ten nie osłabi uczuć Dostojnego 
Gościa względem naszego narodu.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 25 z 19 czerwca 1927 r.
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w hołdzie matce Przenajświętszej

koronacja cudownego obrazu 
najświętszej Panny marji ostrobramskiej

cześć dla bogarodzicy w Polsce

Od bardzo dawna, odkąd się serce polskie zbudziło przez 
chrzest św. dla prawdziwej wiary, wykwitła w narodzie naszym 
przedziwna, głęboka cześć dla Matki Bożej. Błądził nasz naród 
wiele, wiele cierpiał i przeszedł – ale w ogniu tych doświadczeń nie 
ugiął się, lecz zahartował, bo nigdy, w najcięż szych nawet chwi-
lach nie za pominał o uciekaniu się pod opiekę Bożej Rodzicielki. 
Taka ufność nie mogła pozostać bez odpowiedzi ze strony miłują-
cego ludzi serca Matki Bożej — to też nigdzie chyba tylu łask nie 
otrzymano za jej przyczyną, co u nas w Polsce.

We wszystkich częściach kraju zasłynęły cudami obrazy Najśw. 
Panny Marji, a lud czcią najgłębszą i uwielbieniem otaczał je, 
uciekając się do Opiekunki swej modlitwą korną w każdej chwili 
radosnej i smutnej.

Otoczyła też Matka Boża całą Polskę swą przemożną opie-
ką. Nie tylko poszczególnym ludziom wyświadczała łaski, ale ile 
razy naród znalazł się w niebezpieczeństwie, zawsze najlepsza 
Opiekunka przychodziła z pomocą. Pamiętają wszyscy obronę 
Częstochowy, śluby Jana Kazimierza, czasy najsmutniejsze pod-
czas rozbiorów, kiedy opieka Matki Przenajświętszej wytrwać 
i przetrwać nam pozwoliła czasy prześladowań i złej doli.

Dodać jeszcze trzeba, że to nabożeństwo do Matki Bożej pro-
mieniowało z Polski na zewnątrz do innych krajów, niby światło 
przebijające ciemności. Szło to światło na wschód od nas na Litwę. 
Ruś, a pieśń „Bogarodzica” łączyła rycerstwo polskie, ruskie i li-
tewskie — niby braci rodzonych.
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obraz matki bożej w wilnie

Na starem mieście w Wilnie, w wąskiej uliczce, zataczającej 
ostry łuk, znajduje się mała skromna kapliczka w bramie, prze-
rzuconej przez ulicę — a w tej kaplicy znajduje pomieszczenie 
ukochane największe tych stron, co więcej — całej Polski, cudami 
słynący obraz „Matki Boskiej Ostrobramskiej”, której lud od daw-
nych, dawnych czasów nadał przydomek „Matki Miłosierdzia”. 

Obraz Matki Bożej, wiszący w kapliczce Ostrej Bramy ma-
lował nieznany malarz przed 300 laty, a przedstawił on Bożą 
Rodzicielkę bez dzieciątka Jezus, z rękoma złożonemi na krzyż, 
z twarzyczką pochyloną nieco na bok, jak gdyby słuchającą próśb 
do niej biegnących. Wisiał zrazu obraz na murze zewnętrznym 
i mało kto wiedział o jego cudownej mocy. Dopiero z biegiem cza-
su, gdy coraz liczniej i coraz ufniej poczęto zwracać się z prośbami 
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do Matki Bożej, wyobrażonej na obrazie, obraz zasłynął cudami, 
a cała kapliczka, gdzie obraz z kolei umieszczono, zapełniła się 
wotami serc wdzięcznych. Z biegiem czasu cały obraz pokry-
to piękną, srebrną i pozłacaną sukienką, która go okrywa z wy-
jątkiem twarzy i rąk, sprawiono liczne ozdoby i bogate zasłony, 
takiemi drobnostkami, choć w części chcąc wyrazić cześć swoją 
i swoją miłość dla Tej, która nigdy o nikim nie zapomniała, która 
jest Matką najlepszą i Pocieszycielką i Orędowniczką naszą.

Lata, wieki mijały, a cześć Marji z Ostrej Bramy rosła coraz 
szerzej i szerzej, już nie tylko w Wilnie, nietylko na Litwie, ale 
w całej Polsce w chwilach trudnych uciekano się pod Jej opiekę. 
Ileż pięknych świadectw tej miłości Bożej Rodzicielki ku ludziom 
posiadamy, ileż wyznań gorących i głośnych zaświadczeń. A choć-
by ten wiersz największego naszego poety, Adama Mickiewicza:

„Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu)…”
Czyż wielu z nas nie może powtórzyć słów tego wiersza od sie-

bie z największą wdzięcznością?

o koronę dla królowej serc

Z biegiem czasu obraz zakurzył się, pokrył warstwą sadzy, de-
ska, na której artysta malował obraz, pękła — twarz Matki Bożej 
czerniała, jakby smutniała. Lud, który się w Ostrej Bramie gro-
madził z bólem patrzał na to podupadanie zewnętrznego wyglądu 
obrazu i z głębi serca pragnął, aby jak najrychlej wzięto się do jego 
odnowienia. 

Czyniąc zadość i swoim i wiernych wszystkich pragnieniom 
umyślił sobie Najprzewielebniejszy x. Arcybiskup-Metropolita 
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wileński R. Jałbrzykowski, wraz z x. Biskupem sufraganem 
Kazimierzem Michalkiewiczem, że odnowi cały obraz, aby  
był godny Tej, którą wyobraża. Ale to jeszcze nie wszystko. 
Ponieważ już i tak właściwie Matka Boża Ostrobramska jest 
Królową serc wszystkich, przeto temu królowaniu trzeba dać wi-
domy wyraz. Od dawna już posiadał obraz dwie korony, jedną 
srebrną, drugą mosiężną pozła caną, przez nieznanego ofiarodaw-
cę prywatnie zawieszoną. Teraz postanowiono ukoronować obraz 
Matki Bożej uroczyście złotemi, pięknemi koronami. Zakrzątnęli 
się tedy gorąco xx. Biskupi wileńscy koło całej sprawy, zawiązał 
się komitet koronacyjny, który miał czuwać nad całością robót, 
a w międzyczasie zwrócił się x. Arcybiskup z korną prośbą do Ojca 
świętego o pozwolenie koronacji cudownego obrazu.

Najmiłościwszy nasz Ojciec św. podczas pobytu swego w Polsce, 
jeszcze jako Nuncjusz Apostolski, odprawił pewnego razu w ka-
plicy ostrobramskiej Mszę świętą, specjalnie gorące nabożeństwo 
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do Matki Bożej Ostrobramskiej. „Na prośbę więc x. Arcybiskupa 
Jałbrzykowskiego, oraz ze względu również na swoje szczególniej-
sze nabożeństwo i cześć dla wymienionego obrazu Najświętszej 
Marji Panny, Matki Miłosierdzia, — jak brzmią słowa aktu zezwo-
lenia na koronację, — zezwolić raczył, aby w jego imieniu i powa-
gą Stolicy Apostolskiej wielce czczony obraz Najświętszej Marji 
Panny, Matki Miłosierdzia, został ozdobiony drogocenną koroną 
przez Jaśnie Wielmożnego Najprzewielebniejszego Arcybiskupa 
Wileńskiego, lub za jego zgodą przez innego biskupa lub innego 
dostojnika Kościoła. Przytem ma być zachowany obrzęd potwier-
dzony przez Świętą Kongregację Obrzędów dla Koronacji obrazów 
Najświętszej Marji Panny”.

koronacja

Z chwilą otrzymania pozwolenia Ojca św., roboty potoczyły 
się zaraz żywiej. Specjaliści, uczeni pracowali nad odnowieniem, 
odmalowaniem obrazu, w czem pomagali wydatnie rzemieśl-
nicy wileńscy; druga grupa osób zajmowała się sprawą korony. 
Ogłoszono wezwanie do wiernych, aby nadsyłali złoto, srebro 
i drogie kamienie na sporządzenie godnej korony. W przeciągu 
dni kilkunastu nadeszło tyle drogocennych skarbów, że ogłaszać 
trzeba było, żeby więcej nie przysyłano.

Jeden ze złotników wileńskich p.... podjął się bezinteresownie 
wykonania korony. Jakoż obecnie już wszystkie roboty zbliżają 
się ku końcowi.

Rozpoczęły się jednak wnet inne. Bo oto w uroczysty dzień 
Nawiedzenia Matki Bożej, dnia 2 lipca nastąpić ma koronacja, 
a na uroczystości tej chce przecież być cała Polska, wszyscy czci-
ciele Matki Bożej Ostrobramskiej. Zawiązano przeto komitet, 
mający wszystko przygotować do przyjęcia tych pielgrzymek, 
a ten rozdzieliwszy prace, rozpoczął działalność; praca to istotnie 
niemała, jeśli się zważy, że na koronację przyjedzie kilkadziesiąt, 
a może kilkaset tysięcy wiernych.
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do wilna...
Na tę uroczystą chwilę, na dzień triumfalny ukoronowania 

Matki Bożej, Królową naszą, Panią serc naszych – podążą tłumy 
nieprzebrane. – Wieść nas wszystkich w tę stronę będzie ta sama 
wielka miłość ku Niepokalanej Dziewicy, która żyła i płonęła za-
wsze w sercach polskich. A gdy znajdziemy się u Jej stóp najświęt-
szych, gdy wraz z wielotysięczną rzeszą popłyniemy modlitwą go-
rącą ku niebu, — złożymy wtedy Matce Naszej i Naszej Królowej 
tak prosto i po dziecinnemu wszystkie nasze troski i prośby. Któż 
ma nam pomóc i wysłuchać jeśli nie ta, która pozwoliła nazwać 
się Matką i Królową Naszą.

Prosić będziemy Ją o błogosławieństwo dla kraju, Ojczyzny na-
szej, o zgodę współbraci, o pokój i ochronę przed klęskami, prosić 
będziemy o zapanowanie uczciwości i moralności w Polsce i na ca-
łym świecie, o radość i spokój życia takiego, któreby sprowadziło 
Królestwo Boże na ziemi. A w końcu prosić będziemy Królową na-
szą o osobiste rzeczy, o zdrowie i szczęście najbliższych, o zdrowie 
swoje, o błogosławieństwo Boże.

O, w dniu tym wysłuchane będą wszystkie prośby szczere 
i serdeczne. Czy kto będzie w Wilnie, czy tylko sercem podąży 
do Ostrej Bramy z daleka, wszyscy modlący się wysłuchani będą 
przez Matkę Bożą, — bo Ona Królową naszą, Orędowniczką naszą 
— bo ona Matką naszą Najlepszą.
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„Światowid”
nr 27 z 2 lipca 1927 r.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 27 z 3 lipca 1927 r.
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„Światowid”
nr 28 z 9 lipca 1927 r.

Prezydent rzPltej wręcza 
Prymasowi Polski biret kardynalski

Na mocy osobnego upoważnienia Stolicy Apostolskiej p. Prezydent 
Rzeczypospolitej w uroczysty sposób włożył w wielkiej sali Zamku Królewskiego 
w Warszawie nowemu Kardynałowi, Prymasowi Polski, ks. Arcybiskupowi  
dr. Augustowi Hlondowi na głowę biret kardynalski. Na naszem zdjęciu sie-
dzą po obu stronach p. Prezydenta (X): woj. pozn. Bniński (1), min. spraw. 
zagr. Zaleski (2), charge d’affaires papieski Chiarlo (3), marsz. Piłsudski (4),  
kard. Kakowski (5), kard. Hlond (6), ablegat papieski hr. Callori di Vignale 
(7), arcbisk. Ropp (8). Za Prezydentem stoi min. W.R. i O.P.D. Dobrucki (9),  
na prawo szef protokołu dyplomatycznego hr. Przeździecki (10).
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ojciec święty wręczył kaPelusze kardynalskie 
kardynałom lanriemu i Van roey’owi.

Po odbytym konsystorzu Papież Pius XI. wręczył w sali Watykanu kapelusze 
kardynalskie b. nuncjuszowi stolicy apostolskiej w Warszawie Lauriemu, oraz 
następcy niezapomnianego kardynała Mercier’a, prymasowi Belgji arcybisku-
powi van Roey’owi. Ten ostatni w uroczystej przemowie do Ojca Świętego pod-
kreślił, iż uważa sobie za osobliwy zaszczyt, że godność kardynalską otrzymuje 
równocześnie z prymasem Polski.
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koronacja obrazu matki boskiej ostrobramskiej

Ksiądz Kardynał Metropolita warszawski odprawia przed ob-
razem Matki Boskiej Ostrobramskiej przed Katedrą uroczyste na-
bożeństwo w asyście licznie zebranego wysokiego duchowieństwa 
i przedstawicieli państwa.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 29 z 17 lipca 1927 r.
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koronacja obrazu matki boskiej ostrobramskiej

P r z e d  s ł y n ą c y m  ł a s k a m i  o b r a z e m  M a t k i  B o s k i e j 
Ostrobramskiej w Wilnie dokonało się odnowienie ślubów mię-
dzy narodem polskim a Najświętszą Panną jako Królową Korony 
Polskiej. Jak kiedyś, dnia 1 kwietnia 1656, król Jan Kazimierz 
w katedrze lwowskiej w uroczystych ślubach ogłosił Matkę Boską 
Królową narodu, tak dnia 2 lipca 1927 naród w osobach najwyż-
szych swych dostojników, Prezydenta Rzeczypospolitej i prezesa 
rady ministrów, te śluby uznał niejako za swoje, i zawarł na nowo 
zrękowiny z Najświętszą Marją Panną, z Kościołem, z Bogiem.

Oby tylko ten naród, państwo, rząd pamiętali, że śluby i przy-
sięgi zobowiązują! Oby nie miał świat widowiska, iżby patrzył 
w Wilnie przy Cudownym Obrazie na korne akty wierności 
dla Kościoła, a nieco później miał oglądać rozporządzenia mini-
sterialne na korzyść sekciarskiego ducha, albo na szkodę wiary 
w szkolnictwie.

Śluby zobowiązują, a „przeklęty, kto przysięgi rwie!”
W każdym razie koronacja obrazu Matki Boskiej w Ostrej 

Bramie w Wilnie była wspaniałem wyznaniem naszej wiary, była 
wielkiem świętem w Polsce.

Starożytne a sercom polskim tak drogie Wilno zgromadziło 
na tę uroczystość w murach swoich najwyższych dostojników 
państwa i cały episkopat polski z dwoma kardynałami na czele. 
W sercach Wilnian na długie lata niezapomniane będą dni 2 i 3 
lipca 1927.

Wysokiemu nastrojowi serc nie odpowiadała niestety pogoda. 
Już rano lunął tak wielki deszcz, że nawet samą uroczystość ko-
ronacji, zapowiedzianą na 10, odłożono do godziny 11. Z powo-
du deszczu chciano koronację odbyć w samej katedrze. Ale pan 
Prezydent Rzeczypospolitej wyraził życzenie, aby porządku nie 
zmieniać, mimo deszczu i burzy.
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Przebieg uroczystości był następujący. Gdy zjawili się z panem 
Prezydentem Rzeczypospolitej ministrowie, zastępcy sejmu i se-
natu, jeneralicja i proszeni goście, rozpoczął Kardynał Kakowski 
Mszę św.

Przed samą koronacją odczytano pismo papieskie, mocą które-
go Ojciec św. zezwala na dokonanie aktu koronacyjnego w imieniu 
Stolicy Apostolskiej. Następnie ksiądz Kardynał poświęcił dwie 
złote korony, złożone na purpurowych poduszkach, i złożył je 
na skroniach Matki Boskiej na obrazie. Strzały armatnie i bicie 
dzwonów obwieściły miastu i okolicy tę chwilę.

Teraz wchodzi na kazalnicę Najprzew. ksiądz biskup 
Michalkiewicz z Wilna. Głosi podniosłe kazanie, w którem przy-
pomina dobrodziejstwa i łaski, jakich naród polski doznawał 
w dziejach swoich od Matki Bożej. Kazanie zakończył wypowie-
dzeniem takich ślubów:

„Ślubujemy, Królowej Naszej i Jej Boskiemu Synowi Panu Naszemu 
Jezusowi Chrystusowi miłość i wierność, tak w życiu naszem prywat-
nem, jak i w, publicznem, społecznem i politycznym.

Ślubujemy, że prawo Chrystusowe na Ewangelji oparte będzie dla nas 
jedynem zbawczem prawem.

Ślubujemy że wiary świętej nie zaprzemy się i Kościoła świętego ka-
tolickiego, tej łodzi Piotrowej, którą steruje sam Chrystus, nie odstąpimy 
przenigdy.

Ślubujemy, że ze złem, które idzie od wschodu i wciska się w ogni-
ska nasze domowe i do warsztatów pracy walczyć będziemy do ostatniej 
kropli krwi i że zwalczać go nie ustaniemy wszędzie i zawsze. Ślubujemy, 
że do tego złota i tych drogich kamieni dokładać będziemy skarby ty-
siąckrotnie dróższe, to jest serca nasze – czyny nasze szlachetne, a życie 
z prawem Bożem i Kościelnem zgodne.

A zato Ty, Pani, Matko i Królowo nasza, weź nas wszystkich 
pod swoją opiekę, weź pod opiekę nasz Kościół święty Namiestnika 
Chrystusowego, weź pod opiekę przewodników duchowych narodu i naj-
wyższego dostojnika naszej Rzeczypospolitej Prezydenta naszego, cały 
Rząd, Wojsko i wszystkie wyższe i niższe stany, byśmy wszyscy złącze-
ni węzłami wiary, nadziei i miłości Chrystusowej jedną wielką w zgo-
dzie żyjącą stanowili rodzinę. Spraw, by Polska stała się Królestwem 
Chrystusowem i Twojem. Kończę słowami starej pieśni, śpiewanej ongiś 
przez wszystkich przed obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej, a która 
zamilkła pod zakazem ciemięzcy: 
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Obrono wielka miasta Giedymina,
Wilna całego pociecho jedyna,
W Twej Ostrej Bramie obrona potężna
Królowa Polska, a Litewska Księżna.
A jak Cię koronujemy tu na ziemi, tak nas wszystkich kiedyś ukoro-

nuj chwałą w niebie. Amen”.

Po kazaniu zabrzmiało silne i jędrne Te Deum. Koronacja 
skończona. Teraz chodzi o to, aby uko ronowany obraz prze-
nieść na właściwe jego miejsce i osadzić go w ołtarzu w kościele  
św. Teresy.

Rusza więc pochód historyczny, pochód z obrazem do Ostrej 
Bramy.

Na czele idzie duchowieństwo, prałaci i kanonicy, dalej kardy-
nałowie Hlond i Kakowski, 31 bis kupów, i arcybiskupów w sza-
tach biskupich, z pastorałami w ręku.

Obraz Matki Boskiej 
po zdjęciu sukienki

Górna korona 
Matki Boskiej Ostrobramskiej
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Za obrazem postępował Prezydent Rzeczypospolitej, mając 
po lewej stronie marszałka Piłsudzkiego, szli przedstawiciele 
Sejmu i Senatu, rząd i dostojnicy państwowi.

Punktualnie o wpół do 2-ej ukazał się przed Ostrą Bramą pierw-
szy z szeregu chorągwianych pocztów parafialnych, składających 
się z chorągwi i feretronów niesionych przez dziewczęta w bieli 
i członków arcybractw kościelnych. Następnie długim szeregiem 
przeciągnęły zakonnice (Benedyktynki, Wizytki, Urszulanki) i za-
konnicy (Franciszkanie, Karmelici, Bonifratrzy) oraz liczne du-
chowieństwo, za którem postępowali dostojnicy Kościoła.

Koło wejścia do kościoła św. Teresy procesja się zatrzymała i fe-
retron z obrazem Matki Boskiej został przeniesiony do kościoła, 
a następnie do kaplicy, gdzie w ciągu kwadransa został ustawio-
ny we wnęku nad ołtarzem. Po odsłonięciu Obrazu wśród jarzą-
cych się świec i kwiecia chór odśpiewał litanię, poczem rozpoczął 
przechodzić ogromny korowód organizacyj pielgrzymek, który  

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej bezpośrednio przed ukoronowaniem 
(x Biskup Bandurski)
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z pieśniami, na krótko się zatrzymując przed obrazem, przecho-
dził przez Bramę.

Pochód nieprzerwanie przeciągał pod murami wielowiekowej 
bramy: pielgrzymka za pielgrzymką, organizacja za organizacją  
ze sztandarami i chorągwiami pod wodzą swoich Księży, w spraw-
nym ordynku, z nabożną pieśnią ku czci Najświętszej Panienki 
na ustach. I tak trwało przez pięć kwadransów: wielotysięczne 
rzesze pątników ze wszystkich stron Królestwa Marji składając 
kornie hołd, przechodziły u stóp Królowej Niebios i Polski.

Mimo niesprzyjającej pogody, żaden rozdźwięk nie zakłócił po-
wagi procesji, która się rozwinęła i przestrzeni od Ostrej Bramy aż 
po Bazylikę. Uczucie radości i dumy ogarniało każdego, kto brał 
udział w tym zgodnym odruchu religijności warstw naszej narodu.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 30 z 24 lipca 1927 r.

niesPełnione śluby

„Jeśliś co ślubował Bogu, nie omieszkajże spełnić: albowiem 
nie podoba mu się niewierna a głupia obietnica;... a jeślibyś zwła-
czał, będzie ci za grzech poczytano”.

Tak domagał się Bóg w Starym Zakonie spełnienia ślubów. Tak 
samo domaga się Bóg tego i teraz. A domaga się zarówno od po-
szczególnych osób, jak od narodu całego.

Naród polski ma na sumieniu niespełnione śluby. A ponieważ 
od włączania ślubów poczytuje Pan Bóg za grzech, więc pytanie, 
czy naród nie doświadcza niełaski Bożej właśnie z tego powodu.

Ale jakie to są jego niespełnione śluby?
Otóż uchwaliwszy pamiętną konstytucję majową, stany 

Rzeczypospolitej oświadczyły, że wystawią kościół pod wezwa-
niem Opatrzności Bożej jako votum dziękczynne wszystkich sta-
nów. „Potomne wieki tem silniej odczuć miały”, tak mówiła de-
klaracja stanów, „iż dzieło tak pożądane pomimo największych 
trudności i przeszkody, za pomocą Najwyższego Rządcy losów 
narodów, do skutku prowadząc, nie utraciliśmy tej szczęśliwej 
dla ocalenia narodu pory”.

Taki był ślub narodu. Trzeba się było zabrać natychmiast 
do jego wykonania. Tymczasem upły wały miesiące, a nawet ka-
mienia jednego nie położono.

Dopiero 15 marca 1792 roku przypomniał tę uchwałę marszałek 
Sejmu Małachowski.

— Co się przyrzekło Bogu, — mówił, — trzeba spełnić. 
Oznaczmy niezwłocznie czas na położenie kamienia węgielnego 
pod kościół Opatrzności. Będziemy wtedy śmielej mogli wyczeki-
wać Opatrzności nad narodem.

I tak się stało. Zapadła jednomyślna uchwala, by poświęcić 
pierwszy kamień pod kościół w dzień 3 maja 1792 roku.

Odrazu ruszył się kraj cały, by ofiarami i składkami umożli-
wić wzniesienie świątyni. Pomiędzy innemi ofiarował dla niej 
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jenerał-major Soll-Dinhoff dzwon, odlany z metalu krajowego 
w Miedzianej Górze, „mający czynić odgłos i pamięć nowej kon-
stytucji, ojcowską starannością króla Stanisława Augusta i jedno-
myślną stanów sejmujących uchwałą zatwierdzonej”.

Poświęcenie kamienia węgielnego pod nową świątynię naprze-
ciwko koszar Ujazdowskich w Warszawie odbyło się ogromnie 
uroczyście. Prymas poświęcił miejsce, wyznaczone na kościół, 
błogosławił kamień, dotknąwszy go ręką. Król, ująwszy kielnię, 
wmurował pierwszą cegłę. Za jego przykładem poszli biskupi, mi-
nistrowie, marszałkowie sejmowi, posłowie i inni dostojnicy. Z ce-
gieł podawanych przez publiczność wymurowano słup potężny, 
na którym miał być zatknięty krzyż.

Na tem urwała się zamierzona budowa świątyni. Wypadki, ja-
kie nastąpiły później, nie pozwalały nawet marzyć o dalszem jej 
prowadzeniu. Ojczyzna przecież upadła, zaborcze kruki rozdzio-
bały Rzeczpospolite, i nie miał kto budować świątyni Opatrzności. 
Dopiero po kilkudziesięciu latach, za czasów Królestwa 
Kongresowego, przypomniał tę sprawę Stanisław Kostka Potocki, 
który w ówczesnym rządzie był ministrem wyznań religijnych.  
Był to mason, co się zowie, nawet widoma głowa wolnomularstwa 
polskiego. Biskupi nie mogli znieść, aby na czele spraw wyznanio-
wych stał wróg Kościoła. I dlatego przeprowadzili jego usunięcie 
z ministerstwa.

I otóż tego człowieka, nieprzyjaciela religji, użył Pan Bóg jako 
narzędzia do sprawy świętej. Był Potocki jedynym człowiekiem, 
który jeszcze był członkiem sejmu czteroletniego i brał udział 
w owym ślubie narodowym. Oświadczył tedy, że jest obowiązkiem 
wybudować ów kościół, ale zanim będzie można wznieść świąty-
nię, on chciał własnym kosztem wystawić olbrzymi pomnik, czyli 
figurę Boskiej Opatrzności na fundamentach świątyni, poświęco-
nych w roku 1792. Zanim cesarz rosyjski udzielił na to pozwole-
nia, Potocki zmarł, a rodzina nie mogła, czy też nie chciała wyko-
nać pięknego pomysłu fundatora.

Pozostały więc tylko ruiny fundamentów niedoszłego kościoła, 
świadcząc o wspaniałym ślubie narodu, a przypominając zarazem, 
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że ślub złożony domaga się spełnienia. Tymczasem ruiny pora-
stały murawą i pokrywały się krzewami bzów, a nic nie zapo-
wiadało, że można poważnie pomyśleć o zbudowaniu świątyni.  
Aż tu przyszły burze wojny światowej, gromy gniewu Bożego po-
trzaskały trony królewskie i cesarskie, i oto powstała wolna, od-
rodzona Polska. 

I stanął przed tą nową Polską nie spełniony ślub ojców.  
Co postanowił sejm czteroletni to sejm ustawodawczy odrodzo-
nej Polski wziął na siebie, jako dług wobec Opatrzności. I znowu 
zapadła uchwała: Wznieść w Warszawie świątynię pod wezwa-
niem Opatrzności na podziękowanie za cudowne wskrzeszenie  
Polski.

Sześć lat minęło, a sprawa nie posunęła się naprzód. Czas prze-
cież wypełnić ślub narodowy!

Narada komitetu budowy kościoła Opatrzności w Polsce. (Czytaj artykuł: 
Niespełnione śluby.) Przy stole pan marszałek sejmu Rataj, dalej arcybiskupi 
Sapieha, Kakowski, Hlond.
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Zaraz po ceremonjach włożenia biretu kardynalskiego Prymasowi 
Hlondowi odbyła się w Warsza wie narada komitetu do budowy świą-
tyni Opatrzno ści. Przewodniczył marszałek sejmu Rataj, a w kon-
ferencji brali udział oprócz kardynała-Prymasa, jeszcze kardynał 
Kakowski, arcybiskup krakowski Sapieha i różni wysocy dostojni-
cy świeccy. Po naradach uczestnicy konferencji pojechali oglądać 
miejsce, na którem ma stanąć świątynia.

Kiedy stanie? Kiedy przestaną ciążyć narodowi niespełnione 
śluby?
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„Światowid”
nr 4 z 21 stycznia 1928 r.

W ubiegłą sobotę odbyło się uroczyste poświęcenie Instytutu Chemicznego  
na Żoliborzu.
Nasze górne zdjęcia przedstawiają medal, wybity z tej okazji z podobizną  
p. Prezydenta Rzpltej, szczególniejszego Opiekuna Instytutu.
Dolne zaś zdjęcie przedstawia chwilę z otwarcia Zakładu w obecności  
p. Prezydenta (X), kard. Kakowskiego (XX), oraz pp. ministrów (w pierw. rzę-
dzie od lewej) Dobruckiego, Miedzińskiego, Niezabytowskiego, Romockiego  
i gen. Konarzewskiego.
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„Światowid”
nr 22 z 26 maja 1928 r.

uroczystości ku czci PaPieża Piusa iX

Jeżeli kościół katolicki wogóle Papieża Piusa IX. (1846–1878) zalicza do naj-
wybitniejszych Następców Chrystusa, to naród polski w szczególnie wdzięcznej 
pamięci zachowa po wszystkie czasy Jego pamięć, jako tego, który był stałym, 
a wielkim przyjacielem Polaków i nawet wobec przemocnego wówczas caratu 
rosyjskiego bronił praw uciskanego narodu.
Wyrazem tych uczuć była piękna Akademja ku czci Piusa IX., odbyta w tych 
dniach w sali Ratuszowej miasta Warszawy.
Akademję zaszczycił swoją obecnością ks. Kardynał Metropolita warszawski 
Kakowski (1), oraz p. min. W. R. i O. P. dr. Dobrucki (2), ks. biskup. polowy 
Gall (3), p. prezydent m. Warszawy inż. Słomiński(4) i liczni goście z wszyst-
kich sfer stolicy.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 23 z 2 czerwca 1928 r

j. e. ks. kardynał kakowski w Paryżu

J. E. ks. kardynał Kakowski przed kościołem Sacré Coeur w Paryżu
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„Światowid”
nr 23 z 2 czerwca 1928 r.

z Pobytu ks. kardynała kakowskiego w Paryżu

Staraniem towarzystwa France-Pologne urządzono w tamtejszym Instytucie 
Katolickim uroczystą Akademję na cześć bawiącego w Paryżu arcybiskupa-me-
tropolity warszawskiego ks. Kardynała Kakowskiego (X). 
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Fragment dawnego Muzeum A. Mickie-
wicza w Paryżu w Bibljotece Polskiej przy 
Quai d’Orleans, podczas obecnego poby-
tu ks. Kardynała Kakowskiego na nowo 
otwartej jako Instytut Naukowy Polskiej 
Akademji Umiejętności w Krakowie: biur-
ko Adama Mickiewicza, na którem poeta 
pisał „Pana Tadeusza”.

W Akademji wzięli udział ks. Biskup Przeździecki (1), amb. Chłapowski (2), 
arcybiskup paryski Kardynał Dubois (3), oraz przedstawicielki kolonji polskiej 
w strojach krakowskich.
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Podczas pobytu arcybiskupa-metropolity warszawskiego księdza 
Kakowskiego w Paryżu uczestnicy Akademji w Związku Katolickim mieli 
przed sobą niezwykły poza Rzymem widok. Oto na honorowem miejscu 
zasiadło trzech kardynałów (od lewej ku prawej): członek Akademji 
Francuskiej, wybitny uczony Kardynał Baudrillart, arcybiskup Paryża 
Kardynał Dubois i polski Gość Kardynał Kakowski.

„Ilustrowany Kuryer Codzienny”
nr 153 z 4 czerwca 1928 r.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 27 z 1 lipca 1928 r.

Polski kardynał w londynie

Z Paryża, dokąd X. Kardynał Kakowski wyjechał w maju 
z Warszawy w towarzystwie X. kanonika Mystkowskiego, udał się 
Jego Eminencja do Londynu, aby zrewizytować prymasa Anglji. 
Przy tej sposobności odwiedził X. Kardynał kolonję polską, prze-
bywającą w Londynie, a na czele której stoi X. Teodor Cichy, rek-
tor tamtejszej misji polskiej.

Fotografia powyżej utrwaliła chwilę oczekiwania X. Kardynała przez kolonję 
polską oraz duchowieństwo. Wśród zgromadzonych wyróżniają się: p. mini-
ster Skirmunt (X) poseł polski w Anglji, następnie p. Groves, major of Stepney  
(ze złotym łańcuchem na szyi, ( X X )  wraz z żoną, za nim X. kanonik King 
(Anglik), obok (w dalmatyce) X. E. Tozzi, prowincjał księży Salezjanów angiel-
skich, oraz obok krzyża (w kapie) X. rektor Cichy.
W kościele polskim odbyło się uroczyste powitanie, podczas którego od ołtarza 
przemówił do kolonji polskiej w Londynie X. Kardynał, przynosząc jej pozdro-
wienia z ojczyzny.
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„Świat”
nr 41 z 13 października 1928 r.

konsekracja biskuPa antoniego szlagowskiego

Konsekracja biskupa dr. Szlagowskiego w dn. 7 b. m. Konsekracji dokonał 
kardynał Kakowski w kościele katedralnym Św. Jana. Asystowali biskupi Gall 
i Fulman. Po uroczystości ks. Szlagowski udzieli błogosławieństwa licznym 
rzeszom.
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zjazd katolickiej unii badań międzynarodowych

Dnia 5 października otwarty został w Auli Uniwersytetu o godz. 11-tej  
w poł. Zjazd Katolickiej Unji Badań Międzynarodowych. Na zjeździe obec-
ni byli: 1) min. Niezabytowski, 2) min. Zaleski, 3) ks. kardynał Kakowski,  
4) min. Austrji Post, 5) audytor nuncjatury mon. Chiarlo, 6) min. Świtalski,  
7) hr. Arnold Przeździecki, 8) vicomte du Plessis, 9) min. Szwajcarji de Segesser 
Brunegg.
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„Światowid”
nr 46 z 10 listopada 1928 r.
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Komendant Piłsudski (x), po przyjeździe z Magdeburga do Warszawy, jadący  
11 listopada 1918 r. z Belwederu do Prezydium Rady Ministrów w Warsza-
wie, zatrzymany po drodze przez rozentuzjazmowany tłum, przemawia  
do zebranych.

dzieśieć lat temu: w warszawie

DZIESIĄTA ROCZNICA odrodzenia Państwa Polskiego ma być 
jak to rząd w swoich wskazówkach do komite tów trafnie zazna-
czył, przedewszystkiem świę tem radości. K. M. Gór ski w prześlicz-
nem opo wiadaniu o „Bibljomanie” przedstawia starego miłośnika 
przeszłości, szukającego daremnie przez całe życie ujawnio nego 
w poezji krzyku roz paczy Polaka z okresu upadku państwa polskie-
go. Nie było tego wyrazu rozpaczy w poezji pol skiej (Kniaźnin czy 
Kar piński albo Czartoryski i w masie ówczesnego społeczeństwa 
polskiego dali temu uczuciu za słaby wyraz), nie było tej rozpa-
czy i w masie ówczesnego społeczeństwa polskiego. Podobnie 
i w roku 1918 radość z powodu odrodzenia Polski nie ujawniła 
się dostatecznie silnie. Niechże stanie się to teraz, w dziesięcio-
lecie tego faktu, kiedy ponad wszystkiemi kłopotami czy niedo-
maganiami aktualnej chwili góruje jedno radosne przeświadcze-
nie: Polska jest i będzie. Lecz obok tego czysto nastrojowego  
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charakteru rocznica odzyskania niepodległości daje sposobność 
do rozmaitych konkretnych rozważań. Rozglądamy się wokoło 
siebie, zdajemy sobie sprawę z tego, czem jest dzisiejsza Polska. 
W tym zakresie pismo nasze osobnych ilustracyj na ten dzień da-
wać nie potrzebuje, bo „prace i dni“ współczesnej Polski obrazuje 
w każdym bieżącym numerze. W tym jubileuszowym numerze tyl-
ko jedną z tych prac, za wiele innych mówiącą, w końcowym ob-
razku przypominamy. W uro czysty dzień 11 listopada myśl Polaka 
wybiega jednak również w przyszłość kieruje się ku zagadnieniu: 
jaką będzie Polska, w dniu 11 listopada 1928 roku rozpoczynająca 
drugie dziesięciolecie swego odnowionego bytu państwowego? 
To spojrzenie w nie jasną, a daj Boże jak najbardziej promien-
ną przyszłość symbolizuje zamieszczona przez nas na pierwszej 
stronicy rycina, przedstawiająca „Pierwsze Pokolenie Odro dzonej 

Rada Regencyjna: J. Ostrowski (1), kard. arcyb. 
Kakowski (2), ks. Z. Lubomirski (3) w towarzystwie 
sekr. Rady ks. prał. Chełmickiego (4) w pochodzie przez 
ulice Warszawy w r. 1918.
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Polski”, nie jak mickiewiczowskie i dalsze po niem aż do nasze-
go „uro dzone w niewoli, zakute w powiciu”, lecz zrodzone już 
w wolnej Polsce, pokolenie, które za lat dwadzieścia, trzydzieści 
w rękach swych dzierżyć będzie los Ojczyzny. A wreszcie obchód  
11 listopada — to rzut oka wstecz, na to wszystko, co poprzedziło 
wiekopomną chwilę odrodzenia Państwa Polskiego, co towarzy-
szyło poszczególnym fazom całkowania się Rzeczypospolitej i jej 
umacniania się. Bo chociaż dzień 11-go listopada, dzień powrotu 
do stolicy więzionego przez Niemców Komendanta Piłsud skiego 
jest tą datą, od której historyk zaczynać może ponowne istnie-
nie Państwa Polskiego, to w dniu owym nie stanęło ono jeszcze 
całe. Porównywując powstanie n. p. Rzeczypospolitej Czesko-
słowackiej a naszej, musi się spostrzec wielkie różnice.

Tam fakt ten dokonywa się jednego dnia i w jednem mieście, 
w Pradze jako stolicy, absorbującej w sobie dążenia całego pań-
stwa; potem trzeba już tylko traktatu wer salskiego i — na małym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niemiecki gen.-gubernator Warszawy Beseler wraz z austr. gen.-gub. hr. 
Szeptyckim przejeżdżają w powozie przez ulice Warszawy.
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wschodnim odcinku — decyzji Aljantów w sprawie Śląska 
Cieszyńskiego, a nowa rzeczpospolita stoi już cała. W Polsce, 
w chwili zakończenia wojny światowej, rozdzielonej na kilka te-
rytorjów o odmiennych warunkach prawno politycznych: na za-
bór austriacki, zabór pruski, generał-gubernatorstwo austrjackie 
w Lublinie a niemieckie w Warszawie, wreszcie terytorja, wów-
czas zaliczane jeszcze do Rosji, proces faktycznego przeprowa-
dzenia niepodległości i przynależności do odno wionego państwa 
polskiego dokonywa się nie w jednym dniu i nie na jednem miej-
scu, lecz po kolei w rozmaitych centrach życia polskiego, począw-
szy od obalenia panowania austriackiego w Krakowie z końcem 
października 1918 r., poprzez wypędzenie Niemców z Warszawy, 
ogłoszenie Państwa Polskiego w Wielkopolsce, wykonanie trak-
tatu wersalskiego na Górnym Śląsku, objęcie morza polskiego, 
wreszcie odzyskanie Wilna. W ten sposób proces ten trwa lat kilka 
aż do 15 marca 1923 r., kiedy konferencja ambasadorów przyzna-
jąc definitywnie Polsce Wilno, temsamem legalizuje ostatecznie 

Z niedoli Warszawy pod okupacją niemiecką: Ogonki biednej ludności, czeka-
jącej na wydawanie w biurze komisariatu kartek na chleb.
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granice Rzeczypospolitej w dzisiejszych jej rozmiarach. Obok tej 
formalnej różnicy jest i druga daleko głębiej sięgająca. Oto ze 
wszystkich państw, które wynik wojny światowej bądź powiększył, 
bądź odrodził, bądź do życia powołał, Polska jedna zdo bywa sobie 
niepodległość i granice nie dzięki samemu tylko wynikowi wojny 
świa towej, dzięki narzucanym Państwom Centralnym przez zwy-
cięską Koalicję warunkom pokoju wersalskiego, ale dzięki przede-
wszystkiem własnemu trudowi, własnej ofiarnej krwi. W obrębie 
zamykającego się obecnie dziesięciolecia jest tyle krwawych bo-
jów polskich, tyle niezłomnego męczeństwa, tyle żmudnej, cier-
pliwej pracy, ile wykazać nie może żadne inne państwo: To długie 
walki o polskość Lwowa, to bohaterskie powstanie górnośląskie,  
to apelująca do poświęcenia wszystkich sił narodu długa wojna 
z bolszewikami, to wreszcie niezmordowana akcja odzyskania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posiedzenie tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, ustanowionej 
dekretem generał gubernatorów warszawskiego i lubelskiego, pozostającej  
pod przewodnictwem Wacława Niemojewskiego
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Wilna. Wszystkie te epizody winny być w radosnym dniu dzie-
sięciolecia wspomniane, na niezliczone mogiły tych, którzy w tym 
okresie za wolność i całość Rzeczypospolitej polegli, paść winna 
nie tylko łza żalu, ale i wieniec sławy, sławy radosnej, bo niezmar-
nowanej bezowocnie, jak tyle innych walk o wolność Polski w do-
bie porozbiorowej. 

Tej retrospektywnej części ideowego programu całej uroczy-
stości Dziesięciolecia poświęcamy kilka stronic mogło w bieżą-
cych nume rach ilustrować. Obrazki z przed laty dziesięciu, czy 
z dalszych etapów tworzenia się Państwa Polskiego, dzisiaj są już 
bardzo rzadkie, chociaż od owych chwil oddziela nas niedługi okres 
czasu. Ale nerwowe życie spółczesne sprawia, że giną zarzucone 
wśród stosu innych drobiazgów pa miątki ważnych przejść i wyda-
rzeń, czy to oso bistych, czy zbiorowych. Kilka z nich wydobywa my 
dzisiaj z niepamięci, by w dniu 11 listopada przypomniały, co się 
na ziemi polskiej działo.

Komendant Józef Piłsudski (x) — przed aresztowaniem i wywiezieniem  
do Magdeburga w dniu 22 lipca 1917 roku — przemawia w Warszawie do tłu-
mów, otoczony członkami Rady Stanu.
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„Światowid”
nr 50 z 8 grudnia 1928 r.

minister węgierski u Prezydenta rzPltej

Dnia 1-go grudnia Prezydent Rzpltej podejmował śniada niem 
min. spr. zagr. Węgier, p. Walko.

Po śniadaniu nastą piła wspólna fotografja. Na zdjęciu siedzą od lewej: min. 
Belitska. marsz. Sejmu Da szyński, ks. kard. Kakowski, Prezydent Rzpltej, 
Marsz. Pił sudski, min. Walko, marsz. Se natu Szymański i min. Zaleski. 

Ag. fot. „Światowida” na pł. „Alfa”
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„Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie”
nr 2 z lutego 1929 r.

rocznica koronacji ojca św.

Dnia 12 lutego, t. j. w siódmą rocznicę koronacji Ojca św. 
Piusa XI, J. Em. Ks. Kardynał odprawił w Katedrze uroczystą 
Mszę św. z odśpiewaniem hymnu dziękczyn nego „Te Deum 
laudamus“. Na Mszy św. obecni byli: J. E. Ks. Bp. Gall i J. E. Ks. 
Bp. Szlagowski, członkowie kapituły metropolitalnej, alumni 
seminarjum duchownego i liczni kapłani.

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej reprezentował szef 
kancelarji cywilnej, dr. Adam Lisiewicz. Wśród obecnych 
byli pp.: marszałek senatu Szymański, minister oświaty 
i wyznań dr. Świtalski, minister sprawiedliwości Car, minister 
rolnictwa Niezabytowski, minister komunikacji Kuhn, pierwszy 
wiceminister spraw wojskowych jen. Konarzewski, ministra spraw 
zagranicznych reprezentował dyrektor protokułu Karol Romer. 
Poza tem przybyli dyrektor departamentu wyznań Franciszek 
Potocki, jen. Szpakówski i Krzymiński, płk. Prystor, prezydent  
m. st. Warszawy Słomiński, szef biura prezydjum rady ministrów 
dyr. Rodicz-Laskowski, wicedyrektor protokułu Rajnold 
Przeździecki, oraz reprezentanci korpusu dyplomatycznego.

Po Mszy św. J. Em. Ks. Kardynał udał się wraz z J. E. Ks. 
Biskupem Gallem i Ks. Biskupem Szlagowskim do Nuncjatury, 
gdzie złożył życzenia J. E. Ks. Arcybiskupowi Franciszkowi 
Marmaggiemu, Nuncjuszowi Apostolskiemu, z okazji 50-lecia 
kapłań stwa Ojca św. Piusa XI i 7-mej rocznicy koronacji 
papieskiej. J. E. Ks. Kardynał, składając życzenia, wyraził swą 
radość z po wodu dokonanego aktu rozwiązania kwestji rzymskiej. 
W odpo wiedzi na to, ks. Nuncjusz podziękował Ks. Kardynałowi, 
Księ żom Biskupom i wszystkim obecnym kapłanom za złożone 
ży czenia.
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akademja PaPieska w seminarjum duchownem 

Dnia 12 lu tego w Seminarjum Duchownem św. Jana odbyła 
się akademja ku czci Ojca św. Piusa XI, z okazji 50-lecia 
kapłaństwa Jego Świąto bliwości i 7-mej rocznicy koronacji. Zagaił 
akademję alumn Zdu nek. Referat p.t. „50-lecie kapłaństwa Piusa 
X”, wygłosił alumn Ulatowski. Alumni Kaniowski i Przydecki 
wygłosili deklamacje. Część koncertową wykonali również alumni 
Seminarjum. Akade mję zaszczycił swą obecnością J. Em. Ks. 
Kardynał.

uroczysta akademja PaPieska w ratuszu 

W przepełnionej po brzegi sali Rady Miejskiej m. st. Warszawy 
odbyła, się w nie dziele, dn. 17 lutego o godz. 5-ej po poł., uroczysta 
akademja ku czci Ojca św. Piusa XI. Święcono uroczyście rocznicę 
koronacji, 50-letni jubileusz kapłaństwa, oraz wiekopomne dzieło 
rozwiązania kwestji rzymskiej.

Akademję uczcili swą obecnością Jego Eminencja Ks. Kardynał 
Kakowski, Arcybiskup Warszawski, Ich Eksc.: Ks. Arcybis-
kup Ropp, Biskupi: Gall i Szlagowski, Kapituła Warszawska, 
liczni prałaci i szambelani papiescy, oraz duchowieństwo 
świeckie i zakonne. P. Prezydenta Rzeczypospolitej, nieobecnego 
z powodu żałoby domowej, reprezentował szef Kancelarji Cywilnej,  
p. Lisiewicz, Ministra Spraw Wojskowych, Marszałka Piłsudskiego, 
zastę pował Wiceminister, jen. Konarzewski. Senat reprezentował 
Mar szałek Szymański, Sejm Wicemarszałek Czetwertyński. 
Z pośród członków Rządu byli obecni Ministrowie: Niezabytowski, 
Świtalski, Staniewicz, Kuhn. P. Ministra Spraw Zagranicznych 
reprezen towali: jego zastępca p. Przeździecki i p. Romer. Oprócz 
tego licz nie była reprezentowana jeneralicja, oraz wyżsi urzędnicy 
pań stwowi.
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Zwracała uwagę również obecność dość liczna przedstawi cieli 
Korpusu Dyplomatycznego, m. in. Posłowie: Austrji, Bułgarji, 
Japonji, Hiszpanji, oraz przedstawiciele Italji, Francji, Grecji, 
Chile i in. państw, wraz z attaches wojskowymi.

Zagaił akademję jen. Konarzewski, odczytawszy depeszę hoł-
downiczą, wysłaną kilka dni temu do Ojca św., na ręce Kardynała 
Gasparri’ego, oraz odpowiedź z Watykanu z podziękowaniem 
i bło gosławieństwem apostolskiem. W końcu swego przemówie-
nia, jen. Konarzewski wzniósł okrzyk na cześć Ojca św., który sala 
podjęła z entuzjazmem. Referat p.t.: „Papież Pius XI a Polska” 
wygłosił p. dr. Bączkiewicz, szambelan papieski.

Wzruszające były momenty, kiedy mówca nawiązał do pa-
miętnego w naszych dziejach roku 1920, do „cudu nad Wisłą”, 
w któ rym zostało zapisane i imię Piusa XI. Ówczesny Nuncjusz, 
jedyny z przedstawicieli Korpusu Dyplomatycznego; nie opuścił 
Warsza wy, ale zachęcał do wytrwałości, niosąc na pola bitwy swe 
błogosławieństwo i słowa otuchy.

Drugi referat, niezwykle głęboko ujęty, będący arcydziełem wiel-
kiej wiedzy historycznej, wygłosił prof. Oskar Halecki, p.t.: „Tradycje 
watykańskie a potrzeby chwili współczesnej”. Pius XI — to symbol 
pokoju, symbol wiedzy, nauki. Symbol pojednania ostat nio został 
przez Wielkiego Papieża przypie-czętowany dziejowem zdarze-
niem — zgodą pomiędzy Watykanem a Kwirynałem i powo łaniem 
do życia Państwa Kościelnego. Prócz tego działalność obec nego 
Papieża znamionuje szeroko pojęty uniwersalizm.

Z produkcyj artystycznych, które uświetniły uroczystość, wy-
różnić należy niezwykle piękną deklamację „Quo vadis, Domine”, 
artysty Józefa Węgrzyna. Chóry kościołów warszawskich, pod dyr. 
Józefa Furmaniaka i p. Mikiny, wykonały podniosłe pienia, a or-
kiestra wojskowa 36 p. p. wykonała hymny: papieski in narodowy 
polski.

J. E. Arcybiskup Franciszek Marmaggi, Nuncjusz Apostol ski, 
na zakończenie akademji wygłosił przemówienie, przerywane czę-
stemi oklaskami i owacjami na cześć Papieża.
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J. E. ks. kardynał Kakowski, w asystencji ks. biskupów: Galla 
i Szlagowskiego, dokonał dn. 8 b. m. na Kamionku uroczyste-
go poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół Matki Boskiej 
Zwycięskiej. Twórcą projektu nowej świątyni warszawskiej jest 
architekt Jakimowicz. Na zdjęciu u dołu widok przyszłego ko-
ścioła od frontu. 

„Tygodnik Illustrowany”
nr 37 z  14 września 1929 r.
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„Świat”
nr 37 z 14 września 1929 r.

wmurowanie kamienia węgielnego 
Pod kościół na kamionku

Dnia 8 bm. odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego i wmu-
rowanie aktu erekcyjnego świątyni Matki Boskiej Zwycięskiej. 
Świątynia ta jest budowana obecnie na Kamionku dla upamięt-
nienia zwycięstwa nad wrogiem w 1920 r.

Na ilustracji poniżej widzimy J. E. kardynała Kakowskiego w chwili, kie-
dy kielnią nakłada wapno na cegłę. Obok stoją Ks. Biskup Gall. i Ks. Biskup 
Szlagowski, przy murze zaś klęczy Ks. Garncarek, przewodniczą cy komitetu 
budowy nowej świątyni.
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 10 z października 1929 r.

j. em. ks. kardynał kakowski 
gościem w niePokalanowie

Niespodziewane szczęście spotkało nas tu w Niepokalanowie: 
w dniu 3 września zawitał do nas J. Em. Ks. Kardynał Dr. 
Aleksander Kakowski, Arcybiskup Warszawski. 

Zapowiedział swój przyjazd jeszcze na dwa dni przedtem, wizy-
tując parafję sochaczewską; więc skoro czas oznaczony się zbliżał 
wyszedł jeden z najmłodszych aspirantów na sam szczyt budują-
cego się jeszcze Internatu („drapacz chmur”) i - czuwał.

Jakoż dopatrzył się samochodu, który z głównej warszawskiej 
szosy ku nam skręcił, a rychło potem już Eminencja Ks. Kardynał 
stanął między nami.

Najpierw przeszedł środkiem powiększonej niedawno kaplicy 
i u stóp Jezusa Eucharystycznego kornie się pomodlił. Następnie 
zwiedzał kolejno poszczególne działy pracy nad „Rycerzem 
Niepokalanej” – w pełnym ruchu: przystawał wszędzie, przypa-
trywał się z żywem zainteresowaniem, a z najmłodszymi Braćmi 
po ojcowsku rozmawiał.

Poczęstunkiem było kwaśne mleko, na które zaprosiliśmy 
Eminencję do redakcji — pokoju przyjęć bowiem i nas niema... 

Tutaj Dostojny Gość raczył wypowiedzieć serdecznych słów 
parę, podkreślając korzyści, jakie płyną dla społeczeństwa ze spo-
sobu życia i działalności Niepokalanowa i zachęcając do dalszej 
pracy na obranej dotychczas drodze.

Nastąpiło fotografowanie, domowemi siłami. J. Em. 
Ks. Kardynał zasiadł, mając po prawej ręce Ks. Infułata 
Wróblewskiego z Ameryki i Ks. Tomczyckiego proboszcza 
z Kampinosa, a po lewej – Ks. Kanonika Grabowskiego wicekanc-
lerza Kurji i Ks. Trojanowskiego dziekana sochaczewskiego.

Zaraz potem – pożegnanie i Arcypasterskie Błogosławieństwo, 
które spłynęło na nas, gdyśmy pod gołem niebem uklęknąwszy, 
pochylili głowy.
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Tymczasem na szosie, przylegającej do Niepokalanowa, zebrała 
się dość spora gromadka okolicznej ludności i gdy Ks. Kardynał 
wychodził z klasztoru, zaraz otoczyła go, a obecny tam również 
zawiadowca stacji Szymanów p. Prądnicki przemówił mniej więcej 
temi słowy:

— Najserdeczniej dziękujemy Waszej Eminencji, że raczył ła-
skawie zezwolić na pobudowanie tej kaplicy. Mieliśmy przedtem 
bardzo daleko do kościoła i trudno było się tam dostać — a teraz 
mamy tak bardzo blisko, że już każdy z łatwością może w niedzielę 
pójść na Mszę świętą...

Najdostojniejszy Arcypasterz wysłuchał przemówienia następ-
nie cisnącym się do Niego dzieciom porozdawał obrazeczki – i od-
jechał, pozostawiając w sercach naszych niezwykle miłe wrażenie 
i większy jeszcze zapał dla świętej sprawy.

RED.
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 11 z listopada 1929 r.

w odwiedzinach u ks. Proboszcza na kamionku

Na Kamionku, w praskiej dzielnicy Warszawy, wznosi się świą-
tynia pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. Trzy pobud ki skła-
niały mnie, by na to miejsce zaglądnąć: sprężystość, z jaką dzieło 
się dokonuje, tytuł kościoła wielce pociągający i sama osoba kie-
rującego wszystkiem kapłana: ks. kan. Garncarek bowiem, obecny 
proboszcz na Kamionku, był do niedawna proboszczem i dzieka-
nem w Sochaczewie — Niepokalanów tedy nie jest mu obcy.

Gdy do tych trzech pobudek przyłączyła się i czwarta: uroczyste 
poświęcenie kamienia węgielnego w dniu 8 września, pomyślałem 
sobie:

Sam akt poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła M. B. 
Zwycięskiej na Kamionku. Obrzędu dokonuje J. Em. Ks. Kardynał Kakowski 
(pochylony), dopomaga mu Ks. Kan. Garncarek (również pochylony), w pobli-
żu obydwaj Najdostojniejsi Księża Biskupi — Sufragani Archidiecezji warszaw-
skiej: Gall (zarazem Biskup Wojsk Polskich) i Szlagowski.
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– Zajęcia zajęciami, ale przecie po fotografję z tej uro czystości 
dla „Rycerza” pojechać trzeba. Dokąd? Chyba, że do samego źró-
dła, na Kamionek!

I wsiadłem do tramwaju biegnącego na Grochów, jako mnie 
pouczono.

Wyobrażałem sobie, że budowa kościoła Matki Bożej 
Zwycięskiej odbywać się musi gdzieś hen, daleko za miastem: 
spo kojnie więc sobie w tramwaju siedzę. Jeno tak dla pewności 
rzucam pytanie:

– Zapewne na Kamionek, gdzie się kościół stawia, jeszcze da-
leko ?

– Najbliższy przystanek! — brzmiała treściwa odpowiedź.
Zrywam się z miejsca, schodzę — ale jakoś nic dojrzeć nie mo-

głem. Nogi zaprowadziły mnie co prawda w jakąś ogromną budo-
wę, wplątałem się w nią — jednak to nie to! 

Wycofuję się pospiesznie, wracam na tenże przystanek tram-
wajowy i po uważniejszem rozglądnięciu się dopiero dostrze-
gam: kościółek drewniany, a za nim na tle drzew cmentarnych 
i wśród nich — rącza budowa... Mury przyszłej świątyni Matki 
Najświętszej odcinają się już wyraźnie od niskiej ziemi, jakby 
wzlatywały radośnie ku niebu! I porywały za sobą umysły i serca!...

A pracujący: wszyscy z pogodą na obliczu i uwijają się bardzo!
Księdza Kan. Garncarka przy budowie nie zastałem — czynię 

więc za jego mieszkaniem poszukiwania. Jakoż znalazłem.
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
– Na wieki wieków. Amen!
I już rozmowa serdeczna się toczy, tonem onej dawnej 

znajomości...
– Ślicznie wyglądało to poświecenie kamienia węgielnego 

w dniu uroczystym Narodzenia Matki Bożej — płynie opowiada-
nie. — Czasopisma podawały niedokładne sprawozdania. Sam nie 
rozsyłałem komunikatów żadnych, bo nie miałem cza su. Było tak:

– O godzinie 4 po południu ... Eminencja Ks. Kardynał 
Kakowski... Ekscelencje Księża Biskupi Gall i Szlagowski — i wie-
lu, wielu Dostojnych Gości... A ludu ogromnie wiele!...
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– Bramy tryumfalne, powitalne, wzniesiono i przybrano dwie: 
przy każdej z nich przemówienia.

– Na miejscu budowy,  po sprawozdaniu złożonem 
z dotychczasowego przebiegu prac, poświęcił kamień węgielny  
Ks. Kardynał, kazanie wygłosił Ks. Biskup Szlagowski, 
a Sakramentu Bierzmowania udzielił Ks. Biskup Gall...

– A fotografje? — zapytuję.
Okazało się, że najlepsze są u p. Rysia, Nowogródzka 6. 

Telefoniczna rozmowa upewniła, że mogę liczyć na nie. Czcigodny 
Gospodarz miał tylko dwie.

– Że też księdza Kanonika prawie nigdzie nie widać! 
— zauważam.

– Szukają mnie po fotografjach także inni: gdzie ten Proboszcz, 
co buduje? — pytają. Ale tak lepiej, że nigdzie niema!

I nuże mi opowiadać, jak to nie on właściwie, lecz sama Matka 
Najświętsza kościół dla Siebie stawia...

– Opowiem tylko jeden objaw Jej przemożnej opieki. Brakło 
nam środków do prowadzenia budowy — położenie przykre... 
Zaczynamy tedy w kapliczce naszej Nowennę do Matki Bożej, 
na podziękowanie za dotychczas okazywaną pomoc i na uprosze-
nie pomocy dalszej. Litanja itd. W pierwszym dniu Nowenny — 
już parę stuzłotówek znalazło się na tacy...

– Tak to na sam początek Matka Najświętsza raczyła nam dać 
karmelki — dodaje Ks. Proboszcz z prostotą.

– W trzeci dzień jakaś pani z dalekich dzielnic Warszawy, nic 
nie wiedząc o naszej Nowennie, złożyła na budowę 1000 złotych 
— ogółem wśród tych dziewięciu dni około 5000 złotych i na bu-
dowę wpłynęło ...

Opowiadaniu raz po raz przeszkadza „drrn! drrn!” dzwonka, 
to u drzwi wchodowych, to u telefonu: załatwiają się następnie 
sprawy parafjalne, udzielają informacje, płyną ofiary ...

Tak, ofiary!
– Dziś ostatni dzień naszej Nowenny: właśnie otrzymałem 500 

złotych! Wypiszę pokwitowanie — mówi Ks. Kanonik, powróciw-
szy od drzwi jednym razem — i okazuje mi banknot 500-złotowy.
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To działo się w mojej obecności...
Pisał pokwitowanie — ja tymczasem rozglądałem się doko-

ła. Na tle pieca widzę plany świątyni, z któremi ponoć było kło-
potu wiele... Na wprost, w sąsiednim już pokoju — ogromny  
obraz Matki Najświętszej, zapewne przeznaczony do ołtarza bu-
dującego się kościoła. Oby jak najprędzej na swojem miejscu się 
znalazł!...

– Nie wiem, czy Ojciec zastanawiał się nad tem, co właściwie 
oznacza tytuł, jaki nadajemy kościołowi na Kamionku: Matka 
Boża Zwycięska? — zapytuje mój Gospodarz, w przechodzie 

Tak będzie wyglądał kościół M. B. Zwycięskiej na Kamionku: od wejścia  
i od prezbiterjum.
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od biurka do wejścia, by oddać posłańcowi wypisane pokwitowa-
nie, i powróciwszy sam odpowiada:

– Matka Boża Zwycięska to nic innego, jak N i e p o k a l a n i e 
P o c z ę t a !

Zdziwiłem się ...
– No tak! Bo przecież najważniejszem i zasadniczem zwy-

cięstwem Marji jest pokonanie piekielnego węża: złamała 
Ona jego moc, trzyma go pod nogami, depce... To właśnie po-
stać Niepokalanej! „Ona zetrze głowę twoją ...” Niepokalanem 
Poczęciem zwyciężyła przed wiekami — i teraz ustawi cznie zwy-
cięża ... tego zażartego wroga dusz nieśmiertelnych ... Matka Boża 
Zwycięska! — Stąd też kościół Matki Bożej Zwy cięskiej w Paryżu 
zbudowany jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marji.

Do głowy mej wpłynął strumień światła. Echem głębokiem od-
powiedziało mu serce.

– Zrozumiałem i odczułem, że ten kościół i ten kapłan — są mi 
bliscy bardzo...
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„Ilustracja Polska”
nr 12 z 21 grudnia 1930 r.

Poświęcenie Polskiej huty szkła do żarówek

Przed kilku dnia mi odbyło się w War szawie poświęcenie pierw-
szej w Polsce huty szklanej dla produkcji baloników do lamp 
oświetlenio wych i radjowych przy fabryce Philip sa, założonej 
w War szawie w r. 1922. Fa bryka rozwija się i rozbudowuje wspa-
niale, zatrudniając już dziś przeszło 700 pracowników Pola ków.

Przemówienia generalne go dyrektora koncernu dr. Philipsa wysłu chali 
Prezydent Rzeczypospoli tej Mościcki, ks. kardynał Ka kowski oraz przedsta-
wiciele ministerstw.
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W kalendarzu Kościoła Katolickiego święto Bożego Ciała zaj-
muje osobliwe miejsce. Inne wielkie uroczystości kościelne,  
jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zielone Świątki (Zesłanie 
Ducha św.) poświęcone są rocznicom epokowych wydarzeń hi-
storycznych, związanych z dziejami Kościoła, Boże Ciało nato-
miast ma swój odrębny charakter. Ustanowione wiosną w r. 1264 
przez papieża Urbana IV., od samego początku pojęte było, jako 
wielka manifestacja Kościoła, jako zewnętrzny wyraz jego potę-
gi i znaczenia. W krajach katolickich w święcie tem, w jego uro-
czystej procesji biorą udział obok celebransa, niosącego w kosz-
townej monstrancji Hostję Przenajświętszą, nietylko dostojnicy 
Kościoła kler świecki i zakonny, ale również przedstawiciele cy-
wilnych i wojskowych władz państwowych, dając świadectwo łącz-
ności z Kościołem. W krajach katolickich a monarchistycznych  
procesje Bożego Ciała nabierały zwłaszcza w dawniejszych cza-
sach najwyższego przepychu: tak było n.p. w Wiedniu, gdzie 
wśród uczestników byli również kawalerowie najwyższego orderu, 
Złotego Runa.

W Polsce święto Bożego Ciała odrazu się przyjęło i od razu 
miało wszędzie swój zasadniczy charakter wspaniałej manife-
stacji. Sam król z całą rodziną i dworem postępował za balda-
chimem, którego podpory podtrzymywali najwyżsi dostojnicy  
państwowi.

I w odrodzonej Polsce Boże Ciało nic nie straciło ze swego bla-
sku tradycyjnego. Odbywając się w porze wczesnego lata, kiedy 
przyroda najpiękniej zdobi naszą ziemię, procesja Bożego Ciała, 
o ile tylko dopisze pogoda, przeciąga przez ulice naszych miast i wsi 
długim, zda się bez końca pochodem, w którym obok złota starych 
ornatów, barwnych mundurów generalskich lśnią się w słońcu 
także i charakterystyczne stroje naszego ludu wiejskiego.

Tak jest przedewszystkiem w Łowiczu i w całej Ziemi łowickiej, 
gdzie procesja ta każdemu, kto ją bodaj raz w życiu widział, po-
zostanie na zawsze w pamięci i jako dowód żarliwości religijnej 
naszego społeczeństwa i nieoglądane nigdzie w takiej barwności 
widowisko.

„Światowid”
nr 24 z 13 czerwca 1931 r.
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Fragmenty uroczystej procesji Bożego Ciała  
w Warszawie przy udziale ks. kard. Kakowskiego  
(x) nuncjusza pap. Marmaggiego (1) i ks. biskupa 
polowego Galla (2) jako celebransa.

W kole: 
Z procesji Bożego Ciała we Lwowie, gdzie jej punk-
tem środkowym była Katedra,w której niegdyś król 
Jan Kazimierz składał swe pamiętne śluby.
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U góry:
Malownicza grupa Łowiczanek, biorących udział w miejscowej procesji Bożego Ciała  
z chorągwiami i feretronami.

Po lewej:
Muzykanci, bijący w bęben w pochodzie uroczystej procesji Bożego Ciała w Łowiczu.

Po prawej:
Najmłodsze uczestniczki procesji poznańskiej, na biało ubrane dziewczęta, rzucające  
kwiaty pod stopy celebransa.
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W tym roku pogoda była wątpliwa, to też w Krakowie n. p. pro-
cesja zamknęła się w murach starożytnej Katedry Wawelskiej.

W stolicy rozwinięto cały przepych kościelny i państwowy, cho-
ciaż brakło p. Prezydenta Rzplitej, bawiącego w tym dniu na uro-
czystościach lubelskich.

Poznań, Lwów, Łowicz, wszystkie inne nasze większe i mniejsze 
ośrodki pozostały wierne czcigodnej tradycji, w obecnych czasach 
tem droższe i tem większe posiadającej znaczenie symboliczne, 
im bardziej w niektórych krajach szał ateistyczny rzuca się na ko-
ścioły i klasztory.

Kilka obrazków, które tutaj podajemy, da wyobrażenie o do-
stojnym przebiegu tej wielkiej manifestacji katolicyzmu na zie-
miach polskich.
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„Tygodnik Illustrowany”
nr 23 z 4 czerwca 1932 r.

Procesja bożego ciała w warszawie
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 2 z lutego 1933 r.

Konferencja Episkopatu Polskiego w Warszawie
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„Światowid”
nr 15 z kwietnia 1933 r.

dekoracja orderami PaPieskimi

Dn. 3 kwietnia br. W lokalu Stow. Służby Domowej 
w Warszawie odbyła się uroczysta dekoracja orderami papieskimi 
siedmiu osób, przedstawicieli świata robotniczego. Aktu dekora-
cji dokonałw obecności J. E. ks. nuncjusza Msgr. Marmaggiego,  
J. Em. ks. kard. Kakowski.

Na zdjęciu J. E. ks. Msgr. Marmaggi (x) oraz ks. kard. Kakowski 
(1) w otoczeniu udekorowanych.
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„Przewodnik Katolicki”, 
nr 27, 2 lipca 1933 r.

Procesja bożego ciała w warszawie
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 8 z sierpnia 1933 r.

książęta kościoła w niePokalanowie

W nasze przędziwo powszednich dni i codziennej pracy 
Niepokalanowa wdarła się złota nić radosnych odwiedzin, jakie-
mi zaszczycili Zagrodę Niepokalanej obaj Księża Purpuraci polscy, 
Ich Em. Ks. i Kardynał Prymas Hlond i Ks. Kardynał Kakowski, 
Arcybp Metrop. Warszawski.

Najpierw wstąpili do kaplicy na krótką adorację Pana Jezusa, 
zamieszkującego wśród ubogiej braci franciszkowej. A potem po-
kolei zwiedzali różne działy naszej pracy. Wszystkiem interesowa-
li się żywo, szczególnie zajmowała Ich organizacja poszczególnych 
działów. 

W dziale adresowym ujrzeli blaszki ze swemi adresami, 
pod któremi „w hołdzie” otrzymują „Rycerza” i „Rycerzyka”.

Przy przechodzeniu z jednego działu do drugiego Em. Ks. Kar-
dynał zapytywał: „Czy to już tu ta duża maszyna?”. Gdy dowie-
dzieli się w administracji, że obecnie w niektóre dnie przychodzi 
do 3.000 i więcej korespondencji, a w okresie nowego roku ponad 
6.000 — nie mogli się nadziwić.

Następnie przeszedłszy przez zecernię, stereotypję, znaleźli się 
przy maszynie rotacyjnej. Tu dopiero Ks. Kardynał z entuzjazmem 
mówi: „A wreszcie znalazłem tę maszynę .. .”  Interesowali się nią 
też bardzo. Przez skład papieru i warsztaty mechaniczne skiero-
wali się na Internat.

Tutaj jeden z wychowanków przywitał Dostojnych Gości ser-
decznem przemówieniem a chór śpiewami. Na zakończenie J. Em. 
Ks. Kard. Prymas powiedział parę słów zachęty do dalszej pracy, 
i Obaj Arcyp. udzielili zebranym błogosławieństwa.

Powracając do „wschodniego” Niepokalanowa, Ich Eminencje 
mieli sposobność przypatrzeć sprawności naszej straży ogniowej.

Po skromnym podwieczorku (kwaśne mleko) nastąpiły zdjęcia 
fotograficzne. W międzyczasie Ks. Kardynał Prymas, jako dawny 
dyrektor gimnazjum, a przytem serdeczny przyjaciel młodzieży, 
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rozmawiał z wychowankami Małego Seminarjum Misyjnego. 
Zasłuchana młodzież buchała co chwila salwami śmiechu,  
bo wartki prąd rozmowy, prowadzonej niezwykle serdecznie przez 
Ks. Prymasa obracał w radosny uśmiech poważne miny tych,  
co drżeli w oczekiwaniu jutrzejszych egzaminów.

Wśród pogodnego nastroju udaliśmy się na dworzec gzie Ks. 
Ks. Kardynałów pożegnaliśmy wiwatem. J. Em. Ks. Kardynał 
Prymas odjechał pociągiem w stronę Poznania, a J. Em. Ks. 
Kardynał Kakowski ze Swym kapelanem pojechali autem 
do stolicy.

A w sercach mieszkańców Niepokalanowa wzrosła chęć do in-
tensywniejszej pracy dla Niepokalanej.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 31 z 8 października 1933 r.

najdostojniejszy ePiskoPat Polski 
na jasnej górze w dniu 24. iX. b. r

Siedzą od lewej: 
1. Ks. Biskup Łosiński z Kielc. 2. Ks. Biskup Fulman z Lublina. 3. Ks. Biskup 
Przeździecki z Podlasia. 4. Ks. Arcybiskup Gall, sufragan warszawski.  
5. Ks. Arcybiskup Twardowski ze Lwowa. 6. Ks. Metropolita Ropp.  
7. Ks. Kardynał Kakowski. 8. Ks. Kardynał Prymas Hlond. 9. Ks. Arcybiskup 
Nowowiejski z Płocka. 10. Książę Metropolita Sapieha z Krakowa.  
11. Ks. Metropolita Jałbrzykowski z Wilna. 12. Ks. Biskup Kocyłowski obrz.  
gr. z Przemyśla. 13. Ks. Biskup Łukomski z Łomży.

Stoją od lewej:
14. Ks. Bisk. Kubicki, sufragan sandomierski. 15. Ks. Bisk. Wetmański, su-
fragan płocki. 16. Ks. Bisk, Adamski z Katowic. 17. Ks. Bisk. Tomczak, 
sufragan łódzki 18. Ks. Biskup Buczko, sufragan lwowski obrz. gr.  
19. Ks. Biskup Szlagowski, sufragan warszawski. 20. Ks. Biskup Bukraba  
z Pińska. 21. Ks. Biskup Latyszewski, sufr. stanisławski obrz. gr. 22. Ks. Biskup 
Łakota. sufr. z Przemyśla obrz. gr. 23. Ks. Biskup Jasiński z Sandomierza.  
24. Ks. Biskup Barda, sufragan przemyski. 25. Ks. Biskup Dembek, sufr.  
z Łomży. 26. Ks. Bp. Dominik, suir. chełmiński. 27. Ks. Bp. Rospond, sufr. 
krakowi ki. 28. Ks. Biskup Kubina z Częstochowy. 29. Ks. Biskup Dymek, sufr. 
poznański. 30. Ks. Bp. Lisowski z Tarnowa. 31. Ks. Bp. Radoński z Włocławka. 
32. Ks. Bp. Okoniewski z Pelplina. 33. Ks. Bp. Gawlina, 34. Bp. Wojsk Polskich 
z Warszawy.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 43 z 13 października 1933 r.

ślub Prezydenta rzeczyPosPolitej

Dnia 10 października w kaplicy zamkowej w Warszawie Pana Prezyden-
ta Rzeczypospolitej z p. Marją Dobrzańską. Obrzędu zaślubin dokonał 
Ks. Kardynał Kakowski.
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„Ilustracja Polska”
nr 43 z 20 października 1933 r.

W kaplicy Zamkowej w Warszawie odbył się ostatnio ślub 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z p. Marją Dobrzańską. 
Obrzędu zaślubin dokonał J. E. ks. kardynał Kakowski  
w obecności przezesa Rady Ministrów, szefów kancelarji cy-
wilnej i gabinetu wojskowego, adiutanta przybocznego oraz 
najbliższej rodziny. Akt ślubu podpisali jako świadkowie: 
szef kancelarji cywilnej i szef gabinetu wojskowego.

ślub Prezydenta rzeczyPosPolitej
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„Światowid”
nr 43 z 21 października 1933 r.
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 11 z listopada 1933 r.

dwudziestolecie rządów 
j. e. ks. kardynała kakowskiego

Dnia 14 września br. J. Em. Ks. Kard. Kakowski obchodził  
20-to lecie swych rządów na stolicy arcybiskupiej (fot. niżej).

Od blisko już 50-ciu lat niezmordowanie z tym samym 
– zda się – młodzieńczym zapałem pracował gorliwie dla Boga, 
Ojczyzny i Kościoła. W czasie okupacji zaborczej był pionierem 
kultu religijnego w znękanej Ojczyźnie i mężnie stał na posterun-
ku praw Kościoła i Narodu. Jako organizator wielkie zasługi poło-
żył na polu oświaty, Akcji Katolickiej i założył wiele nowych parafij 
tak w samej Warszawie, jak i całej archidiecezji.

Rządy J. Em. Ks. Kard. Kakowskiego zapisały się wielkiemi 
zgłoskami w naszej historii, a postać Jego, przekazana pokole-
niom przyszłym, będzie przykładem pracy ideowej: dla Boga 
i dusz.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 47 z 19 listopada 1933 r.

Poświęcenie nowego kościoła o.o. redemPtorystów

Dnia 29. X. b. r. Ks. Kardynał Kakowski dokonał obrzędu poświęcenia no-
wego kościoła O.O. Redemptorystów pod wezwaniem Aniołów Stróżów 
przy ul. Karolkowej w Warszawie. Po ceremoniach przy drzwiach głównych  
i po trzykrotnem okrążeniu kościoła, Ks. Kardynał dokonał obrzędów wewnątrz 
świątyni. Świątynia, zbudowana według projektu architekta St. Marzyńskiego, 
pomieści 3.000 osób. 
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„Światowid”
nr 39 z 22 września 1934 r.

ePiskoPat Polski na jasnej górze

W tych dniach odbyła się na Jasnej Górze pod Częstochową konferen-
cja Episkopatu polskiego, w której wzięli udział: (siedzący od prawej ku le-
wej) J. E. ks. biskup Okoniewski z Chełma, J. E. ks. biskup Kocyłowski 
(gr. kat.) z Przemyśla, J. E. książę Metropolita Sapieha z Krakowa,  
J. E. ks. kard. Kakowski z Warszawy, J. E. Nuncjusz Apost. Ks. Marmaggi, 
J. Em. Prymas Polski ks. kardynał Hlond z Poznania, J. E. Metropolita 
Jałbrzykowski z Wilna, J. E. ks. arcybiskup Gall z Warszawy, J. E. ks. bi-
skup Przeździecki z Siedlec, J. E. ks. biskup Łukomski z Łomży – dalej (sto-
jący z nimi): J. E. ks. biskup-sufragan Szlagowski z Warszawy, J. E. ks. bi-
skup Adamski z Katowic, J. E. ks. biskup Łosiński z Kielc, J. E. ks. biskup 
Lisowski z Tarnowa, J. E. ks. biskup-sufragan Niemira z Pińska, J. E. ks. 
biskup Bakruba z Pińska, J. E. ks. biskup-sufragan Owczarek z Włocławka,  
J. E. ks. biskup-sufragan Rospond z Krakowa, J. E. ks. biskup-sufragan 
Baziak ze Lwowa, J. E. ks. biskup-sufragan Tomczak z Łodzi, J. E. ks. biskup- 
-sufragan Dembek z Łomży, – oraz (stojący za nimi): J. E. ks. biskup-sufra-
gan Bromboszcz z Mysłowic, J. E. ks. biskup-sufragan Tomaka z Przemyśla, 
J. E. ks. biskup-sufragan Komar z Tarnowa, J. E. ks. biskup polowy Gawlina 
z Warszawy i J. E. ks. biskup Buczko ze Lwowa. 
Dostojni uczestnicy obrad powzięli szereg uchwał związanych z aktualnemi 
potrzebami życia religijnego w naszem państwie.
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„Światowid”
nr 1 z 5 stycznia 1935 r.

nowy rok na zamku

Tradycyjnym obyczajem, przy uroczystym ceremoniale akre-
dytowany przy Rządzie Rzeczypospolitej w Warszawie Polskiej 
Korpus Dyplomatyczny składał Panu Prezydentowi R. P. imie-
niem reprezentowanych przez siebie Monarchów i Naczelników 
państw życzenia noworoczne. W imieniu wszystkich przemó-
wił dziekan Korpusu Dyplomatycznego, Nuncjusz Apostolski 
Monsinogre Marmaggi, któremu odpowiedział P. Prezydent. 
W obu przemówieniach przebijała z jednej strony troska, po-
dyktowana poważnem przesileniem, jakie przechodzą w obecnej 

J. Em. arcybiskup-metropolita warszawski ks. kardynał Kakowski, po złożeniu 
życzeń p. Prezydentowi Rzpltej, przyjęty został przez Niego na dłuższej audien-
cji prywatnej.
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chwili wszystkie państwa całego świata, z drugiej jednak nadzie-
ja, że wspólne usiłowania narodów i rządów zdołają w rozpoczy-
nającym się Nowym Roku nie tylko złagodzić skutki dzisiejszej 
ciężkiej sytuacji, lecz doprowadzić do wspólnego porozumienia 
wszystkich państw, które ich narodom da tak upragnione zapew-
nienie pokoju, koniecznej podstawy do dalszego pomyślnego roz-
woju. P. Prezydent Rzeczypospolitej przyjął również na Zamku 
Królewskim w Warszawie życzenia noworoczne, które składali  
mu J. Em. kardynał Kakowski, przedstawiciele Rządu, Generalicji, 
Domu Wojskowego i Cywilnego, oraz organizacyj społecznych.
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„Światowid”
nr 13 z 30 marca 1935 r.

uchwalenie nowej konstytucji

Z okazji uchwalenia nowej Konstytucji odbyło się przyjęcie  
w Prezydjum Rady Ministrów.

Na zdjęciu p. premier dr. Kozłowski w towarzystwie (od lewej) wicemarszałka 
Makowskiego, senatora Targowskiego, wojewody Jaroszewicza, J. E. ks. kar-
dynała Kakowskiego, posła Miedzińskiego i wice-marszałka Cara.
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„Kurjer Warszawski”
nr 168 z 21 czerwca 1935 r.

KU CZCI PAPIEŻA PIUSA XI W WARSZAWIE odbyła się dnia 24 bm. w sali 
rady miejskiej uroczysta akademja. Fotografia nasza przedstawia widok na salę 
podczas akade mii. Wśród obecnych widać w pierwszym szeregu: Jego Emi-
nencję nuncjusza papieskiego Marmaggi, ks. kard. Arcybiskupa Kakowskiego 
oraz członków obcego korpusu dyplomatycznego w Warszawie: pos. Jugo-
słowiańskiego Lazarewica, pos. Czechosłowackiego Gisę, pos. belgijskiego 
Davignon, posła portugalskiego de Sousa Mendes.

boże ciało w warszawie

Z okazji uroczystości Bożego Ciała nabożeń stwa w kościołach 
parafjalnych w stolicy odpra wione zostały wcześniej, poczem 
bractwa, sto warzyszenia religijne, delegacje związków i organiza-
cji społecznych oraz wielkie rzesze wier nych wyruszyły ze wszyst-
kich świątyń Warsza wy, by wziąć udział w tradycyjnej procesji 
z archikatedry św. Jana.

Mimo dżdżystej i wietrznej pogody ulice: Świętojańska, plac 
Zamkowy i Krakowskie Przedmieś cie zapełniły się tłumami  
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wiernych, na jezdni ustawiły się cechy rzemieślnicze, korporacje 
i bractwa ze sztandarami, chorągwiami i obra zami. 

W katedrze uroczystą mszę św. celebrował J. E. ks. bi-
skup Antoni Szlagowski w asyście licz nego duchowieństwa. 
W presbiterjum zajęli miejsca: J. Em. ks. kardynał Al. Kakowski,  
J. E. ks. arcybiskup Franciszek Marmaggi, nuncjusz Apostolski, 
J. E. ks. biskup połowy, Józef Gawli na, oraz liczni reprezentanci 
duchowieństwa. Władze państwowe reprezentowali: prezes rady 
ministrów, p. Walery Sławek, marszałek senatu, p. Władysław  
Raczkiewicz, minister W. R. i O. P. p. Wacław Jędrzejewicz, mi-
nister komunikacji, p. Budkiewicz, minister przemysłu i handlu, 
p. Floyar-Rajchman, minister poczt i telegrafu, p. Kaliński, wi-
ceministrowie Korsak i Doleżal, prezes NIK, jen. J. Krzemieński, 
komisarz rządu m. st. Warszawy, p. Jaroszewicz, wiceprezydent 
m. Warszawy, p. Olpiński.
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Po skończonem nabożeństwie o godz. 11 i pół wyruszyła proce-
sja, prowadzona przez J. E. ks. biskupa Antoniego Szlagowskiego. 
Dostojnego celebransa prowadzili kolejno: premjer Sławek i mar-
szałek Raczkiewicz, minister Jędrzejewicz i prezes Krzemieński, 
wiceministrowie Korsak i Doleżal, jenerałowie Kwaśniewski 
i Bończa-Uzdowski, wojewoda Jaroszewicz i wiceprezy dent 
Olpiński, rektorzy wyższych uczelni Pieńkowski i Warchałowski, 
oraz przedstawiciele pa rafjan, naczelnik Dobraczyński i sędzia 
Wegner.

Wśród bicia dzwonów i śpiewów duchowień stwa oraz wier-
nych, procesja skierowała się do pięknie ozdobionych ołta-
rzy w kościele akademickim św. Anny, kaplicy warszawskie-
go Tow. dobro czynności, seminaryjnym kościele św. Józefa 
i w katedrze. Przy ołtarzach Ewangelję św. od śpiewali ks. ks. ka-
nonicy kapituły metropolital nej: St. Mystkowski, Z. Choromański,  
A. Fajęcki i ks. infułat Bączkiewicz.

Po powrocie do katedry błogosławieństwa ze branym udzielił  
J. Em. ks. kardynał Al. Kakowski, metropolita warszawski.
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„Przewodnik Katolicki”
nr 24 z 14 czerwca 1936 r.
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„Światowid”
nr 38, 1936 r.

warszawa ku czci Piotra skargi

W Warszawie odbyły się trzydniowe uroczystości z okazji 
400-lecia urodzin ks. Piotra Skargi, nieśmiertelnego kazno-
dziei, których kulminacyjnym punktem było uroczyste nabo-
żeństwo, odprawione 13 b. m. na Placu Zamkowym w obecności  
P. Prezydenta R. P. i Naczelnego Wodza gen. Rydza-Śmigłego, 
oraz przedstawicieli rządu, miasta Warszawy i najszerszych 
warstw społeczeństwa.

Po nabożeństwie P. Prezydent R. P. dokonał w t.zw. Bramie Se-
natorskiej na Zamku odsłonięcia tablicy ku czci O. Piotra Skargi. 

Wkrótce potem ruszył przez miasto olbrzymi pochód, złożony 
z delegacyj organizacyj społecz-nych, bractw kościelnych i szkół, 
maszerując od Pl. Teatralnego aż do Pl. Unii Lubelskiej.

Na czele pochodu niesiono tablicę z napisem: W hołdzie  
ks. Skardze.

P. Prezydent Rzeczypospolitej i gen. Rydz-Śmigły podczas nabożeństwa na pla-
cu Zamkowym w Warszawie.
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W ramach uroczystości Skargowskich w Warszawie odbył się w Domu 
Katolickim Kongres polskich dziennikarzy katolickich. Na zdjęciu (u góry) 
fragment sali w czasie Kongresu. W pierwszym rzędzie widoczny J. E. ks. kar-
dynał Kakowski.

Tablica pamiątkowa ku czci Piotra Skargi w bramie Senatorskiej na Zamku, 
której odsłonięcia dokonał P. Prezydent R. P. dnia 13 b. m.
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 1 ze stycznia 1937 r.

defilada wojskowa 
w święto niePodległości w warszawie 1936 r.

Podajemy dwa zdjęcia z de filady wojskowej w dniu Świę ta Niepodległości. Pan 
Prezy dent zajmuje miejsce w loży, niżej J. Em. Ks. Kardynał Kakowski i Korpus 
dyplomatycz ny.
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 8 z sierpnia 1937 r.

międzynarodowy kongres chrystusa króla

W czasie obrad Międzynarodowego Kongresu Chrystusa 
Króla, odbył się w Poznaniu XVII Zjazd Katolicki Archidiecezji 
gnieźnieńsko-poznańskiej. Zjechało bardzo dużo delegatów  
ze sztandarami.

Na fotografii J. Em. Ks. Kardynał Hlond, Legat Ojca św. i J. Em. Ks. Kardynał 
Kakowski przechodzą przed szpalerem młodzieży na otwarcie Zjazdu.
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„Światowid”
nr 34 z 21 sierpnia 1937 r.

ks. kardynał kakowski wśród dziatwy warszawskiej

W Gocławku pod Warszawą w obecności J. E. kard. Kakowskiego odbyło się 
zamknięcie kolonij letnich, urządzonych przez Towarzystwo Dobroczynności 
„Caritas”, na których przebywało 1.055 dzieci z przedmieść. Nad dziatwą 
czuwał personel, złożony z 43 osób pod przewodnictwem ks. Olszewskiego. 
Kierowniczką kolonji była p. Szpatkowska. Na zdjęciu J. E. kard. Kakowski, 
udzielający błogosławieństwa dziatwie, wyjeżdżającej z Gocławka.
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„Rycerz Niepokalanej”
nr 9 z września 1937 r
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„Światowid”
nr 38 z 18 września 1937 r.

międzynarodowy kongres antyalkoholiczny w warszawie

W Sali Collegium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego nastąpiło otwarcie 
XXI Kongresu Antyalkoholicznego, przy udziale delegatów 19 państw. Repre-
zentantem P. Prezydenta Rzpltej był min. Marjan Zyndram-Kościałkowski  
(na zdjęciu w pośrodku). Obok niego siedzą po lewej: ks. Prymas Hlond,  
ks. kardynał Kakowski i prezydent Starzyński, a po prawej nuncjusz papieski, 
Cortesi, wicemin. Błeszyński i ks. arcybiskup Ropp. Obrady zagaił dr Witold 
Chodźko, który zaprosił do prezydium wybitnych działaczy antyalkoholowych 
z różnych krajów. Obrady kongresu trwały przez sześć dni.
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„Światowid”
nr 43 z 23 października 1937 r.

wystawa misyjna w warszawie

J. Em. ks. Kardynał Kakowski otworzył w ub. czwartek w lokalu przy ul. Nowy 
Świat 64 wystawę misyjną, obrazującą dorobek księży Misjonarzy z Krakowa, 
którzy przed ośmiu laty rozpoczęli pracę w Chinach w okręgu Shuntehfu, zakła-
dając tam 88 szkół. Kierownikiem tej misji jest ks. Ignacy Krauze. Drugi polski 
okręg misyjny znajduje się w Chinach południowych Wenchow. Na wystawie 
zgromadzono szereg interesujących eksponatów, nie tylko z Azji, ale także  
z Madagaskaru i Brazylji. Obok Niego stoją (na prawo) ks. dr Krauze i dyrektor 
Potocki, (na lewo) sekretarz Poselstwa Chińskiego Nietsou Wang.



299

„Przewodnik Katolicki”
nr 49 z 5 grudnia 1937 r.

rekolekcje dla organistów

1. W domu rekolekcyjnym w Skrzeszewach, archid. warszawska, odbyły się 
rekolekcje zamknięte z jednodniowym kursem współpracy z Akcją Kat.  
pp. Organistów archidiec. warszawskiej. W zakończeniu wzięli udział obaj 
polscy Księża Kardynałowie, Ks. Kard. Prymas August Hlond i Ks. Kard. 
Kakowski, arcybiskup warszawski.
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„Światowid”
nr 17 z 23 kwietnia 1938 r.

kanonizacja św. andrzeja boboli

Adwokaci konsystorjedni proszą Ojca św. w bazylice św. Piotra w niedzie-
lę Wielkanocną o zaliczenie błogosławionego Andrzeja Boboli w poczet 
świętych.

Dnia 17 kwietnia b. r. w I dzień Wielkanocy odbyła się w Rzymie w bazylice 
św. Piotra kanonizacja błogosławionego Andrzeja Boboli, Apostoła Podlasia 
i męczennika za wiarę. Na uroczystości przybyły pielgrzymki z całej Polski, 
które zalały plac bazyliki św. Piotra. Osobną grupę stanowili przedstawiciele 
Episkopatu Polskiego z J. Em. ks. Kard. Kakowskim, oraz delegacja uniwersy-
tetów i świata naukowego Polski.

O godz. 9 rano do Bazylika św. Piotra wkroczyła wspaniała procesja to-
warzysząca Ojcu św. Czoło pochodu stanowiły reprezentacje zakonów i du-
chowieństwo świeckie. Za niemi niesiono sztandary z wizerunkami nowych 
świętych: Andrzeja Boboli, Jana Leonardiego i Salwatora da Holta.
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Przedstawiciele Episkopatu Polskiego z J. Em. ks. kardynałem 
Kakowskim (w pierwszym rzędzie piąty od prawej) po  audjencji u Ojca 
Św. w Watykanie.

Tłumy przed bazyliką św. Piotra. Na pierwszym planie grupa kobiet polskich 
w białych strojach i welonach.
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Korowód papieski otwierał orszak szambelanów i dostojników 
kościelnych z 26 kardynałami na czele. Papieża niesiono na „sedia 
gestatoria”.

Namiestnika Chrystusowego witały tłumy entuzjastycznymi 
okrzykami. Gdy Ojciec św. usiadł na tronie, złożyli mu hołd kar-
dynałowie, patrjarchowie, arcybiskupi, biskupi i Opaci, poczem 
rozpoczął się akt kanonizacji. Po trzykrotnych prośbach adwo-
katów konsystorjalnych, Ojciec św. odczytał uroczystą formułą 
kanonizacji.

Wnętrze bazyliki św. Piotra podczas uroczystości kano-
nizacyjnych błogosławionego Andrzeja Boboli.
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Po uroczystem nabożeństwie pontyfikalnem, które odpra-
wił dziekan Kolegjum świętego, kardynał Granito Pignatelli del 
Belmonte, Ojciec św. z zewnętrznego balkonu bazyliki św. Piotra 
udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi”.

Dzień kultu św. Andrzeja Boboli został wyznaczony na 16 maja. 
Relikwje nowego świętego, które dotąd znajdowały się w Rzymie zo-
staną przewiezione do Warszawy.

Zaznaczyć należy, że na specjalnej audjencji przedstawicie-
li Episkopatu Polskiego u Namiestnika Chrystusowego, Ojciec 
św. przypomniał, iż rozmawiał jeszcze jako nuncjusz papieski 
w Warszawie z Marszałkiem Piłsudskim na temat błogosławionego 
Andrzeja Bobołi i konieczności oswobodzenia jego relikwij z rąk 
bolszewików.

Wyniesienie błogosławionego Andrzeja Boboli na ołtarze Pańskie 
przez „polskiego Papieża” jest jeszcze jednym więcej dowodem 
ojcowskiego przy wiązania Namiestnika Chrystusowego do swej 
drugiej Ojczyzny, Polski. 
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„Światowid”
nr 14 z maja 1938 r.

jubileusz 25-lecia sakry biskuPiej 
kard. aleksandra kakowskiego
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„Przewodnik Katolicki”
nr 23 z 5 czerwca 1938 r.

rada regencyjna w XX-lecie rP
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„Światowid”
z 25 czerwca 1938 r.

W pierwszym rzędzie w orszaku za trumną 
kro czyli od prawej: min. gen. Kasprzycki, 
wicepremjer inż. Kwiatkowski, Marsza łek 
Śmigły-Rydz, marsz. Prystor i wicemarsza-
łek Schätzel.P. Prezydent R. P. podczas Mszy św. na Placu 

Zamkowym, składa na trumnie z relikwjami 
swój Krzyż Niepodległości z mieczami, jako 
wotum.
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Światowid”
nr 38 z 17 września 1938 r.
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„Mały Dziennik”
nr 1-2 z 1-2 stycznia 1939 r.
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„Na Szerokim Świecie”
nr 2 z 8 stycznia 1939 r

zgon kardynała kakowskiego
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Kardynał Aleksander Kakowski, arcy biskup metropolita war-
szawski, po dłuższej chorobie zmarł w piątek, 30 grudnia ub. r. 
w Warszawie.

Śp. kar dynał Kakowski, ur. w r. 1862 w Ziemi Przasnyskiej, 
ukończył studja teologicz ne w Akademji duchownej rzym-
sko-katolickiej w Petersburgu, a następnie w Uniwersytecie 
Gregorjańskim w Rzymie, był doktorem św. teologji i prawa. 

Święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1886, był później profeso-
rem seminarjum duchownego w Warszawie, a od r. 1910 rektorem 
tej samej Akademji duchownej w Petersburgu, której był wycho-
wankiem. Arcybiskupem-metropo litą warszawskim zamianował 
Go papież Pius X, po zgonie arcybiskupa Wincen tego Popiela  
w r. 1913.

W r. 1917 arcy biskup Kakowski za zgodą papieża i bi skupów 
polskich był członkiem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego 
(zło żonej z trzech członków). Urząd ten zło żył w listopadzie 1917 
r. w ręce Józe fa Piłsudskiego. Jeszcze przedtem, w październiku 
tegoż roku, książę arcybi skup Kakowski miał szczęście udzielić 
sakry biskupiej ówczesnemu nuncjuszo wi papieskiemu w Polsce, 
Achillesowi Ratti’emu, dzisiejszemu papieżowi Piu sowi XI. 

Kardynałem ks. arcybiskup Ka kowski był od grudnia 1919 r. 
Na swem wysokiem stanowisku, odpowiedzialnem i szczególnie 
trudnem w warunkach ów czesnych istnienia polskiego, zmarły 
Arcypasterz przez cały czas rozwijał dzia łalność energiczną, pełną 
zarazem god ności i powagi oraz gorliwości w sze rzeniu zarówno 
prawd wiary, jak kul tury narodowej polskiej.
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„Na Szerokim Świecie”
nr 3 z 15 stycznia 1939 r.

wyProwadzenie zwłok ś. P. kardynała kakowskiego

Wyprowadzenie zwłok ś. p. kardynała Kakowskiego do katedry św. Jana 
w Warszawie odbyło się dnia 3-go b. m. z pałacu arcybiskupiego przy  
ul. Miodowej; na zdjęciu moment wynoszenia trumny z pałacu.
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„Płomyk”
nr 19 z 19 stycznia 1939 r.
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nota redakcyjna

Publikacja Aleksander Kakowski. Posłaniec wolności po-
wstała z pasji historycznej i kolekcjonerskiej dr. Waldemara 
Krzyżewskiego. W ciągu wielu lat zgromadził on pokaźną ilość 
dokumentów prasowych poświęconych życiu i posłudze duszpa-
sterskiej kardynała Aleksandra Kakowskiego. 

Pozycja ta wydaje się dopełnieniem dwu dzieł, jakie obrazują 
dzieło życia Prymasa Królestwa Polskiego. Są to: pamiętniki kar-
dynała Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa metropolity war-
szawskiego w latach 1913–1938 – Z niewoli do niepodległości, 
(Kraków 2000) oraz praca ks. Marka Makowskiego – Kardynał 
Aleksander Kakowski metropolita warszawski (1913–1938), 
wydana przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w 2015 
roku. Natomiast to wydanie pokazuje osobę prymasa i jego po-
sługę przez pryzmat ówczesnej prasy. Publikacja prezentuje 125 
artykułów, reportaży, relacji z uroczystości, notatek prasowych, 
których głównym bohaterem był A. Kakowski. Ukazały się one 
w wybranych 20 tytułach czasopism z terenu całej Polski – gazety 
codzienne, tygodniki, miesięczniki, kwartalniki.

Prezentację otwiera artykuł Arcypasterz warszawski z tygo-
dnika „Świat” (nr 20 z 17 maja 1913 r.) o mianowaniu przez Ojca 
Świętego Piusa X na arcybiskupi tron warszawskiej archidiecezji 
ks. Aleksandra Kakowskiego. Ostatnie doniesienia prasowe za-
mieszczone w publikacji dotyczą zgonu i ostatniej drogi metropo-
lity warszawskiego na Cmentarz Bródnowski. 

Praca Aleksander Kakowski. Posłaniec wolności, wydana w serii 
„Zeszytów Dokumentacyjnych”, składa się ze skanów z czasopism. 
Zdecydowana większość artykułów została przepisana z dochowa-
niem staranności, by odwzorować oryginalną redakcję artykułów. 
Zachowano przy tym oryginalną pisownię, język i styl dziennikar-
ski tamtej epoki. Zamieszczono również fragmenty wspomnień 
Aleksandra Kakowskiego.
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Seria „Zeszytów Dokumentacyjnych” wydawanych przez 
Muzeum Niepodległości ma w zamierzeniu przywoływać fakty 
i opinie rozproszone w różnych miejscach. Ukazywać zjawiska 
i postaci znaczące w polskiej historii i tradycji, zapominane lub 
mało znane. Rewolucja informacyjna, w jakiej przyszło nam żyć, 
natłok informacji i powszechna ich dostępność, ale też brak na-
leżytej selekcji – implikują potrzebę powrotu do tradycyjnych 
form dokumentowania. Dlatego zbiór opinii prasowych, wy-
stąpień, wspomnień, upowszechnianie treści w jednolitej for-
mie, w wydawnictwie książkowym, może być nadal inspirujące 
do dalszych badań. Oczywiście narzędzia nowoczesnego sposobu 
upowszechniania publikacji w formie elektronicznej muszą być, 
w obecnej dobie, stosowane. Dlatego niewielkie nawet nakłady 
wydawnictw Muzeum Niepodległości, niewielkie w wydaniach pa-
pierowych, natychmiast upowszechniane są w sieciach interneto-
wych: w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej, w BazHum – Muzeum 
Historii Polski czy na innych portalach internetowych.

Zainteresowanie zeszytem dokumentacyjnym Włodzimierz 
Tetmajer. Inicjator drogi do niepodległości Polski przygoto-
wanym z okazji stulecia słynnej deklaracji ogłoszonej w Sejmie 
Galicyjskim przekonuje nas, że warto redagować i wydawać druki 
zwarte składające się z zestawień poszczególnych tematów.

Tadeusz Skoczek
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