
Oświadczenie złożone przez senatorów 
Władysława Ortyla i Janinę Sagatowską 

na 18. posiedzeniu Senatu 
w dniu 4 października 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego 

Panie Ministrze! 
Ksiądz kardynał Adam Kozłowiecki był osobą wyjątkową, człowiekiem oddanym Bogu, Kościołowi i lu-

dziom, gorliwym kapłanem Chrystusowym, całym swoim życiem głoszącym Jego Ewangelię. Był wielkim 
misjonarzem, obrońcą praw człowieka, orędownikiem niepodległości narodów Afryki, człowiekiem prostym 
i serdecznym, promieniującym dobrocią i życzliwością. 

Urodził się w naszym regionie, na Podkarpaciu, w Hucie Komorowskiej koło Kolbuszowej 1 kwietnia 
1911 r. 28 września 2012 r. minęła piąta rocznica jego śmierci, jest to więc doskonały moment, aby przybli-
żyć postać księdza kardynała Adama Kozłowieckiego, człowieka, którego trudno zamknąć w zwykłych ra-
mach ludzkiej wrażliwości. 

Kardynał Adam Kozłowiecki, syn Adama i Marii z Janochów, w latach 1921–1925 uczęszczał do znanego Za-
kładu Naukowo-Wychowawczego świętego Józefa w Chyrowie prowadzonego przez jezuitów, następnie kształcił 
się w gimnazjum świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Po otrzymaniu święceń w 1937 r. kontynuował studia 
teologiczne w Lublinie, a potem, podczas trzeciej probacji we Lwowie, z ogromnym entuzjazmem podjął pracę 
z młodzieżą. Wybuch wojny zastał go w Chyrowie, gdzie spędzał wakacje. Wkrótce po dotarciu do kolegium 
krakowskiego został aresztowany przez gestapo. Początkowo więziony był w Krakowie, następnie w Wiśniczu 
koło Bochni. W czerwcu 1940 r. trafił do obozu koncentracyjnego Auschwitz, a w grudniu – do obozu Dachau. 

Ksiądz kardynał zawsze używał niemieckich nazw obozów, nie mówił „Oświęcim”, ale „Auschwitz” – to było 
znamienne. Podkreślał, że mimo gehenny zachował wiarę w człowieka i w wartość służby dla niego. Zrozumiał, 
jak sam mówił, że dobroć jest dobra, a ocalenie widział właśnie w dobroci. Nigdy też nie zachwiała się jego głę-
boka wiara w Boga. Czasem na spotkaniach rekolekcyjnych ksiądz Adam Kozłowiecki wracał pamięcią do tam-
tych lat. Mówił wówczas, że przeżycie tych strasznych lat uważa za szczególną łaskę, jaką Bóg go obdarzył. 

Po wyzwoleniu 29 kwietnia 1945 r. ksiądz Adam Kozłowiecki wyjechał do Rzymu. Stąd po krótkim po-
bycie wyjechał na własną prośbę na misję jezuicką do Rodezji Północnej – Zambii. Niezwykłe zalety charak-
teru, pogoda ducha, wytrwałość, umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktów z innymi stały się bardzo 
cenne i przydatne w jego posłudze misyjnej. Pomagał przepracowanym jezuitom, którzy w czasie wojny 
z niezwykłym poświęceniem i w osamotnieniu prowadzili działalność misyjną w Rodezji. Kiedy misja rode-
zyjska została podniesiona do rangi wikariatu apostolskiego, ksiądz Adam Kozłowiecki został mianowany na 
administratora apostolskiego, a w kilka lat później, w 1955 r., został mianowany na biskupa tytularnego 
i wikariusza apostolskiego Lusaki. 

Był gorącym zwolennikiem równouprawnienia ras. W 1956 r. wielki rozgłos miała jego decyzja o przyję-
ciu hinduskiej dziewczyny do szkoły przeznaczonej dla białych, a prowadzonej przez siostry dominikanki. 
W 1958 r. ksiądz Kozłowiecki zredagował w imieniu episkopatu Rodezji Północnej list pasterski, w którym 
zdecydowanie stanął w obronie równości rasowej i sprawiedliwości społecznej, opublikowany później 
w zbiorze dokumentów Kongregacji Rozkrzewiania Wiary. Miał świadomość, że rdzenni mieszkańcy – 
o czym pisał i mówił – zostali skrzywdzeni przez kolonizatorów, a kontynent afrykański jest zapuszczony 
cywilizacyjnie. Chciał to wynagrodzić swoją gorliwą pracą. Budował szkoły, zakładał placówki misyjne, 
przyczynił się do budowy demokracji i uzyskania niepodległości przez Rodezję Północną. 

W kwietniu 1959 r. został pierwszym arcybiskupem metropolitą Lusaki. Nieustannie umacniał swoimi 
działaniami godność tubylczej ludności do tego stopnia, że w wieku pięćdziesięciu ośmiu lat zrezygnował ze 
stanowiska arcybiskupa Lusaki i przekazał kierowanie kościołem Lusaki rodowitemu Zambijczykowi. Po 
uzyskaniu przez Zambię niepodległości w 1964 r. przyjął zambijskie obywatelstwo. Chciał, aby utożsamiano 
go z tym narodem, z ludźmi Zambii. Jednocześnie całe życie kochał Polskę. Mówił tak: „Są dwie rzeczy, 
które moim zdaniem wynaturzają człowieka – skrajna nędza i łatwe życie. Nieraz pisałem do Polaków, że 
codziennie modlę się za Ojczyznę, żeby było lepiej, ale nigdy za dobrze”. 

To, jak wielką tęsknotę budziła w nim Polska, jak bardzo się o nią niepokoił, najlepiej można wyrazić, 
przytaczając fragment wzruszającego listu z 19 stycznia 1982 r.: „Smutne były nasze tegoroczne święta, ale 
wiemy, że Wasze były jeszcze smutniejsze. Byliśmy wszyscy ogromnie wstrząśnięci, kiedy jeden z naszych 



Czarnych przyjaciół przybiegł do nas po mszy świętej w niedzielę 13 grudnia i powiedział nam, co przed 
chwilą usłyszał przez radio. Mieliśmy odtąd prawie stały dyżur przy radio, niektórzy nawet po nocach nasta-
wiali Londyn, Waszyngton, Moskwę, Johannesburg, Luksemburg, a nawet Saudi Arabię. Wiadomości były 
coraz tragiczniejsze… aresztowania… nawet tragiczniejsze. […] Opłatkami się połamaliśmy, ale nie mogli-
śmy sobie życzyć wesołych świąt, tylko najwyżej lepszego jutra i zmiłowania Bożego, i «żeby Polska była 
Polską». Nasze tegoroczne Wilie przypominały mi obraz (zdaje mi się, Jacka Malczewskiego) «Wigilia ze-
słańców na Syberii». Nie myślcie jednak, że tylko mazgailiśmy się, ale łącząc się z Wami wszystkimi myślą, 
sercem i duszą, a zwłaszcza z tymi Rodzinami Polskimi, które zasiadając do stołu wigilijnego, starały się 
odwracać oczy od pustych miejsc, modliliśmy się za Was wszystkich, za smutnych Rodaków, za całą Polskę, 
prosząc Matkę Jezusową, by tak jak swemu Dzieciątku, tak i każdemu Polakowi otarła łzy i pocieszyła; 
a Jezusa prosiliśmy, by nas oświecił, co nam czynić trzeba, bo nie mazgajenie się, tylko czyn ludzi dobrej 
woli wyjedna nam łaskę Bożą, a z nią lepsze jutro dla Polski. W tej intencji zorganizowano modlitwę i mszę 
świętą za Polskę w Lusace, a 16 grudnia w Chingombe mszę świętą za Polskę odprawiłem”. 

Adam Kozłowiecki brał udział w obradach Soboru Watykańskiego II, a także w sesjach Światowego Sy-
nodu Biskupów w Watykanie. W maju 1969 r. na własną prośbę został zwolniony z obowiązków arcybisku-
pa. Decyzja ta miała ogromny wpływ na to, co działo się w całej Afryce, gdzie w wielu miejscach zaczęły 
powstawać lokalne hierarchie kościelne. Wierny swemu misyjnemu powołaniu pozostał w Zambii, gdzie 
kontynuował pracę jako zwykły misjonarz. W tym czasie pełnił funkcję przewodniczącego Papieskich Dzieł 
Misyjnych w Zambii, publikował artykuły, ogłaszał listy pasterskie, wydawał również wspomnienia w książ-
kach: „Ucisk i utrapienie”, „Pamiętnik więźnia 1939–1945” oraz „Moja Afryka”. 

Ksiądz kardynał został uhonorowany między innymi Orderem Zasługi RP oraz zambijskim Orderem 
Wolności. W lutym 1998 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej. W chwili otrzymania nomi-
nacji kardynalskiej arcybiskup Kozłowiecki miał osiemdziesiąt siedem lat, w związku z czym nigdy nie po-
siadał prawa udziału w konklawe. 

W 2007 r. odznaczony został przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej świętej pamięci Lecha Kaczyń-
skiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy misyjnej, za działalność na 
rzecz ludzi potrzebujących pomocy i za patriotyczną postawę rozsławiającą imię Polski w świecie. Senat 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 2007 r. postanowił nadać kardynałowi Kozłowieckiemu 
doktorat honoris causa. 

Kardynał Adam Kozłowiecki zmarł w Lusace 28 września 2007 r. Pozostawił po sobie niezapomniane 
wrażenia, wiele wdzięczności i ciepłych wspomnień. Głosząc Dobrą Nowinę, pomagał potrzebującym, wle-
wając w ich serca nadzieję, starał się też zaradzić potrzebom duchowym i materialnym. Był człowiekiem 
bezpośrednim, dowcipnym, pogodnym, rozsiewającym radość i ujmującym prostotą. Wierny swojemu misyj-
nemu powołaniu, zgodnie ze swoim życzeniem, został pochowany w Zambii, wśród ludu, który tak ukochał. 

Osoba kardynała Kozłowieckiego jest wielką szansą dla województwa podkarpackiego, powiatu kolbu-
szowskiego oraz gminy Majdan Królewski, w której się urodził, ponieważ kardynał swoją działalnością mi-
syjną rozsławił i wciąż rozsławia Polskę na arenie kontynentalnej, międzynarodowej, dodając blasku i splen-
doru swojemu miejscu urodzenia i zamieszkania. 

Fundacja nosząca zaszczytne imię kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic” ożywia pamięć 
dzieł, jakich dokonał, i daje wzór obecnemu i przyszłemu pokoleniu. Fundacja ma na celu rekonstrukcję pa-
łacu Kozłowieckich i przeznaczenie go na centrum pamięci o kardynale Adamie Kozłowieckim oraz na die-
cezjalne centrum misyjne o charakterze informacyjno-edukacyjnym. 

Pamiątki związane z osobą kardynała – w tym jego pierścień, paliusz biskupi, piuska, pas biskupi, bulla 
papieska, w której przydziela mu się tytularne biskupstwo we Włoszech, medal Legii Honorowej Republiki 
Francuskiej i inne – przechowywane są w zbiorach Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Po-
łudniowej w Starej Wsi koło Brzozowa w województwie podkarpackim. 

Chcielibyśmy oczywiście serdecznie zaprosić Pana Ministra do odwiedzenia tego szczególnego miejsca 
pamięci po kardynale Adamie Kozłowieckim. 

Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze to, iż idea rekonstrukcji pałacu Kozłowieckich związana 
z przystosowaniem pałacu na centrum pamięci o kardynale jest ideą szczytną, zwracamy się z zapytaniem, 
czy w związku z tym organizatorzy tego przedsięwzięcia mogą liczyć na wsparcie Pana Ministra. Czy mini-
sterstwo zamierza zaangażować się w realizację tego projektu? A jeśli tak, to w jaki sposób? 

Władysław Ortyl 
Janina Sagatowska 




