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Szanowni Państwo,
w 2018 roku przypada 80-lecie urodzin 
oraz 15. rocznica śmierci księdza biskupa 
Romana Andrzejewskiego, wielkiego Po-
laka i patrioty, wieloletniego Krajowego 
Duszpasterza Rolników. Jego działalność 
zbiegała się z momentami wielkich prze-
mian w historii Polski i życiu współoby-
wateli. Były to lata rodzącej się wolności, 
ale też wielu narastających problemów 

społecznych i politycznych. Biskup Roman był dla nas wówczas mentorem 
i przewodnikiem duchowym, a Jego słowa pokrzepieniem i drogowskazem.

W pięknych kazaniach i w bezpośrednich rozmowach uświadamiał nam, 
że odrodzenie moralne zbiorowości zaczyna się od odrodzenia moralnego 
oraz intelektualnego jednostki. Uczył nas miłości do Ojczyzny, do polskiej 
tradycji, kultury, języka. Pokazywał, że miłość ta przejawia się również 
w codziennej służbie dla małych ojczyzn – wiosek, gmin, miast, w których 
żyjemy. Nazywał tę miłość odpowiedzialnością.

Przypominał, że patriotyzm to nie tylko gotowość do nadzwyczajnej 
ofiarności i poświęceń, ale to również – a może przede wszystkim – troska 
o młode pokolenie, o rodziny, o nasze godne codzienne bytowanie. 

Kiedy pojawiały się problemy do rozwiązania, gdy zaogniały społeczne 
konflikty, niezmiennie apelował o solidarność i jedność działania. Kiedy 
widział, że Ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, nie pozostawał bezczynny. 
W 2001 roku oddał Polsce ogromną przysługę podejmując skuteczne me-
diacje pomiędzy protestującymi rolnikami a władzami rządowymi.

Biskup Roman uczył nas szacunku do siebie nawzajem. Zawsze cierpli-
wie i konsekwentnie nawoływał, aby ludzie zatroskani o dobro wspólne 
jednoczyli się w działaniu. Pozostańmy wierni temu przesłaniu.

Artur Balazs
przewodniczący Kapituły Fundacji 

Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
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Szanowni Czytelnicy,
kiedy 11 lipca 2003 roku odprowadzali-
śmy śp. bp. Romana Andrzejewskiego do 
miejsca Jego wiecznego spoczynku na te-
renie sanktuarium maryjnego w Licheniu 
Starym, dla nas – przedstawicieli polskich 
sołtysów – oczywistym było, że jego grób 
otaczać będziemy szczególną opieką. 
Przez wiele lat był przecież naszym dusz-
pasterzem i nauczycielem. Żegnaliśmy 
Go z ogromnym bólem i żalem, ale również z poczuciem wdzięczności 
za chwile z Nim spędzone, za wspólne pielgrzymowanie do Licheńskiej 
Matki, za troskę i serdeczność z jaką odnosił się do ludzi wsi, za wsparcie 
dla stowarzyszeń sołtysów.

Spotykaliśmy się z Nim nie tylko podczas dorocznych Ogólnopolskich 
Pielgrzymek Sołtysów i Środowisk Wiejskich, był z nami, gdy łączyliśmy 
się we wspólnym działaniu zakładając regionalne organizacje skupiające 
liderów wsi, gdy tworzyliśmy Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Przysłu-
chiwał się naszym rozmowom o doskonaleniu w służbie dla społeczności 
lokalnych i Polski. Karmił nas Słowem Bożym, służył radą, uczył patrio-
tyzmu i umiłowania ziemi ojczystej, a nade wszystko obdarzał ojcowską 
miłością. 

W piętnastą rocznicę ostatniego pożegnania wspaniałego duszpasterza 
rolników, przyjaciela i orędownika wsi polskiej wspominamy słowa, które 
do nas kierował i dzieła, które nam pozostawił. Niech ta skromna publika-
cja będzie przypomnieniem Jego zasług i podziękowaniem kierowanym 
po latach, za wszystko, czym nas wzbogacił: za aktualne wciąż nauki, za 
troskę o wiernych, pracę dla Polski i Kościoła.

Ireneusz Niewiarowski
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów



Daj mi siłę, Boże, bym karmił Twój Lud słowem i chlebem, 
bronił Go przed złem i prowadził drogą pokoju.

Ks. bp Roman Andrzejewski
(Z modlitwy umieszczonej na obrazku upamiętniającym święcenia biskupie 20 XII 1981 r.)
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Ks. bp Roman Andrzejewski (1938-2003)

Z dewizą „ludzkie ku boskiemu”
W piętnastą rocznicę ostatniego pożegnania wspaniałego duszpaste-

rza rolników i orędownika wsi polskiej wspominamy jego życie, słowa, 
które do nas kierował i dzieła, którymi nas obdarzył.

Syn kujawskiej ziemi
Roman Andrzejewski urodził się 19 lutego 1938 roku w Morzyczynie, wsi 

należącej do parafii Broniszewo, gdzie został ochrzczony dzień po swoim 
przyjściu na świat. Był drugim dzieckiem Antoniego i Marianny z Palusia-
ków. Miał starszego o siedem lat brata Bogumiła (późniejszy nauczyciel 
i wieloletni dyrektor Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Morzyczynie). 

Życie rodzinne Andrzejewskich kształtowały silne związki z Kościołem. 
Rodzice uczyli synów miłości do ziemi ojczystej, życia zgodnego z rytma-
mi przyrody oraz porządkiem kalendarza liturgicznego, poszanowania dla 
drugiego człowieka. Goszcząc w rodzinnej parafii ks. Roman wspominał 
po latach czas spędzony na pastwisku z modlitewnikiem i rodzinne żniwo-
wanie podczas wakacji. Kochałem bardzo swoich rodziców – wyzna jako 
biskup. Dali mi w posagu wielki skarb: mądrą miłość bez rozpieszczania 
i wdrożenie do pracy. Na ich grobie na wiejskim cmentarzu w Broniszewie, 
na Kujawach nad brzegiem Kanału Gopło-Warta (…) jest figura Chrystusa 
siewcy, a na płytach nagrobnych napisy: „Ziemia jest rzetelna” (tak mówił 
ojciec) i „Rzetelne są ręce rolnika” (to moje słowa o ojcu)1.

W latach 1945-1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Morzyczy-
nie (obecnie jest tu Zespół Gimnazjalno-Szkolny, a wchodząca w jego 
skład Szkoła Podstawowa w 2017 roku decyzją Rady Gminy Wierzbinek 
otrzymała imię swego wielkiego wychowanka). W 1947 roku w kościele 
parafialnym w Broniszewie jako 9-letni chłopiec przystąpił do I komunii 
św., której udzielił ks. Wacław Liśkiewicz, cioteczny brat ojca. Ogrom-

¹ Pierwszy biskup stanu wojennego, rozmowa ze Sławomirem Siwkiem dla tygodnika „Obserwator” [w:] Listy 
do moich rolników, R. Andrzejewski, Warszawa 2003, s. 105.
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ne oczytanie, pilność w nauce, szczególne zainteresowanie religią, ję-
zykiem polskim, historią sprawiało, że dorastający Roman wybijał się 
ponad szkolną przeciętność. Od 5 klasy szkoły podstawowej regularnie 
służył do mszy świętej. Powołanie kapłańskie – przyzna po latach – od-
czuwał odkąd świadomie o tym rozmyślał. Według biografów wpływ na 
ten wybór miały częste rozmowy z wujem ks. Wacławem Liśkiewiczem, 
proboszczem Broniszewa ks. Janem Zakrzewskim oraz udział w życiu 
religijnym parafii2. 

Z „Długosza” na uniwersytety
Naturalnym kolejnym krokiem na tak obranej drodze życiowej była na-

uka w Niższym Seminarium Duchownym we Włocławku (Gimnazjum 
im. Piusa X, które mieściło się w dawnym gmachu Gimnazjum i Liceum 
im. ks. Jana Długosza). Rozpoczął ją w 1951 roku, a tym samym trwają-
ce ponad pół wieku związki ze stolicą diecezji włocławskiej. Sakrament 
bierzmowania przyjął w 1953 roku w kaplicy „Długosza” z rąk biskupa 
Franciszka Korszyńskiego. Dwa lata później zakończył naukę w Niższym 
Seminarium i zdał prywatną maturę przed Państwową Komisją Egzamina-
cyjną w Toruniu.

W 1955 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Se-
minarium Duchownym we Włocławku. W programie studiów przez pierw-
sze dwa lata przeważały przedmioty filozoficzne, a następnie zagadnienia 
teologiczne. Klerycy studiowali ponadto zasady grzeczności chrześcijań-
skiej, liturgikę, ceremoniał, historię kościoła, uczyli się języków obcych. 
Od samego początku alumn Roman Andrzejewski ze szczególnym zapa-
łem poświęcał się nauce języka łacińskiego. Święcenia mniejsze otrzymał 
w 1959 roku, święcenia subdiakonatu – w 1960 r. w katedrze włocławskiej, 
a w niespełna rok później – 21 maja 1961 – również w katedrze z rąk bp. 
Franciszka Korszyńskiego przyjął święcenia prezbiteriatu. 

Zdolności umysłowe młodego kapłana i zademonstrowane podczas na-
uki w seminarium zainteresowania naukowe zadecydowały o tym, że wła-

2 Paweł Szczepankiewicz, Roman Andrzejewski – biskup pomocniczy włocławski. Życie i działalność, Włocła-
wek 2012, s. 18.
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Roman Andrzejewski w latach 
seminaryjnych.

Ks. Roman Andrzejewski 
w latach pracy akademickiej 

na KUL.

Biskup włocławski Roman Andrzejewski w swej rodzinnej parafii 
w Broniszewie podczas pierwszej wizytacji pasterskiej w 1982 r.

Reprodukcje ze zbiorów biblioteki szkolnej w Morzyczynie.
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Bp Roman Andrzejewski 
na audiencji prywatnej 
u Ojca Świętego Jana 
Pawła II z okazji 
swego 25-lecia posługi 
kapłańskiej.

Bp Roman 
Andrzejewski składa 

kwiaty po poświęceniu 
pomnika ks. kardynała 

Stefana Wyszyńskiego we 
Włocławku w 1996 r.
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Powitanie polskiego biskupa 
w Czortkowie na Ukrainie.

Ks. bp Roman przy grobie św. Józefa 
Bilczewskiego we Lwowie, 1988 r.

W Postawach na Białorusi, 1991 r. Msza święta w kościele św. Anny 
w Łyntupach na Białorusi, 1988 r.
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Dożynki diecezjalne 
w Świnicach Warckich.

Dożynki w Dobrosołowie 
w gminie Kazimierz Biskupi.

Dożynki diecezjalne w sanktuarium Charłupi Małej.
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dze diecezjalne skierowały go na studia z filologii klasycznej na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Zakończył je w 1966 roku obroną pracy 
magisterskiej na temat listów św. Ambrożego z Mediolanu napisanej pod 
kierunkiem doc. dr hab. Leokadii Małunowiczówny. W tym samym roku 
został zatrudniony na etacie asystenta, a następnie starszego asystenta (do 
1974 r.) w II Katedrze Filologii Klasycznej KUL u swej promotorki blisko 
wówczas współpracującej z biskupem włocławskim Antonim Pawłowskim 
oraz kardynałem Karolem Wojtyłą. W latach 1974-1982 prowadził na KUL 
wykłady zlecone z języka i literatury łacińskiej.

Wychowawca młodzieży i znawca Cycerona
Pracę naukową na KUL ks. Roman Andrzejewski łączył z wieloma zaję-

ciami i funkcjami w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 
W latach 1968-1984 był tam profesorem, w latach 1968-1970 był prefek-
tem ds. wychowania (wicerektorem), w latach 1970-1971 oraz 1981-1982 
prefektem studiów. Prowadził dla alumnów zajęcia z łaciny (do 1984 r.), 
wykładał literaturę starochrześcijańską (do 1983 r.). W 1971 roku zapo-
czątkował pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Swobo-
dy. Doktorat uzyskał 30 maja 1973 roku na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie obrony pracy 
pt. „Listy polecające Cycerona”.

W latach 1973-1974 na prośbę ordynariusza włocławskiego bp. Jana Za-
ręby ks. Roman Andrzejewski przetłumaczył na język łaciński akta pro-
cesu beatyfikacyjnego sługi Bożego biskupa Michała Kozala, sufragana 
włocławskiego zamordowanego w czasach okupacji hitlerowskiej. Akta 
obejmowały ponad 3000 stron. Ta tytaniczna praca umożliwiała wydatne 
skrócenie procesu beatyfikacyjnego. Powinności translatorskie zmusiły ks. 
Romana do rezygnacji z etatu dydaktycznego na KUL przy utrzymaniu wy-
kładów zleconych z literatury okresu cycerońskiego na filologii klasycznej 
oraz zajęć z łaciny kościelnej.

W roku akademickim 1974/1975 był stypendystą Uniwersytetu Salezjań-
skiego w Rzymie w Instytucie Altioris Latinitatis, równolegle pracował 
jako spiker Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Dużo podróżował ucząc 
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się języków obcych w Austrii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoszech. 
Uczestniczył w Kongresie Cycerońskim w Rzymie i Kongresie Ambro-
zjańskim w Mediolanie, w Kongresie Archeologii Chrześcijańskiej w Rzy-
mie, w Kongresie Patrystycznym w Oksfordzie. Rozpoczął przygotowania 
do pracy habilitacyjnej nt. wpływu Cycerona na twórczość św. Ambroże-
go. W latach 1977-1979 wielokrotnie wyjeżdżał za granicę, uczestniczył 
w wielu sympozjach, kongresach i konferencjach naukowych.

Decydując się w 1981 roku na przyjęcie sakry biskupiej, miał świado-
mość, że jego naukowe pasje schodzą na drugi plan, że zasadniczym polem 
aktywności staje się działalność duszpasterska. „Zaprzestaję teraz badać 
źródła, a zaczynam je tworzyć. Niech będą dla innych – po latach – mate-
riałem badawczym” – przytacza słowa swego mentora ks. profesor Jerzy 
Pałucki3.

Po latach badacze spuścizny ks. Romana Andrzejewskiego dochodzą jed-
nak do wniosków, że jako biskup nie porzucił całkowicie swych filologicz-
nych pasji. W swym nauczaniu sięgał do antycznych źródeł i wzorów, które 
często kształtowały treść jego wypowiedzi4.

Biskup stanu wojennego
Bullę nominacyjną dla ks. Romana Andrzejewskiego na biskupa tytularne-

go tuliańskiego i biskupa pomocniczego włocławskiego podpisał papież Jan 
Pawel II, zaś akt nominacyjny został datowany 14 listopada 1981 r. Uroczy-
sta konsekracja odbyła się w katedrze Wniebowzięcia NMP we Włocławku 
20 grudnia 1981 r., w drugą niedzielę stanu wojennego. Z tego powodu ks. 
Roman nazywany był „pierwszym biskupem stanu wojennego”. 

Miałem świadomość, że czekają mnie ciężkie czasy – wspominał w roz-
mowie z red. Sławomirem Siwkiem na łamach „Obserwatora”5. Uroczy-
stość konsekracyjna odbywała się w atmosferze niepewności i grozy. 
Dochodziły wiadomości o aresztowaniach, o pomordowanych górnikach 

³ Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego KUL, [w:] G. Kaliszewski, Słowa jak gromy mówiące… Przepowia-
danie Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego (1938-2003) jako odpowiedź na wyzwania współczesnych, 
Lublin 2007, s. 8.

4 Paweł Szczepankiewicz, Roman Andrzejewski – biskup pomocniczy… op. cit., s. 34.
5 Pierwszy biskup stanu wojennego, rozmowa ze Sławomirem Siwkiem dla tygodnika „Obserwator” [w:] Listy 

do moich rolników, R. Andrzejewski, Warszawa 2003, s. 104.
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na Śląsku. Wielu oczekiwanych uczestników nie przybyło ze względu na 
ograniczenia władz i niepogodę. Ale katedra we Włocławku była wypeł-
niona ludźmi. Byli ciekawi, co Kościół powie na stan wojenny. Ówczesny 
mój ordynariusz śp. biskup Jan Zaręba bardzo mocno wystąpił w obronie 
internowanych, apelując do władz o ich uwolnienie, a do wiernych, by nie 
tracili nadziei na zwycięstwo dobra i prawdy. Na starcie miałem już dobry 
wzór6. – wspominał ks. bp. Roman. Nie podobały się im [władzom – przyp. 
red.] moje kazania. (…) Mówiłem po kościołach, że jeśli kogoś nie stać na 
to, by otwarcie przeciwstawić się złu, to przynajmniej nich nie czyni czegoś, 
czego by się po latach wstydził i co by mogło hańbą okryć jego rodzinę Czę-
sto cytowałem słowa św. Pawła: „nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem 
zwyciężaj” (Rz. 12,21). Powstrzymywałem rozpalone ręce przed odwetem. 
Wskazywałem na potrzebę wewnętrznej przemiany, na wierność Ewangelii, 
ale i na prawa człowieka, na prawa narodu do zachowania swojej tożsa-
mości. Piękna to praca7.

Jedną z pierwszych wizyt duszpasterskich bp. Roman Andrzejewski zło-
żył we Włocławku-Mielęcinie, gdzie w zakładzie karnym przetrzymywa-
no internowanych działaczy opozycji. Mówił tam, że ludzie, którzy zostali 
aresztowani, to nie jacyś przestępcy, tylko ci, co mają inne poglądy na or-
ganizowanie życia w Polsce. A inne, to nie znaczy złe8. Nigdy już więcej 
przez cały czas stanu wojennego nie otrzymał zgody władz na spotkania 
z internowanymi ani na odprawianie mszy św. w zakładach odosobnienia.

Aby zrozumieć późniejszą działalność bp. Romana, należy przytoczyć 
myśl przewodnią jego posługi przyjętą po nałożeniu sakry biskupiej: Hu-
mana divinis, co należy tłumaczyć – ludzkie ku boskiemu. Bez zgłębienia 
tej maksymy nie jest możliwe pełne odczytanie podejmowanych przez bp. 
Romana działań i myśli przewodniej jego nauczania. Jak sam wyjaśniał, 
postępowanie zgodne z tą zasadą polega na dążeniu do urzeczywistniania 
humanizmu otwartego na Boga. Wiąże się to z postrzeganiem człowieka 
jako istoty Bożej zmierzającej nieustannie ziemską drogą ku Bogu poprzez 
poszanowanie jego przykazań. Słowa Humana divinis należy odczytać 
6 Tamże, s. 104.
7 Tamże, s. 105.
8 Tamże, s. 105.
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Rozmowy z przedstawicielami partii ludowych we Włocławku, 1991 r.

Spotkanie z liderami Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego, 
od lewej: I. Niewiarowski, A. Balazs, J. Ślisz.
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Uroczystość poświęcenia sztandaru Izb Rolniczych 
na Jasnej Górze we wrześniu 1998 r.

Msza święta podczas dożynek ogólnopolskich na Jasnej Górze, 1998 r.
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następująco: wszystko, co czyni człowiek musi być nieustannie nastawio-
ne na czynienie dobra. Pierwiastek ludzki i Boży są ze sobą nierozłączne, 
o czym przekonują doświadczenia XX wieku: dwa totalitaryzmy, którymi 
został naznaczony – stalinizm i hitleryzm – „systemy bez Boga pozostawi-
ły po sobie straszne cmentarzyska”9. Należy więc zwalczać zło w człowie-
ku, a nie samego człowieka, zgodnie z dewizą Humana divinis, to co w nim 
jest ludzkie, przekuwać w boskie, wykorzeniając zło, zaszczepiać dobro. 
Dlatego swoich adwersarzy z obozu władzy biskup Roman nie traktował 
jak wrogów i nie okazywał im wrogości, „w czasach ostrego politycznego 
konfliktu między władzą a społeczeństwem (…) odrzucał konfrontacyjny 
język i praktykę, co bynajmniej jednak nie oznaczało rezygnacji ze sta-
nowczości w stosunkach z przedstawicielami władzy”10. W konflikcie tym 
– zgodnie z przesłaniem ks. ordynariusza bp. Jana Zaręby przekazanym 
podczas ingresu – opowiedział się po stronie społeczeństwa.

Służba duszpasterska w diecezji 
Jednym z zasadniczych obowiązków ks. bp. Romana Andrzejewskiego 

jako sufragana włocławskiego były wizytacje kanoniczne w parafiach, 
które dawały kontakt z duchowieństwem i wspólnotami wiernych. W lu-
tym 1982 r. został mianowany wikariuszem generalnym. Niedługo potem 
z polecenia ks. ordynariusza reaktywował założony w 1945 roku przez ks. 
Stefana Wyszyńskiego tygodnik „Ład Boży” uznawany do końca dekady 
za najbardziej opiniotwórcze czasopismo opozycji katolickiej. Do 1997 r. 
prowadził w nim rubrykę „W nurcie tradycji”, publikował swoje homilie 
i artykuły. Przez wiele lat przewodniczył Komisji Redakcyjnej II Syno-
du11 Włocławskiego, który prowadził swe prace do 1994 roku. Dwukrotnie 

9 Być rzetelnym jak łan pszenicy, Rozmowa z Księdzem Biskupem Romanem Andrzejewskim, „Studia Wło-
cławskie”, t. VI, s. 42.

10 Paweł Szczepankiewicz, Roman Andrzejewski – biskup pomocniczy…, op. cit., s. 46.
11 Synod – w kościele katolickim oznacza zebranie przedstawicieli duchowieństwa; w diecezji – synod diecezjal-

ny. Wg prawa kanonicznego „Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych 
Kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjal-
nemu” (kanon 460). Zgodnie z hierarchiczną strukturą Kościoła „jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjal-
nym jest biskup diecezjalny, a inni członkowie synodu posiadają tylko głos doradczy” (kan. 466). Pomagają 
oni biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i proponują możliwie najlepsze rozwiązania tych 
problemów. 
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podczas ponad dwudziestoletniej posługi biskupiej kierował Komitetem 
Wizyty Jana Pawła II w diecezji włocławskiej – w 1991 roku we Włocław-
ku i 1999 w Licheniu. Przewodniczył Diecezjalnej Komisji ds. Budynków 
Sakralnych. Wytrwale pokonywał trudności piętrzone przez władze PRL 
wobec inicjatyw związanych z budową świątyń kaplic czy sal katechetycz-
nych.

Nie zapominał mimo licznych obowiązków o stronach rodzinnych, kie-
rując przy różnych okazjach listy do mieszkańców parafii w Broniszewie, 
a w 1984 roku dokonał poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła 
filialnego w Morzyczynie. Blisko cztery lata trwały starania o pozwole-
nie na tę budowę. Przekazywał na rzecz nowo wznoszonej świątyni liczne 
darowizny i pamiątki osobiste. Angażował się w odbudowę, po pożarze 
w 1991 roku, kościoła parafialnego w Broniszewie. Patronował komitetom 
budowy pomników powstańców styczniowych poległych w bitwach pod 
Nową Wsią i w Ruszkowie.

Dwukrotnie bp Roman Andrzejewski pełnił funkcję administratora diece-
zji włocławskiej. Po raz pierwszy od 22 listopada 1986 roku do 29 grudnia 
1987 roku na skutek wakansu powstałego po śmierci ordynariusza bp. Jana 
Zaręby. Po raz kolejny od 4 do 20 kwietnia 1992 roku do czasu kanonicz-
nego objęcia obowiązków przez bp. nominata Bronisława Dembowskiego, 
który zastąpił w funkcji ordynariusza obejmującego stolicę arcybiskupią 
w Gnieźnie bp. Henryka Muszyńskiego. Przez kilka miesięcy 1991 roku 
był wikariuszem biskupim w Kaliszu, co wiązało się z trudem godzenia in-
nych licznych obowiązków z koniecznością przeprowadzki do miasta nad 
Prosną.

Gdy w czerwcu 1987 roku odbywała się III Pielgrzymka Ojca Świętego 
do Ojczyzny, bp. Roman w trakcie mszy odprawionej 14 czerwca na placu 
przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie przedstawił papieżowi prośbę 
o beatyfikację bp. Michała Kozala, która w podczas tego nabożeństwa zo-
stała spełniona. Jako administrator diecezji włocławskiej był bp Roman go-
spodarzem 221 Plenarnej Konferencji Episkopatu Polski. W grudniu 1987 r. 
natomiast zgodnie z prawem kanonicznym wspólnie z bp. Czesławem Le-
wandowskim składał w Rzymie 5-letnie sprawozdanie o stanie diecezji. 
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W licznych podróżach po diecezji wyświęcał nowe świątynie, realizował 
obowiązki formacyjne wobec kapłanów i wiernych.

Prekursor odnowy Kościoła na Wschodzie
Zapytany przez redakcję „Obserwatora” o ulubione zajęcia, bp Roman 

wymienia żartobliwie jednym tchem poezje, powieści historyczne, biogra-
fie i hagiografie, podróże po byłych republikach Związku Radzieckiego, 
pracę w ogrodzie, w bibliotece i spacery z psami.12

Częste wyprawy bp. Romana Andrzejewskiego za wschodnią granicę 
zapoczątkowane zostały latem 1987 roku. Był pierwszym z polskich bi-
skupów, który spotykał się z wiernymi i uczestniczył w uroczystościach 
religijnych w kilku sąsiadujących ze sobą republikach radzieckich, a także 
na Syberii, w Uzbekistanie czy w stolicy ówczesnego ZSRR – Moskwie. 
Jako jedyny hierarcha spoza ZSRR uczestniczył w obchodach 600-lecia 
chrztu Litwy. Wykorzystał do tego swój prywatny pobyt u krewnych ze 
strony ojca. U tamtejszych katolików jego przybycie rozbudzało nadzieję 
na lepszą przyszłość, umacniało wiarę i patriotyzm, dodawało odwagi i sił 
w staraniach o odzyskanie i odbudowę zniszczonych świątyń. Pierwsze 
sprawozdania z tych wypraw, podejmowanych również w trosce o funda-
menty Kościoła Powszechnego, przypominają relacje pionierskie, zawie-
rają informacje „z pierwszej ręki” na temat stanu obiektów sakralnych, 
kadr kapłańskich, potrzeb i położenia wiernych we wspólnotach katolic-
kich. Bp. Roman na długo przed rozpadem Związku Radzieckiego prze-
cierał szlaki, którymi później podążali inni polscy duchowni. Zainicjował 
w ten sposób dzieło, nie tylko o znaczeniu religijnym i formacyjnym, ale 
również politycznym. Swoją działalność na rzecz Kościoła na Wschodzie 
nazywał skromnie zajęciem wakacyjnym albo dodatkowym. Tłumaczył, 
że kieruje nim chęć, by „nieść pomoc rodakom, popychać pieriestrojkę”13. 
Jednocześnie był świadom podejmowanego ryzyka. Jak podkreślał, czynił 
to odwołując się do wskazań swego „duchowego mistrza” biskupa Jerzego 
Matulewicza, odnowiciela Zgromadzenia Księży Marianów, gdyż tak, jak 

¹² Roman Andrzejewski, Listy do moich rolników, Włocławek 2003, nota biograficzna.
¹³ Paweł Szczepankiewicz, Roman Andrzejewski, op. cit., s. 117.



19

on, lubił być na „trudnym odcinku frontu, tam, gdzie chętnych do pracy 
i walki jest mało”14.

Wschodnie podróże bp. Romana zainicjowały głębokie przemiany w re-
ligijności tamtejszych katolików, budziły ducha narodowego w ocalałych 
polskich skupiskach. W konsekwencji zaczęli oni upominać się o swoje 
prawa, a to zaowocowało w latach późniejszych wznowieniem kształcenia 
duchownych w niektórych ośrodkach czy wsparciem kadrowym ze strony 
polskiego Kościoła15. W działaniach tych znaczącą rolę odegrała diecezja 
włocławska, która – jak uzasadniał ks. bp Roman Andrzejewski – spłaciła 
w ten sposób dług wobec polskich wspólnot na Kresach, skąd wielu kapła-
nów po II wojnie światowej w związku z przesiedleniami i likwidacją pol-
skich świątyń trafiało do pracy duszpasterskiej w parafiach biskupstwa16.

Duszpasterz rolników
Jednym z najbardziej absorbujących zadań, którego się podjął bp Roman 

i poprzez które łączył aktywność w strukturach Kościoła z uczestnictwem 
w życiu publicznym było duszpasterstwo rolników. Był przekonany, że 
w ten sposób jako duszpasterz spłaca dług środowisku, które go ukształto-
wało i wyposażyło w przymioty pomocne w dojrzałym życiu oraz posłudze 
biskupiej. Okazywał rolnikom wiele życzliwości i cierpliwości. Znał wieś 
i rozumiał ludzi pracujących na roli, potrafił jak nikt inny z nimi rozma-
wiać. Tę postawę uzupełniała troska o realne położenie mieszkańców wsi, 
a także – zgodnie z zasadą humana divinis – krytycyzm wobec postaw, 
których nie akceptował. To mogły być te istotne powody, które rozważa-
li polscy hierarchowie powierzając bp. Romanowi Andrzejewskiemu 25 
lutego 1988, po rezygnacji bp Jana Grudy, przewodnictwo Komisji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, którą formalnie przemiano-
wano później na Krajowe Duszpasterstwo Rolników, z krajowym duszpa-
sterzem rolników na czele. Tę funkcję bp Roman pełnił do swej rezygnacji 
w dniu 20 czerwca 2001 roku czyli przez dwie i pół kadencji.

Pod jego przewodnictwem duszpasterstwo rolników rozwinęło dyna-

14 Tamże, s. 117.
15 Tamże, s. 136.
16 Tamże, s. 110.
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List skierowany do uczestników I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów 
i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
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Poświęcenie sztandaru Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
podczas pielgrzymki w 1997 r.

Rozmowa z przdstawicielami stowarzyszeń sołtysów 
podczas spotkania w Licheniu.
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miczną działalność. Jej celem były nie tylko zadania formacyjne, ale 
również edukacyjne, kulturotwórcze i społeczne. Nowy duszpasterz rol-
ników wiedział, że wieś potrzebuje ludzi wykształconych. Stąd jego tro-
ska o rozwój uniwersytetów ludowych, począwszy od utworzenia w 1989 
roku Katolickiego Uniwersytetu Ludowego im. Wacława Blizińskiego we 
Włocławku. Takich skupisk promieniujących wiedzą i różnymi formami 
aktywności lokalnej było wkrótce w całej Polsce kilkadziesiąt. Potrze-
ba dotarcia do jak najszerszych kręgów odbiorczych spowodowała, że 
w 1990 roku powstało we Włocławku Wydawnictwo Duszpasterstwa Rol-
ników, którym przez wiele lat kierował ks. prałat Eugeniusz Marciniak. 
Z inspiracji bądź przy współudziale ks. bp. Romana rozpoczęto wyda-
wanie Tygodnika Rolników „Solidarność”, Tygodnika Rolników „Obser-
wator”, miesięcznika „Ziemia Rodzinna” oraz „Kalendarza Rolników”. 
Bp Roman jako krajowy duszpasterz nadal silnie angażował się w dzia-
łalność publicystyczną, pisał artykuły, odpowiadał na kwestie związane 
życiem społeczności wiejskich, poruszał je w homiliach, wydawał zbiory 
wykładów i przemówień.

Kierując duszpasterstwem rolników odnowił i rozwinął tradycję do-
żynek począwszy od tych ogólnopolskich na Jasnej Górze, jak również 
diecezjalnych i parafialnych. W swoich kazaniach wyrażał uznanie dla 
pracowitości polskich rolników, ale podkreślał też ich szczególne zobo-
wiązania etyczne. Rolnik jest człowiekiem prawym, znającym się na upra-
wie roli, a jego sprzęty błyszczą17 – przypominał słowa Katona Starszego 
w „Listach do rolników”. Ta prawość wyraża się w sposobie uprawy zie-
mi, w jakości produktów, które sprzedaje, dbałości o środowisko, w któ-
rym gospodaruje. Problemy moralne tkwią również w samym stosunku 
do ziemi, pracy i techniki, w potrzebie pracy nad własnym charakterem, 
w kulturze życia codziennego, a także w kształtowaniu stosunków sąsiedz-
kich18 – podkreślał ks. biskup. Często w swoich kazaniach mówił o służ-
bie ziemi ojczystej, o związkach rolnika z Bogiem. To Bóg posługuje 

17  Roman Andrzejewski, Listy…, op., cit., s. 3.
18 G. Kaliszewski, Słowa jak gromy mówiące… Przepowiadanie Księdza Biskupa Romana Andrzejewskiego 

(1938-2003) jako odpowiedź na wyzwania współczesnych, Lublin 2007, s. 64.
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się rękoma rolnika, by podtrzymać życie roślin, zwierząt, ludzi19. Powta-
rzał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w 1991 r. w Łomży, w których 
papież przypomina nam, że nie można ziemi traktować jako zwykłego 
warsztatu pracy, ale jako matkę20.

Ks. bp Roman Andrzejewski był uważnym obserwatorem przemian poli-
tycznych i społecznych. W odzyskaniu wolności, demokratyzacji życia i od-
rodzeniu samorządności upatrywał szans na pozytywne zmiany w Polsce. 
Gołym okiem widać, jak wiele zależy od ludzi, którym powierza się władzę, 
zarówno w całym kraju, jak i małej ojczyźnie, jaką jest gmina czy wioska. 
Zależy od nas wszystkich, od każdego z nas21. Wiele jednak spraw w dobie 
transformacji budziło jego zaniepokojenie. Negatywnym zjawiskom związa-
nym z zapóźnieniami cywilizacyjnymi wsi oraz zubożeniem jej mieszkań-
ców i demoralizacją przeciwstawiał się poprzez wzmożenie pracy duszpa-
sterskiej na wsi, poprzez działalność edukacyjną. Odnosił się do tych kwestii 
w rekolekcjach rolników, w audycjach w Radiu Maryja. Traktował udział 
w życiu wsi jako integralną część misji Kościoła. Zaangażowanie w dobro 
wspólnoty, postawę obywatelską przedstawiał jako ważny obowiązek każde-
go katolika wynikający z powinności czynienia dobra. Dlatego patronował 
działaniom takich organizacji jak Katolickie Stowarzyszenie Mieszkańców 
Wsi i Małych Miast, czuwał nad duchową formacją Krajowego Stowarzy-
szenie Sołtysów, utrzymywał kontakty z licznymi ruchami i organizacjami 
działającymi na rzecz wsi. Współtworzył Fundację Prasową „Solidarność”, 
Fundację „Solidarna Wieś”. Działał również w innych komisjach Episkopatu 
Polski: ds. Duszpasterstwa Ogólnego, ds. Liturgii, Podkomisji ds. Duszpa-
sterstwa Kobiet. Był ponadto aktywnym sojusznikiem środowisk komba-
tanckich i sybirackich.
Autorytet w środowisku polskich sołtysów
– Ksiądz biskup Roman Andrzejewski bardzo ucieszył się z inicjatywy 

zrzeszenia się i współpracy polskich sołtysów, która narodziła się na Ziemi 

19 Tamże, s. 66.
20 Roman Andrzejewski, Rolnik w zbawczym dziele Chrystusa, Grzegorzew 13-16 1997, (w:) Dziedzictwo i za-

dania wsi polskiej, Włocławek 1997, s. 20-29.
21 Roman Andrzejewski, Rolnik łatwiej niż inni pojmuje tajemnicę Zmartwychwstania (w:) Listy do moich rolni-

ków, Warszawa, s. 49.
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Konińskiej – wspomina prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Irene-
usz Niewiarowski. – Sołtysi są w każdej wsi, są demokratycznie wybierani 
przez mieszkańców. Przekazują wsi informacje z gminy, organizują wieś, 
pomagają jej. Ksiądz biskup dostrzegał to i zgadzał się z tym, że trzeba sołty-
som też pomóc, podnieść ich rangę, dać większe możliwości działania22. Po-
krzepiał ich swoim słowem, służył radą, pomagał w nawiązaniu kontaktów 
w Europie, z czym związane było m.in. aktywne członkostwo KSS w Mię-
dzynarodowym Katolickim Stowarzyszeniu Obszarów Wiejskich (ICRA).

Organizowaniu się sołtysów towarzyszyło przekonanie, że wsi polskiej 
potrzebna jest głęboka odnowa. Pod każdym względem, nie tylko społecz-
nym czy ekonomicznym, ale również – a może przede wszystkim – pod 
względem moralnym. Pomysłem na odnowę moralną miała być pielgrzym-
ka z udziałem sołtysów. Wybór miejsca takich corocznych rekolekcji był 
oczywisty – Matka Boża Licheńska patronuje przecież wsi. Dla rozwoju tej 
inicjatywy ważne było wsparcie udzielone przez wikariusza biskupiego ks. 
infułata Antoniego Łassę oraz zaangażowanie i pomoc ks. kustosza sanktu-
arium Eugeniusza Makulskiego.

W połowie maja, na świętą Zofię, widoczne są już kłosy, które wyrosły 
z ziarna, co w ziemię rzucone zostało przez rolników.

Wzrasta również, Szanowni Sołtysi, nasz wspólny posiew duchowy. Roz-
wija się Stowarzyszenie Sołtysów, pogłębia się świadomość roli, jaką ono 
może odegrać w samorządnej Rzeczypospolitej.

Strzec trzeba ziarna, powierzając cały zasiew Bogu, w którego władzy 
jest słońce, woda i wiatr. Podobnie zawierzamy Bogu – za pośrednictwem 
Maryi – posiew duchowy.

Spotkamy się więc w Sanktuarium Licheńskim w dniach 14-15 maja pod 
hasłem: „Maryjo zawierzamy Ci rodzinę, sołectwo i gminę – moją małą 
Ojczyznę”.

Spotkamy się na modlitwie i rozważaniu naszych sołeckich zadań. Nie 
akcentujemy tam politycznych poglądów, ale szanse, jakie są przed nami. 

To słowa, którymi ksiądz biskup zapraszał sołtysów na kolejne rekolekcje 

22 Ryszard Jałoszyński (red.), 25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Licheniu, Konin 2017, s. 25-29.
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u stóp Matki Bożej Licheńskiej w maju 1994 roku, w którym zainicjowano 
utworzenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Modlitewnym spotkaniom sołtysów przez wiele lat przyświecały wezwa-
nia bliskie nauczaniu ks. bp. Romana Andrzejewskiego: „Maryjo prowadź 
nas do zgody w i pokoju w domu i Ojczyźnie” (1995), „Modlimy się o od-
nowę sumień rządzących i rządzonych” (1996), „Duchu Święty oświeć 
serca i umysły nasze” (1998), „Chrystus wczoraj, dziś, na wieki” (1999). 
W 1998 roku w Licheniu z rąk Krajowego Duszpasterza Rolników sołtysi 
przyjmowali sztandar swojej ogólnopolskiej organizacji.

Te wspólne modlitwy i nauki zawarte w homiliach biskupa Romana skie-
rowanych do sołtysów przygotowały ich do spotkania z Ojcem Świętym, 
Janem Pawłem II w czerwcu 1999 roku, w którym uczestniczyły wieloty-
sięczne delegacje przedstawicieli wsi z całej Polski.

Inspiracje i motywacje związane z licheńskimi rekolekcjami ks. bp. Ro-
mana Andrzejewskiego towarzyszyły liderom wiejskich wspólnot także 
w następnych latach, gdy przyszło im zabiegać o umocnienie i ochronę 
funkcji sołtysa, w latach przygotowań do integracji z Unią Europejską, 
podczas urzeczywistniania idei funduszu sołeckiego czy tworzenia zrębów 
programów odnowy wsi. 

Patriota, orędownik współdziałania i zgody
Biskup Roman często przypominał w swoich kazaniach o konieczności wy-

chowania młodzieży w poczuciu polskości i umiłowania ojczyzny. Ubolewał, 
gdy w narodowe święta – 11 listopada bądź 3 maja – nie widział polskich flag 
na domach czy na gmachach publicznych, gdy obserwował ludzi, którzy nie 
potrafili się cieszyć w rocznicę odzyskania niepodległości, bo byli zagonieni 
pracą. Smucił się, gdy podczas uroczystości z jego udziałem hymn państwowy 
puszczany był z taśmy, bo nikt nie zadbał, aby dzieci potrafiły go odśpiewać. 
Martwiło go zachwaszczanie mowy polskiej23. Apelował o zwracanie należy-
tej uwagi na takie patriotyczne atrybuty, jak flaga narodowa, hymn czy świę-
ta państwowe24. Mówił często, że patriotyzm to także służba dla ojczyzny.

23  G. Kaliszewski, Słowa jak gromy mówiące…, op. cit., s. 132.
24  Tamże, s. 132.
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Biskup Roman Andrzejewski na wiele sposobów służył swojej ojczyźnie 
i troszczył się o nią. Ostatnie lata jego posługi jako krajowego duszpa-
sterza rolników przypadały na okres szczególnie trudny dla polskiej wsi, 
w których uwidaczniały się napięcia spowodowane kryzysem nadproduk-
cji w wielu działach produkcji rolnej, niedostatecznym wsparciem państwa 
dla rolników oraz niepokojami poprzedzającymi przygotowania polskiego 
rolnictwa do akcesji z Unią Europejską. W obliczu tych wyzwań podejmo-
wał rozmowy z politykami oraz wspierał dążenia do zjednoczenia ruchu 
chłopskiego w nawiązaniu do najlepszych jego tradycji oraz ideałów.

 Szanuję każdego człowieka, z którym mam możność rozmawiać. Staram 
się uderzyć w struny, które wyzwala w nim najlepsze reakcje. Nie zawsze mi 
się to udaje. […] Tajemnicą jest człowiek, a sumienie, do którego się trzeba 
w takich sytuacjach odwołać, jest najbardziej skrytym sanktuarium, gdzie 
Bóg mówi do człowieka: czyń dobrze, unikaj zła25. Tymi słowami objaśniał 
ks. biskup swoją filozofię negocjacji.

Poproszony przez rząd premiera Jerzego Buzka, za zgodą Episkopatu 
Polski, przyjął przewodnictwo Zespołu Dobrych Usług, którego zadaniem 
było prowadzenie mediacji ze strajkującymi rolnikami, którzy m.in. bloko-
wali drogi. Doprowadziło to do podpisania porozumienia pomiędzy mini-
strem rolnictwa Arturem Balazsem i przywódcami organizacji rolniczych, 
a następnie do przygotowania „Paktu dla wsi i rolnictwa”. 

Biskup wiedział doskonale, co spowodowało, że rolnicy uciekli się do 
bardzo ostrej formy strajku. Na Jasnej Górze podczas pielgrzymki w 1999 
roku wyraził to jasno: (...) ich życie zmącone jest poczuciem krzywdy. Wszy-
scy tu mają swoje prawa, ale rolnicy musieli uciec się do blokady dróg, żeby 
można było innym uświadomić, że to ich kosztem przeprowadzono wiele re-
form w kraju. (…) Trzeba rozsądnie pomyśleć, kto by chciał bezczynnie stać 
na mrozie, gdyby nie zmusiła go do tego konieczność26. Podejmował się 
mediacji w poczuciu odpowiedzialności za Polskę. Wiedział, że rezygnacja 
próby z porozumienia czy przedłużanie takiej protestów stwarzała dla kraju 
poważne niebezpieczeństwo. 

25  Cyt. za: Paweł Szczepankiewicz, Roman Andrzejewski…, op. cit. s. 77.
26  Roman Andrzejewski, Listy do moich rolników, op. cit., s. 153.
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Do poczucia patriotyzmu odwoływał się ksiądz biskup odnosząc się do 
wizji i sporów o polską przyszłość w Unii Europejskiej. Mówiąc o zjed-
noczeniu wskazywał na szanse rozwoju naszej gospodarki i kultury, ale 
również na zagrożenia: Przed nami stanie jako zadanie, obok szacunku dla 
innych narodów i religii, m.in. utrzymać ziemię w naszych rękach, więcej 
pielęgnować polski język i utrwalić wiarę i katolicką moralność.

Wybitny kaznodzieja i mistrz słowa
Językiem polskim biskup Roman potrafił posługiwać się jak mało kto 

z jemu współczesnych. Dbał zarówno o piękno słowa jak i o klarowność 
myśli. Zwracają na to uwagę bez wyjątku wszyscy badacze jego dorobku 
pisarskiego zawartego w licznych przemówieniach, kazaniach, artykułach 
i pracach naukowych. – Dziełami sztuki literackiej są nawet spisywane 
własnoręcznie przez bp. Romana protokoły jego wizytacji kanonicznych – 
podkresla jego biograf Paweł Szczepankiewicz.

Ks. Grzegorz Kaliszewski, który w obszernej pracy pt „Słowa jak gromy 
mówiące” dokonał analizy ponad 140 kazań, wywiadów, artykułów i publi-
kacji książkowych na tle współczesnej myśli homiletycznej, zwraca uwagę 
zarówno na ich wartości artystyczne jak też aktualność przesłania. Nazywa 
te kazania przepowiadaniem. Są one wołaniem o ocalenie współczesnego 
człowieka przed utratą sensu życia i przed rozpaczą oraz dodaniem mu 
sił, odwagi i wskazań na przyszłość27. Najważniejsze motywy tych wypo-
wiedzi to: umiłowanie ziemi, świętość pracy rolnika, miłość do Ojczyzny 
i osoba najświętszej Marii Panny. Krajowy Duszpasterz Rolników uważał, 
że współczesnemu człowiekowi potrzeba światła Bożego i odwagi. Odnaj-
dywał te wskazania w czytaniach i przemówieniach Jana Pawła II.

Badania nad spuścizną duszpasterską, naukową, publicystyczną i literac-
ką biskupa rolników trwają już wiele lat. Zapoczątkowane zostały jesz-
cze za jego życia, o czym świadczy bogaty tom Studiów Włocławskich 
z 2003 roku wydany na jubileusz 65-lecia bp. Romana Andrzejewskiego. 
Powstają coraz to nowsze opracowania czy prace doktorskie pisane m.in. 
pod kierunkiem wychowanków księdza biskupa. Należy przypomnieć, że 

27  Grzegorz Kaliszewski, Słowa jak gromy…, op. cit. s. 24.
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Uroczystość X-lecia Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 
w Koninie w 2002 r.

Bp Roman Andrzejewski z sołtysami i samorządowcami 
byłego województwa konińskiego.
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Przy grobie 
ks. bp. Romana 

Andrzejewskiego. 
Przemawia krajowy 

duszpasterz rolników 
ks. bp Jan Styra, 

stoją z lewej: 
ks. Ireneusz  

Juszczyński i poseł 
Krzysztof Jurgiel.

Przemawia Sławomir Siwek, przewodniczący 
Rady Fundacji „Solidarna Wieś”.
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wydał ponad 150 prac naukowych z filologii klasycznej i patrologii. Był 
współautorem przekładu „Dziejów Apostolskich” w „Biblii poznańskiej”. 
Tłumaczył na łacinę wiele dokumentów Kościoła, w tym już wspomniane  
akta procesu beatyfikacyjnego biskupa Michała Kozala. Wiele z dzieł dusz-
pasterza rolników wymaga jeszcze dogłębnej analizy. Warto ten dorobek 
rozpoznawać i go upowszechniać.

W ostatnich latach swego życia wiele uwagi i energii ksiądz biskup po-
święcił reaktywowaniu szkolnictwa katolickego i odnowieniu gmachu 
włocławskiego „Długosza”. Kontynuatorem wielkich tradycji tej placówki 
oświatowej jest obecnie Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza. 

Wyrazem uznania dla działalności ks. bp. Romana Andrzejewskiego 
jest ustanowienie przez byłych współpracowników z Fundacji „Solidarna 
Wieś” nagrody jego imienia. Honorowane są nią osoby szczególnie zasłu-
żone w działaniach na rzecz rozwoju kulturalnego i gospodarczego wsi 
polskiej. 

Biskup Roman Andrzejewski zmarł 7 lipca 2003 r. Manifestacyjny po-
grzeb odbył się 11 lipca 2003 roku w Licheniu gromadząc setki kapłanów 
i tysiące wiernych.
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Pamiętamy
Sołtysi wśród inicjatorów budowy pomnika-grobowca duszpasterza 

rolników.

Nagła śmierć księdza biskupa Romana Andrzejewskiego 7 lipca 2003 
roku napełniła bólem wiele osób i środowisk. Wkrótce po pogrzebie poja-
wiły się inicjatywy upamiętnienia oraz uporządkowania miejsca jego po-
chówku. Występowali z nimi księża naszej diecezji, profesorowie z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyjaciele i współpracownicy księdza 
biskupa z Warszawy, a także Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów.

„Doceniając olbrzymie zasługi śp. ks. bp. Romana Andrzejewskiego 
w procesie przemian zachodzących na polskiej wsi, Jego osobiste zaanga-
żowanie i duchową opiekę nad Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, wi-
dzimy potrzebę podziękowania za Jego opiekę nad sołtysami i całą polską 
wsią w tych tak ciężkich latach. Chcąc zachować pamięć o Nim dla potom-
nych, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów postanowiło podjąć inicjatywę 
powołania do życia komitetu budowy pomnika nagrobnego ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego w ulubionym przez Niego Sanktuarium Matki Boskiej 
Bolesnej w Licheniu.” To słowa z uchwały podjętej przez Radę Krajową 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 13 grudnia 2003 roku w Sobótce.

Wszystkie wymienione inicjatywy zmierzające do upamiętnienia miej-
sca spoczynku ks. biskupa Romana Andrzejewskiego postanowił połączyć 
i zmaterializować w jednym wspólnym przedsięwzięciu ks. infułat Antoni 
Łassa z Konina. To on zaproponował wspólne spotkanie pomysłodawców 
na terenie sanktuarium u ks. kustosza Eugeniusza Makulskiego. Tym spo-
sobem ukonstytuował się Komitet Budowy Pomnika śp. ks. bp. Romana 
Andrzejewskiego. W jego prace włączyły się osoby z różnych środowisk 
wiele zawdzięczających Zmarłemu. 

Przez blisko dwa lata miałem zaszczyt uczestniczyć w realizacji tego 
zadania przewodnicząc pracom społecznego komitetu. Po konsultacjach 
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Poświęcenia pomnika-grobowca dokonał ks. bp Bronisław Dembowski 
w asyście bp. Czesława Lewandowskiego, kustosza sanktuarium Wiktora 

Gumiennego oraz Ireneusza Niewiarowskiego.

Wśród wart honorowych obecne były 
poczty sztandarowe stowarzyszeń sołtysów.
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z ks. bp. ordynariuszem Wiesławem Meringiem, którego szczegółowe 
uwagi i sugestie zostały uwzględnione w koncepcji grobowca-pomnika, po 
wyborze projektanta, którym został pan Stanisław Matysek ruszyły prace 
kamieniarskie. Ich wykonawcą była firma WRIMAR Jana i Włodzimierza 
Ratajczaków.

Budowa grobowca-pomnika była możliwa dzięki licznym darczyńcom. 
Znacząca część ofiar pochodziła od członków komitetu. Byli też inni dar-
czyńcy, jak: stowarzyszenia sołtysów, firma Biovinas i pan prezes Czesław 
Janicki, Lubelskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, 
Rada Rodziców Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Wło-
cławku.

W grupie roboczej Komitetu Budowy uczestniczyli:
ks. kustosz Wiktor Gumienny, ks. prałat Ireneusz Juszczyński, ks. infułat 
Antoni Łassa – wiceprzewodniczący, ks. kustosz-senior Eugeniusz Makul-
ski, ks. prałat Eugeniusz Marciniak, Ireneusz Niewiarowski – przewodni-
czący, dr Andrzej Nowak z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Poznaniu, wicestarosta kolski Tomasz Nuszkiewicz, Jolanta Oblizajek 
z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, prof. Jerzy Pa-
łucki, prezes zarządu Wydawnictwa TR „Obserwator” Sławomir Siwek 
(rzecznik prasowy komitetu), prezes Zarządu Fundacji „Solidarna Wieś” 
Zenon Sułecki.

Zaproszenie w skład Komitetu Honorowego Budowy Pomnika przy-
jęli: prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Krzysztof Ardanowski, po-
seł na Sejm Artur Balazs, prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego 
Rynku Hurtowego Janusz Byliński, prof. Andrzej Budzisz, burmistrz 
Turku Zdzisław Czapla, Jan Glemp, redaktor Joanna Iwanicka, poseł na 
Sejm Roman Jagieliński, prof. Czesław Janicki, dr Jacek Janiszewski, 
poseł na Sejm Gabriel Janowski, poseł na Sejm Jarosław Kaczyński, po-
seł na Sejm Jarosław Kalinowski, Edward Lipiec, dr Marek Naglewski, 
prof. Stanisław Olczak, poseł na Sejm Waldemar Pawlak, prezes Ban-
ku Rozwoju Cukrownictwa SA Henryk Pietraszkiewicz, prof. Krystyna 
Stawecka, Stanisław Tamm, Adam Tański, przewodniczący NSZZ RI 
„Solidarność” Roman Wierzbicki.
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Przed uroczystością odsłonięcia pomnika w 2005 roku w imieniu spo-
łecznego komitetu miałem sposobność przedstawienia szczegółowej infor-
macji dotyczącej sposobu pozyskania środków, a także pełnej otwartości 
w rozliczeniu wydatków związanych z budową. Była to również okazja, 
aby wyrazić wdzięczność i przekazać podziękowania dla osób prywat-
nych oraz instytucji, które dokonały darowizn na ten cel. Ze specjalnymi 
podziękowaniami zwróciłem się do ks. kustosza Wiktora Gumiennego za 
wyrażoną chęć uporządkowania otoczenia grobu, w którego sąsiedztwie 
znajduje się mauzoleum proboszczów parafii licheńskiej. Księża marianie 
– gospodarze Sanktuarium wspierali nas gościną udzieloną w trakcie prac 
Komitetu Budowy Pomnika. Korzystając z okazji dziękuję im również za 
możliwość dorocznych spotkań sołtysów, samorządowców i liderów wsi 
przy grobie śp. Księdza Biskupa.

Podczas spotkań komitetu jego uczestnicy rozmawiali także o innych ini-
cjatywach, takich jak publikacje upamiętniające dzieła i rozwijanie nauk ks. 
bp. Romana Andrzejewskiego, uporządkowanie archiwaliów, książkowe 
wydanie kazań i wystąpień, Izba Pamięci Duszpasterstwa Rolników i inne. 
Wiele cennych działań w tym kierunku podjęli ks. prof. Jerzy Pałucki, dzie-
kan Wydziału Teologicznego KUL, ks. prałat Ireneusz Juszczyński ówcze-
sny diecezjalny duszpasterz rolników oraz ks. prałat Eugeniusz Marciniak. 
Przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych działających na wsi 
uznali, że właściwą formą kontynuowania myśli i wizji ks. bp. Romana jest 
dążenie do tego, aby Licheń stał się miejscem i spotkań i dyskusji dla poszu-
kiwania jedności w działaniu na rzecz rozwoju polskiej wsi. Jestem gorącym 
zwolennikiem tej idei, a Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które reprezen-
tuję urzeczywistnia ją poprzez organizacją dorocznych debat i spotkań po-
święconych przyszłości i różnym aspektom rozwoju obszarów wiejskich.

Niech te nasze wspólne działania – dotychczasowe i kolejne – będą wy-
razem naszej wdzięczności wobec ks. bp. Romana Andrzejewskiego, za 
wszystko, co od Niego otrzymaliśmy i naszej o Nim pamięci.

Ireneusz Niewiarowski
Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika 

śp. ks. bp. Romana Andrzejewskiego
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Zawsze czułem 
Jego ogromną 
miłość do Lichenia
Rozmowa  z  ks.  Eugeniuszem Ma-

kulskim  budowniczym  bazyliki  li-
cheńskiej,  honorowym  kustoszem 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. 

–  Księże  kustoszu,  rozmawiamy 
w  przededniu  15.  rocznicy  śmierci 
ks.  bp.  Romana  Andrzejewskiego. 
Co  takiego  odnajdujemy w dziełach 
i  słowach księdza biskupa,  co naka-
zuje szacunek i pamięć o nim?

– Dla mnie wciąż żywe pozostają osobiste wrażenia i wzruszenia związa-
ne ze spotkaniami z księdzem biskupem. Kilka razy był w naszej parafii na 
wizytacjach kanonicznych. Towarzyszyła tym wizytom szczególna atmos-
fera, której nigdy przedtem nie doświadczałem. Wyrażało się to w sposobie 
odprawiania nabożeństwa, w homiliach, w jego godności duszpasterskiej. 
Tę postawę łączył w niezwykły sposób z ciepłem oraz życzliwością dla 
słuchaczy. Widoczne było to zwłaszcza w bezpośrednich rozmowach, a na-
wet podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną. Przychodził do nas 
z sercem na dłoni. Wyrażało się to w niezwykłej trosce o całą parafialną 
społeczność i każdego człowieka z osobna. Był zawsze do tych wizyt do-
skonale przygotowany, imponował znajomością szczegółów na temat hi-
storii i realiów parafii. To było wielkie święto, kiedy przyjeżdżał. Zawsze 
znajdował czas, aby zajrzeć do wszystkich szkół, spotkać się z gronem na-
uczycieli. Wielka była wiara zawarta w jego kazaniach, która objawiała 
się w każdym zdaniu, w każdym słowie. Należy też pamiętać o imponu-
jącym dziele księdza biskupa, jakim było duszpasterstwo rolnicze. On jak 
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nikt inny rozumiał wieś. Potrafił się wsłuchiwać w jej duchowe potrzeby 
i czerpać mądrość z tradycji wsi. Wywodził się z rodziny rolniczej osiadłej 
niedaleko stąd na pograniczu Kujaw. 
– Ksiądz biskup demonstrował  szczególną  troskę o rozwój  sanktu-

arium maryjnego w Licheniu. Zapewniał o umiłowaniu Matki Bożej 
Bolesnej i wybrał Licheń na miejsce swojego wiecznego spoczynku. Co 
mogło być tego powodem?

– Po raz pierwszy spotkałem przyszłego biskupa Romana Andrzejewskie-
go tutaj w Licheniu podczas rekolekcji organistów diecezji włocławskiej, 
które prowadził. Gościłem go potem u siebie i opowiedział mi wówczas, 
jak bardzo kocha to miejsce. Jako małe dziecko obserwował pielgrzymki 
podążające w sierpniu z muzyką, ze śpiewem i sztandarami na odpust do 
Lichenia, słuchał opowieści ich uczestników. Dlatego po pierwszej komunii 
świętej uprosił rodziców, aby mógł w takiej wyprawie uczestniczyć. Zgo-
dzili się. Swoją pierwszą pielgrzymkę przeżył bardzo głęboko. Zapamiętał 
wszystko ze wzruszającymi szczegółami. Przygotowania trwały w wigilię 
odpustu. Najpierw narządzano furmankę, mama szykowała jedzenie. Po-
tem w asyście sąsiedzkich wozów wyruszali w nocną podróż. Brzask doga-
niał ich gdzieś w lesie, nie milkły wspólne pobożne śpiewy, które odbijały 
się echem od drzew i domostw. Potem te tłumy ludzi w Licheniu, kawal-
kady wozów. Po przyjeździe szli najpierw obmyć się w jeziorze. Później 
spowiedź, komunia święta. Od północy przestrzegano ściśle postu euchary-
stycznego. Pierwszy posiłek był dopiero po sumie. Jakże wtedy smakował 
chleb z masłem i kiszonymi ogórkami z matczynego koszyka. Dopiero po 
południu przychodził czas na dziecięce zabawy na przykościelnym placu, 
oglądanie odpustowych kramów, prezenty. I tak to się powtarzało przez 
wiele lat.

To było od święta. Na co dzień była nauka, pomaganie rodzicom na roli. 
W takiej atmosferze dorastał. Umiłowanie ziemi, drzew, kwiatów, szacunek 
dla plonów, o które tak troszczył się ojciec i na które ciężko pracował. Po-
tem była nauka we Włocławku, seminarium, studia, doktoraty, zagraniczne 
uczelnie. Ale on o tej ziemi pamiętał, do niej tęsknił i wracał. Miłość do 
ziemi wiązała się z miłością do rolników, którzy o tę ziemię dbali. Później 
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jako duszpasterz zajął się rolnikami. Przyprowadzał ich tutaj do Matki Bożej. 
Troska, jaką otaczał sanktuarium nie wiązała się jednak tylko z sentymen-
tem, ale przede wszystkim z poczuciem obowiązku wobec wiernych. Był 
w tej dbałości bardzo skrupulatny i oddany. Kiedy przyjął przewodnictwo 
komitetu budowy bazyliki odwiedzał nas przy każdej sposobności. Nawet 
będąc przejazdem czy z racji innych obowiązków gdzieś w pobliżu, odwie-
dzał sanktuarium, wysłuchiwał naszych próśb i był na nie otwarty.
– Jak ksiądz biskup odpowiedział na inicjatywę ogólnopolskich spo-

tkań sołtysów i liderów wsi w Licheniu?
– Bardzo się z niej ucieszył. Te spotkania, które organizowałem wspólnie 

z panem prezesem Niewiarowskim rozwijały się stopniowo, aż przyszedł 
taki moment, że przyjechało około 35 tysięcy uczestników. To sprawdzona 
liczba, bo były wydawane specjalne gazetki na tę pielgrzymkę i tyle ich 
rozprowadzano. Od pierwszej pielgrzymki aż do końca swego życia Ksiądz 
biskup przyjmował zaproszenie do przewodnictwa w mszy świętej. Czeka-
liśmy zwłaszcza na jego kazania – niezwykle mądre, głębokie, pięknie po-
wiedziane. Cieszył go widok sztandarów z całej Polski i ludzi, których spo-
łeczną funkcję tak wysoko cenił. Doświadczenia duszpasterskie i życiowe 
sprawiły, że napisał kilka książek dedykowanych rolnikom i mieszkańcom 
polskiej wsi. W tych książkach, kazaniach, listach nie ma politykowania, 
ale jest wiele cennych nauk, słanych nam po to, abyśmy byli lepsi, współ-
działali ze sobą w trosce o dobro wspólne. Pokrzepia nas ksiądz biskup Ro-
man wskazując naszą siłę, to co stanowi o wielkości naszego narodu. Ale 
również otwarcie potrafi mówić nam o naszych wadach, o tym, co niewła-
ściwe i zawstydzające. Wciąż przypominam sobie jego słowa i doceniam 
ich wielką mądrość oraz głęboką erudycję księdza biskupa, jego ogromne 
oddanie Kościołowi, uwielbienie dla Matki Bożej i miłość do ludzi.
 – Jego duszpasterstwo rolników przypadało w trudnych czasach po-

litycznego  i  społecznego przełomu. Po odzyskaniu wolności przycho-
dziły również konflikty i spory. Jak o tym mówił?

 – Bardzo się tym martwił, przeżywał to, ale nie przyglądał się temu bez-
czynnie. Potrafił godzić zwaśnione strony. Twardo obstawał przy własnym 
zdaniu, ale potrafił słuchać innych. Zawsze ponad partykularyzm stawiał 
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dobro wspólne i współdziałanie rodaków. Wskazywał zwaśnionym poli-
tykom obowiązki wobec narodu, wobec wsi. Był jej potrzebny w tamtych 
czasach i jest potrzebny nadal. Dlatego warto przypominać jego nauki. 
Pokazywał różne sposoby społecznego rozwoju oraz indywidualnego sa-
modoskonalenia. Stąd takie zaangażowanie biskupa Romana w krzewienie 
wiedzy i oświaty, w tworzenie uniwersytetów ludowych. Bardzo troszczył 
się o odpowiednie wychowanie młodego pokolenia. Wiedział doskonale, 
że to najlepszy sposób zapewnienia naszej wspólnej godnej przyszłości. 
Wiedział, że najlepszym środowiskiem takiego wychowania jest właściwie 
funkcjonująca i kochająca się rodzina. Dlatego apelował, aby nie zanie-
dbywać rodziny. Dostrzegał powinności rożnych środowisk wobec rodziny 
i ogromną w tym rolę Kościoła.
– Jak przyjął ksiądz kustosz wiadomość, że biskup Roman wybrał 

Licheń na miejsce wiecznego spoczynku?
– Na ten temat nigdy wcześniej nie rozmawialiśmy. Ale znając jego umi-

łowanie tego miejsca, nie zdziwiłem się, dowiedziawszy się, że takie miał 
pragnienie. Lepszego wyboru by nie miał, o czym zaświadczają odwiedza-
jący jego grób ludzie i świeże kwiaty na kamiennej płycie. Zawsze czu-
łem jego ogromną miłość do Lichenia. Bo to, co dziecko pokocha, zostaje 
w nim na całe życie. Demonstrował to na różne sposoby. To on jako prze-
wodniczący Diecezjalnej Komisji Budownictwa Sakralnego wręczył mi 
zgodę biskupa ordynariusza na tę budowę. Bardzo się w nią później anga-
żował i bronił odważnie tej inicjatywy nawet wtedy, gdy niektórzy świeccy 
i biskupi byli jej przeciwni. Uczestniczył w wyborze projektu. Dyskutował 
z architektami różne szczegóły. Śledził postępy prac. Zawsze znajdował 
rzeczowe argumenty uzasadniające budowę bazyliki. Kiedy sprawa tej in-
westycji jako „wotum narodu” stanęła na Konferencji Episkopatu Polski 
pojawiły się głosy, że nie godzi się, aby takim wotum była świątynia w ja-
kiejś małej wiosce. Przeciwstawili się takiemu stwierdzeniu: arcybiskup 
Henryk Muszyński z Gniezna, arcybiskup Kazimierz Majdański i ksiądz 
biskup Roman Andrzejewski. I obronili naszą budowę. Świątynia wznoszo-
na w znacznej mierze staraniem mieszkańców wsi i na wsi jak najbardziej 
jest godna takiego miana – twierdził biskup Roman Andrzejewski. Wszy-
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Na tronie biskupim 
w Licheniu. 

Duszpasterzowi rolników 
asystują ks. infułat 

Antoni Łassa (z lewej) 
i ks. prałat Eugeniusz 

Marciniak.

Podziękowanie ks. kustosza Eugeniusza Makulskiego po zakończonej liturgii.



40

scy bowiem ze wsi się wywodzimy, a przez stulecia, to ludzie wsi „żywiąc 
i broniąc” przyczyniali się do trwania, a po latach zaborów do odrodzenia 
naszego narodu. Później, gdy już prace były zaawansowane, odwiedził nas 
ksiądz prymas Józef Glemp, który dokładnie zlustrował budowę i w pełni 
zgodził się z argumentami, że jest to kościół godny miana „wotum narodu”. 
I dziś w Polsce mamy trzy takie świątynie: w Warszawie, w Łagiewnikach 
i w Licheniu.

– Grobowiec księdza biskupa znajduje się w kwaterze poświęconej 
proboszczom licheńskim. To symboliczne powiązanie?

– Z pewnością. Był bardzo związany duchowo z Licheniem i marianami. 
Grobowiec odwiedza bardzo dużo ludzi. Co roku spotykają się przy nim 
delegacje sołtysów z całej Polski. Jest tam wystarczająco dużo miejsca. 
Pomnik jest widoczny na tle ściany mauzoleum, gdzie umieściłem nazwi-
ska wszystkich proboszczów licheńskich, jakie udało mi się odtworzyć. 
Marzy mi się, aby ten projekt wraz z grobowcem zamknąć w architekto-
niczną całość i uzupełnić wybranymi sentencjami, których biskup Roman 
był autorem. W ten sposób przybliżylibyśmy bardziej jego postać młodemu 
pokoleniu, pielgrzymom i parafianom, którzy tutaj przychodzą.
– Dziękujemy za rozmowę.

Rozmawiał: Ryszard Jałoszyński
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Blisko małej ojczyzny
Szkoła i kościół – to dwa obiekty z dala widoczne w krajobrazie so-

łectwa  Morzyczyn.  W  obydwu  znajdujemy  ślady  obecności  i  myśli 
ks. bp. Romana Andrzejewskiego. 

Tu przyszły biskup w latach 1945-1951 pobierał pierwsze nauki szkolne, 
stąd wyruszył w świat, by przez wiele lat służyć Kościołowi i całemu spo-
łeczeństwu. Teraz spogląda z łagodnym uśmiechem z kamiennego cokołu 
na młodzież podążającą jego dawnymi ścieżkami. 

W maju 2017 roku Szkoła Podstawowa w Morzyczynie otrzymała imię 
ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Uroczystość była wielkim wydarzeniem 
dla całej społeczności Gminy Wierzbinek. Wśród wielu dostojnych gości 
był ordynariusz diecezji włocławskiej ks. bp Wiesław Alojzy Mering, który 
przewodniczył mszy św. oraz odsłonił i poświęcił popiersie patrona szko-
ły. Odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy poświęcona życiu i dorobkowi 
bp. Romana. Jego biografią zajmuje się od lat dr Paweł Szczepankiewicz, 
wójt gminy – z wykształcenia i zamiłowania historyk Kościoła.

W bibliotece szkolnej, którą kieruje pani Renata Andrzejewska (wnuczka 
brata ks. biskupa) nie brakuje pamiątek i książek przybliżających młodzieży 
sylwetkę dostojnego patrona, kronik, fotokopii dokumentów oraz albumów 
stanowiących pokłosie szkolnych wystaw i konkursów. Grupę młodzieży 
zastaliśmy w trakcie prac związanych z przygotowaniem prezentacji na za-
kończenie roku szkolnego 2017/2018. Na szkolnej uroczystości zabrzmia-
ły słowa ks. biskupa Romana odnoszące się do najważniejszych nakazów 
moralnych, zachęcające młodzież do nauki, do wytrwałej pracy nad sobą, 
wzywające do umiłowania ziemi ojczystej i odpowiedzialności w życiu 
społecznym. 

Dyrektor szkoły Wojciech Szczepaniak pokazuje fotokopię świadectwa 
ukończenia 5. klasy, na którym widnieją oceny uzyskane przez 11-letniego 
Romka Andrzejewskiego. – Dokument opatrzony dawną pieczęcią szkoły 
zaświadcza, że przyszły biskup uczył się i wyrastał w naszej społeczności 
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– mówi dyrektor. – Młodzież otrzymuje od swego patrona wiele nauk oraz 
przydatnych w życiu wzorców. Pozostawił wskazówki i rady – także i nam, 
nauczycielom – pomocne w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. 

Wśród licznych pamiątek zgromadzonych w bibliotece jest również al-
bum obrazujący historię budowy kościoła filialnego w Morzyczynie po-
darowany przez ks. Eugeniusza Budkowskiego, byłego proboszcza parafii 
w Broniszewie. Zdjęcia pokazują ogromne zaangażowanie społeczności 
Morzyczyna w tę inwestycję i sposoby, jakimi ksiądz biskup zachęcał do 
wspólnych wysiłków w tym przedsięwzięciu, a zwłaszcza jego częstą obec-
ność jako duszpasterza w rodzinnej wsi. We wnętrzu świątyni zobaczyć moż-
na kamień węgielny z grobu św. Piotra poświęcony przez papieża Jana Pawła 
II, podarowany przez ks. bp. Romana Andrzejewskiego rodzinnej parafii. 
Obok widnieje drewniana płyta z jego herbem biskupim, słowami modli-
twy i dewizą: humna divinis (ludzkie ku boskiemu).

Składał również wizyty duszpasterskie w kościele parafialnym w Broni-
szewie, gdzie jako ministrant rozpoczynał służbę Bożą w latach szkolnych. 
Po latach jako biskup udzielał tutaj sakramentu bierzmowania, wygłaszał 
piękne kazania. Wspierał parafię, gdy trzeba było remontować broniszew-
ską świątynię po pożarze spowodowanym uderzeniem pioruna w 1991 
roku. U stóp kościoła na skarpie wiodącej w głąb pradawnego Gopła roz-
ciąga się cmentarz, na którym spoczywają ukochani rodzice ks. biskupa.

Bp Roman Andrzejewski bardzo interesował się historią stron rodzin-
nych. Uczestniczył w pracach komitetów budowy pomników powstańców 
styczniowych w Nowej Wsi (poświęcił go w 1997 r.) oraz w Ruszkowie. 
Pamiętał opowieści zasłyszane w dzieciństwie o krwawym powstaniu 
i jego bohaterskich uczestnikach. Mawiał, że urodził się „w miejscu na-
siąkniętym krwią powstańców”. 

Starsi mieszkańcy Morzyczyna pamiętają nie tylko oficjalne uroczysto-
ści z udziałem swojego biskupa. Bywał tu również prywatnie, odwiedzał 
rodzinę, spotykał sąsiadów. – Był dla wszystkich życzliwy i serdeczny – 
wspomina Marian Kominkiewicz – nauczyciel historii i regionalista. – Nie 
stwarzał dystansu wobec dawnych kolegów z ławy szkolnej. Rozpoznawał 
ich po latach, pamiętał imiona. Był jednym z nas jeszcze jako alumn i mło-
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dy ksiądz, gdy przyjeżdżał do domu i pomagał ojcu przy żniwach. Był 
zafascynowany historią swojej małej ojczyzny. Pamiętał nie tylko jej tra-
giczne dzieje. Od dzieciństwa oczytany w książkach historycznych mówił 
również, że urodził się i wychował w krainie „Starej baśni”, nad którą teraz 
góruje kościół w Broniszewie.

– Spoglądając dziś na spuściznę bp. Romana Andrzejewskiego, mierzy-
my ją nie tylko liczbą ksiąg, które napisał czy listą piastowanych urzędów, 
lecz miarą dobra, którego nam przysporzył. Niech kiełkuje ono, droga mło-
dzieży również w Was – mówił Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowe-
go Stowarzyszenia Sołtysów podczas spotkania ze społecznością szkoły 
w Morzyczynie. (RJ)
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Herb biskupa Romana Andrzejewskiego

Reprodukcja przedstawienia herbu stanowiącego dar 
dla kościoła filialnego w Morzyczynie w parafii Broniszewo.

Na niebieskiej tarczy otwarta księga i kłos. Księga zawiera litery: Alfa 
i Omega oraz markowane linie sakralnego tekstu. Na dużym egzemplarzu 
herbu plastyk umieścił czytelne słowa modlitwy łacińskiej:

Da mihi robur, Deus, ut 
Tuum populum a malo 
eum defendam et ducam 
via pacis.

Jest to moje tłumaczenie modlitwy przeze mnie ułożonej i umieszczonej na 
obrazku upamiętniającym święcenia biskupie 20 XII 1981 r.:

Daj mi siłę, Boże, bym karmił Twój Lud słowem i chlebem, bronił Go 
przed złem i prowadził drogą pokoju.

Tekst tej modlitwy był niezwykle wymowny w dniu święceń, które przyj-
mowałem w pierwszym tygodniu stanu wojennego.

Księga jest znakiem pracy akademickiej w KUL, a kłos wyrazem czci 
wobec moich przodków pracujących na roli. Jest to jednocześnie syntetycz-
ne ujęcie posługi biskupiej: słowo i sakrament. Stało się też ono w pewien 
sposób zapowiedzią moich zadań w ramach Konferencji Episkopatu, a więc 
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duszpasterstwa rolników, w którym kładę nacisk na podniesienie wiedzy 
przez uniwersytety ludowe i więź ludu wiejskiego z Kościołem, z parafią, 
z Eucharystią.

Dewiza biskupia: HUMANA DIVINIS (ludzkie ku boskim) jest parafrazą 
słów z orędzia śpiewanego przy świecy paschalnej w Wielką Sobotę, czyli 
tzw. Exultet: humanis divina iunguntur (łączą boskie z ludzkimi). W wersji 
przeze mnie przyjętej: humana divinis – to wyrażenie występuje u Liwiusza, 
historyka rzymskiego (59 przed Chr.–17 po Chr.).

(…) Dewiza ta jest jednocześnie hołdem wobec Wydziału Humanistyczne-
go KUL, gdzie spędziłem 20 pierwszych lat kapłaństwa. Z chwilą przyjęcia 
święceń biskupich dotychczasowe zajęcia (humana) łączę z pracą duszpa-
sterską (divina). Łączenie wartości ludzkich z boskimi jest celem mego bi-
skupiego posługiwania. (…)

Autorem opisu jest biskup Roman Andrzejewski.
Cytat za: Ks. G. Kaliszewski, Słowa jak gromy mówiące, Lublin 2007.
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Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej rozpoczęła swoją działalność 
w 1990 roku w wyniku umowy pomiędzy 
rządem polskim a Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą. Kapitał początkowy Fundacji 
stanowiły środki finansowe pochodzące ze 

sprzedaży pomocy żywnościowej przyznanej Polsce przez kraje EWG oraz innych 
krajów zachodnich. 

Od blisko 30 lat Fundacja aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lo-
kalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede 
wszystkim na wsparciu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, rozwoju 
lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach edukacyjnych i społecznych skierowa-
nych do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkujących obszary wiejskie. 

W 2011 roku Fundacja zainicjowała Forum Inicjatyw Rozwojowych, którego 
działalność koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, 
raportów i opracowań naukowych, a także na organizacji międzynarodowych kon-
ferencji na temat perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i UE. 

 W 2015 roku Fundacja utworzyła Centrum Współpracy Międzynarodowej 
w Grodnie k. Międzyzdrojów w Wolińskim Parku Narodowym, w którym obecnie 
realizuje część swojej działalności statutowej. 
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Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów powstało w 1994 roku. 
Jest federacją organizacji skupiających liderów wsi. Tworzą je 
32 regionalne i lokalne stowarzyszenia zrzeszające ponad 17 
tysięcy sołtysów. 

W swojej niemal 25-letniej działalności KSS podejmowa-
ło wiele inicjatyw podnoszących prestiż sołtysów, takich jak 

ochrona prawna ich funkcji, zapewnienie udziału w pracach samorządów gminnych 
czy służąca aktywizacji wspólnot ustawa o funduszu sołeckim. KSS uczestniczyło 
w działaniach przedakcesyjnych dotyczących środowisk wiejskich oraz promocji 
integracji Polski z Unią Europejską. Stowarzyszenie angażuje się w pobudzanie ini-
cjatyw środowisk lokalnych oraz rozwój sołectw poprzez upowszechnienie metody 
działania nazywanej odnową wsi. 

Wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów KSS jest wydawcą rocz-
nika „Poradnik Radnego i Sołtysa” oraz miesięcznika „Gazeta Sołecka”. Organizuje 
doroczne Krajowe Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.
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