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Ks. Jarosław Wąsowicz SDB: Kościół ratujący
Żydów
Osiemdziesiąt lat po wojnie wielu zdaje się nie pamiętać, że cała
Polska, wszyscy jej obywatele poddani byli okupacyjnemu
terrorowi. Pewnie dlatego pojawia się pytanie, czy Kościół
dostatecznie pomagał prześladowanym przez Niemców Żydom.
Warto więc przypominać, jaka była skala represji wobec samego
Kościoła i jaka – pomimo tego – była skala pomocy Kościoła dla
Żydów.

Przy okazji historycznych badań i dyskusji nad Holocaustem pojawia się często pytanie o
zaangażowanie Kościoła w akcję pomocy polskim Żydom. Po roku 1989 ukazało się wiele
cennych publikacji analizujących chociażby udział zakonnic w ratowaniu żydowskich dzieci.
Nieco wcześniej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, głównie pod kierunkiem ks. prof.
Zygmunta Zielińskiego, przeprowadzono badania nad tą tematyką, podobnie pod
kierunkiem ks. prof. Franciszka Stopniaka na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Kolejne wątki w tej materii zostały przebadane przy okazji procesów beatyfikacyjnych 108
męczenników z okresu II wojny światowej. Wreszcie w ostatnich latach
przeprowadzono projekty badawcze m.in. Priests for Jews (Księża dla Żydów), którym
kierował ks. Paweł Rytel-Andrianik, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Świętego
Krzyża w Rzymie, obecnie rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski. W
ramach realizacji tego przedsięwzięcia przeprowadzono szeroką kwerendę w archiwach w
Polsce, USA, Izraelu, Wielkiej Brytanii, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w
Niemczech. Wyniki badań przyniosły nie tylko potwierdzenie dotychczasowych ustaleń o
pomocy księży eksterminowanym Żydom, ale udokumentowały bardzo wiele nowych
przypadków dotychczas nieznanych historykom.

Ważne statystyki

Wobec pojawiających się tez, że zbyt mało księży angażowało się w okresie okupacji w

Ks. Michał KubackiKs. Michał Kubacki
SDB, pierwszy zSDB, pierwszy z

lewej.Fot.lewej.Fot.
sprawiedliwi.org.plsprawiedliwi.org.pl

https://ipn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-253834.jpg


pomoc udzielaną Żydom, niezwykle ważne w dyskusji na ten temat są statystyki, niestety,
często pomijane albo w ogóle nie brane pod uwagę przez lansujących takie teorie. Warto
przypomnieć, że w 1939 r. na terenie Rzeczypospolitej pracowało nieco ponad 10 tys.
księży diecezjalnych. Z tej liczby śmierć poniosło ok. 20 proc., czyli co piąty ksiądz. W
niektórych diecezjach, których tereny zostały włączone bezpośrednio do III Rzeszy, został
zamordowany niemal co drugi ksiądz, a duszpasterska działalność Kościoła została praktycznie
zlikwidowana. Podobnie było z zakonnikami. W 1939 r. Polsce zakony męskie liczyły ponad 7,5
tys. członków (kapłani, klerycy, bracia zakonni). Z tej liczby zostało zamordowanych 370.
Ponadto podczas II wojny światowej ok. 4 tys. księży i zakonników oraz 11 tys. sióstr zakonnych
było więzionych w niemieckich obozach, ci zaś, którzy zostali na wolności, byli
represjonowani. Do liczby ofiar doliczyć należy duchowieństwo i zakonników, którzy ponieśli
śmierć z rąk Sowietów i zsyłani byli do łagrów. W efekcie tych wszystkich form represji, według
badań salezjanów ks. Jana Wosia SDB i ks. Wiktora Jacewicza SDB, prawie 50 proc. księży
zostało wyeliminowanych z pracy duszpasterskiej. Tym samym nie mieli możliwości nie tylko
sprawowania funkcji kapłańskich, ale również udzielania prześladowanym pomocy
duszpasterskiej. 

Dopiero po przedstawieniu tych faktów należałoby oceniać skalę
zaangażowania duchowieństwa w pomoc Żydom. Jeśli weźmiemy pod uwagę
powyższe statystyki i dodamy wyniki wspomnianych na wstępie badań, okaże się, że
skala zaangażowania polskiego duchowieństwa w akcję pomocową prześladowanym Żydom
była imponująca i nijak ma się do tez głoszonych chociażby przez Jana Grossa, który w swoich
publikacjach stara się systematycznie fałszować obraz stosunku Kościoła katolickiego w Polsce
do Żydów w czasie wojny.
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Ks. Jarosław Wąsowicz (ur. 1973) – salezjanin, doktor historii, publicysta, kapelan
Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej. Autor książek: Niezależny ruch młodzieżowy
w Gdańsku w latach 1981–1989 2012); Ksiądz Ignacy Błażewski SDB (1906–1939). Twórca
oratorium w Rumi i męczennik za wiarę (2017) i in.
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