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Bł. Stanisław Starowieyski (1895-1941)
wzór Polaka, katolika i działacza Akcji Katolickiej
W gronie polskich wi tych i błogosławionych, wyniesionych przez Papie a Jana
Pawła II do chwały ołtarzy, jest bł. Stanisław Starowieyski, ziemianin z Łaszczowa, m
i ojciec rodziny, „gorliwy działacz Akcji Katolickiej” i m czennik z Dachau (Jan Paweł II,
Homilia podczas Mszy w. beatyfikacyjnej, „L’Osservatore Romano”, 1999, nr 8, s. 76). Jego
beatyfikacja, w gronie 108 m czenników z lat II wojny wiatowej, 13 czerwca 1999 r.
w Warszawie, sprawiła, e Akcja Katolicka w Polsce otrzymała nowego – obok w.
Wojciecha BM –or downika i patrona. Warto wi c, w bliskiej ju perspektywie 10-lecia jej
odrodzenia, przypomnie ycie i działalno tego błogosławionego.
1. rodowisko rodzinne
Bł. Stanisław Starowieyski urodził si 11 maja 1895 r. w Ustrobnej (obecnie parafia
w diecezji rzeszowskiej), jako syn Stanisława i Amelii z Łubie skich. Wkrótce potem rodzina
zamieszkała w pobliskiej Bratkówce, gdzie Stanisław sp dził dzieci stwo i młodo . Pa stwo
Starowieyscy byli mocno przywi zani do wiary i Ko cioła, a ich „ ycie katolickie i społeczne
stało na bardzo wysokim poziomie” (Relacja Marii Stanisławowej Starowieyskiej, 1948 r.).
Anga owali si czynnie w akcj katolicko-społeczn , inspirowan przez papie a Piusa X,
który na progu swego pontyfikatu wezwał katolików wieckich, aby – przy boku duchowie stwa – wypowiedzieli walk cywilizacji antychrze cija skiej i „wprowadzili z powrotem
Chrystusa do rodziny, do szkoły, do społecze stwa” (M. Leszczy ski, Bł. Stanisław Kostka
Starowieyski jako działacz Akcji Katolickiej, Zamo 2000, s. 4-5). Idee te przej ła z czasem
Akcja Katolicka, rozwijaj ca si tak e na gruncie polskim. Znacz c w tym rol odgrywali
pobo ni katolicy wieccy, do których nale eli pa stwo Starowieyscy. Ich przykładna działalno apostolska w rodowisku wywarła ogromny wpływ na osobowo i charakter Stanisława
oraz na jego pó niejsze zaanga owanie na polu katolicko-społecznym.
Nauk Stanisław pobierał w domu rodzinnym i w Kolegium Jezuitów w Chyrowie,
gdzie te wst pił do Sodalicji Maria skiej. Po maturze w 1914 r. odbywał słu b wojskow .
Był na froncie wschodnim, gdzie brał udział w walkach o Lwów i Przemy l. Uczestniczył te
w formowaniu wojska polskiego w Krakowie, a w czasie wojny polsko-ukrai skiej (19181919) bronił cytadeli lwowskiej. Za zasługi na polu walki otrzymał Krzy Walecznych i order
Virtuti Militari. „Siedem lat wojny pokazało po raz pierwszy prawdziwe oblicze Stanisława
(...). Okazał si nietuzinkowym organizatorem, społecznikiem, odwa nym ołnierzem, maj cym wietny kontakt z lud mi, i wyró niaj cym si odwag cywiln ” (ks. Marek Starowieyski, Sprawiedliwy z wiary yje. ycie i m cze stwo Stanisława Starowieyskiego, Kraków
1999, s. 14).
W 1921 r. S. Starowieyski po lubił w Łabuniach k. Zamo cia Mari Szeptyck (18941976) i zamieszkał z ni w maj tku swego te cia Aleksandra w Łaszczowie (wówczas diec.
lubelska, a dzi diec. zamojsko-lubaczowska). W mał e stwie przyszło na wiat sze cioro
dzieci, z który yje do dzi dwoje: El bieta, mieszkaj ca w Australii i Andrzej – w Krakowie.
W domu panowała atmosfera gł bokiej wiary i pobo no ci, miło i yczliwo oraz
zrozumienie dla spraw Ko cioła i Ojczyzny. U podstaw tego le ało „intensywne ycie
religijne obojga mał onków; codzienna Msza w. poł czona z Komuni (...), medytacja, po1

gł bianie ycia liturgicznego, modlitwa – dzieci wspominaj posta ojca kl cz cego, nierzadko długo. Była to pobo no i chrystocentryczna – kult Chrystusa Króla i maryjna, wyniesiona z Sodalicji Maria skiej” (Tam e, s. 18, 25-26).
2. Animator ruchu katolicko-społecznego
Ogniskiem działalno ci społecznej S. Starowieyskiego był dom rodzinny w Łaszczowie, gdzie urz dzał on dla młodzie y, inteligencji, nauczycieli i ziemia stwa rekolekcje, które
prowadzili wybitni duchowni, tacy jak: ks. Jan Piwowarczyk, o. Jacek Woroniecki OP i o. Jan
Rostworowski SJ. Miały one pogł bi religijno i etos członków tych warstw społecznych
i przysposobi ich do pracy na polu katolicko-społecznym. W tym te celu, jako Sodalis Marianus, propagował idee Sodalicji Maria skich w ród ziemian i organizował dla nich pielgrzymki. Przykładem tego jest ogólnopolska pielgrzymka ziemia stwa na Jasn Gór w 1937
r., której był inicjatorem i współorganizatorem (w. Z. Zieli ski, Refleksje po pielgrzymce
ziemia stwa do Cz stochowy, Warszawa 1937, s. 59). Jej pokłosiem jest artykuł S. Starowieyskiego, pt. „Konsekwencje pielgrzymki ziemia skiej” („Dwór Marii”. Kwartalnik Sodalicyjny. Organ Ogólnego Zwi zku Sodalicyjnego Pa Wiejskich w Polsce, Kraków 1937, nr
4, s. 55-59) – jedyny znany, jak dot d, i niedawno odkryty drukowany tekst jego pióra.
W artykule tym apelował on do ziemian, aby „opowiadaj c si (...) przy idei chrze cija skokatolickiej”, wykorzystali owoce swej pielgrzymki na płaszczy nie religijnej i społeczno-ekonomicznej. Zach cał ich do czynnego anga owania si w działalno stowarzysze katolickich i w Akcj Katolick oraz do studium katolickiej nauki społecznej, by „rozbudza i wypracowywa now , post pow my l społeczn , w duchu chrze cija skim i katolickim, opart
na encyklikach papieskich” (Tam e, s. 55). Na tym gruncie proponował poszukiwanie m drych i konkretnych rozwi za problemów ekonomiczno-społecznych, takich jak np.: poprawa warunków mieszkaniowych ludno ci, rozwój na szersz skal akcji oszcz dno ciowej,
stworzenie warstwom najubo szym sprzyjaj cych warunków do awansu społecznego.
W swych refleksjach po wi cił te wiele uwagi problemom polskiej wsi i rolnictwa. Postulował popieranie spółdzielni, kółek i towarzystw rolniczych oraz rodzim produkcj roln
(Tam e, s. 57).
Stanisław Starowieyski kochał swoj ziemi i prac na roli. Był dobrym administratorem maj tku rodzinnego; wymagał wiele od swych pracowników, ale jako pracodawca był
człowiekiem sprawiedliwym. Pracownikom zapewniał godziwe wynagrodzenie oraz opiek
lekarsk nad nimi i ich dzie mi. Spor cz
dochodów z maj tku przeznaczał dla ubogich
i na działalno katolicko-społeczn .
3. Praca apostolska w Akcji Katolickiej
Szczególnie umiłowanym polem działalno ci S. Starowieyskiego była Akcja Katolicka. Zrzeszeni w niej katolicy wieccy podejmowali, pod kierunkiem hierarchii ko cielnej,
dzieło rechrystianizacji obyczajów przez wprowadzanie w ycie indywidualne i zbiorowe
warto ci ewangelicznych i zasady nauki społecznej Ko cioła.
Akcja Katolicka weszła na grunt polski oficjalnie w 1930 r., a od 1934 r. działały w jej
ramach tzw. cztery kolumny: Katolickie Stowarzyszenie M ów, Katolickie Stowarzyszenie
Kobiet, Katolickie Stowarzyszenie Młodzie y M skiej i Katolickie Stowarzyszenie Młodzie y e skiej.

2

Stanisław Starowieyski podkre lał, e „człowiek przyst puj cy do pracy w Akcji Katolickiej, musi przygotowanie rozpocz od wewn trz” – od solidnej formacji intelektualnej
i duchowej. Swoje działania w tym kierunku podejmował teraz z my l o elitach i członkach
tej nowej organizacji, których gromadził na wiczenia rekolekcyjne i dni skupienia
w Łaszczowie i Łabuniach. Równocze nie inspirował ich do podejmowania konkretnych
działa apostolskich w rodowisku, zgodnie z programami duszpasterskimi Ko cioła
i zało eniami organizacji, m. in. do rozwijania akcji charytatywnej, propagowania czytelnictwa ksi ki i prasy katolickiej oraz współpracy z innymi zrzeszeniami, np. z Chrze cija skimi
Zwi zkami Zawodowymi.
W 1932 r. został wiceprezesem, a w 1935 r. prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej (DIAK) w Lublinie, co przyj ł z gł bok pokor i odpowiedzialno ci . W swej
medytacji wyznał: „Z ufno ci i nadziej , ale i z najgł bszym przekonaniem o mojej niegodno ci id , Panie, do Ciebie, b d robił, co ka esz, a co z tego b dzie, we wszystkim i zawsze
Tobie pozostawiam” (M. Leszczy ski, s. 8). Jako prezes wygłaszał liczne referaty, uczestniczył w uroczysto ciach, rekolekcjach, zjazdach, kursach i pielgrzymkach. W 1937 r. wzi ł
udział w Mi dzynarodowym Kongresie ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu. W drodze powrotnej do Łaszczowa wst pił do Niepokalanowa, gdzie spotkał si z o. Maksymilianem
Kolbe, z którym omawiał m. in. spraw powołania centrali prasy katolickiej w Łaszczowie.
W 1938 r. urz dził, na własny koszt, pielgrzymk lubelskiego zarz du DIAK na Mi dzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie.
Gorliwa praca apostolska S. Starowieyskiego w Akcji Katolickiej była zawsze skierowana ku Bogu i człowiekowi. W jednym ze swych rozmy la zapisał: „Czego nie warto zrobi i po wi ci , by tyle dusz gin cych ratowa , o Panie Jezu! Cho sam godny pot pienia,
prosz Ci Panie za siebie i innych (...). Zmiłuj si , Panie i mnie ton cemu pozwól innych
z toni ratowa ” (Tam e). Jego troska o innych ludzi, zwłaszcza o ubogich i potrzebuj cych,
ł czyła si zawsze z prawdziwie chrze cija sk caritas. W tym celu zakładał koła charytatywne, a tak e odwiedzał, w ka dy pi tek, wraz z ks. proboszczem Dominikiem Majem, chorych i biednych, nios c im pomoc materialn i duchow . Ubogich przyjmował te w swoich
domu. Wspierał materialnie ucz ce si dzieci i młodzie z biednych rodzin. Wszystkim potrzebuj cym, bez wzgl du na ich religi , czy narodowo , niósł pomoc zawsze bardzo dyskretnie. Dlatego cieszył si szacunkiem w ród Polaków, Ukrai ców i ydów. W tej słu bie
innym wspomagała go mał onka Maria – człowiek o wielkim sercu i gł bokiej duchowo ci.
Wie o S. Starowieyskim dotarła nawet do papie a Piusa XI, który „za działalno katolick
i gorliw prac w Akcji Katolickiej” mianował go swoim „Tajnym Szambelanem”.
4. Wojna, obóz koncentracyjny i mier m cze ska
Działalno S. Starowieyskiego w Akcji Katolickiej przerwał wybuch II wojny wiatowej. 19 czerwca 1940 r. został on aresztowany, wraz z ks. D. Majem i A. Szeptyckim, przez
gestapo i przewieziony do Rotundy Zamojskiej. Nast pnie przez Zamek Lubelski i obóz
w Sachsenhausen trafił, we wrze niu t.r., do Dachau. Ks. D. Maj, który wkrótce doł czył do
wi niów tego obozu, o S. Starowieyskim pisał: „Swoj niezwykł pogod ducha i m stwem
umacniał innych. Wokół niego skupiało si wszystko, co mogło uchroni od rozpaczy i podtrzyma siły. Był apostołem i w obozie. Ilu ludziom ułatwił spowied (...). I nie tylko był
o rodkiem samopomocy duchowej, ale wielu z nas za wiadczy mo e, jak organizował i pomoc materialn , wielkodusznie dziel c si z najbardziej potrzebuj cymi” (M. Starowieyski, s.
32). Zło ony ci k chorob i skatowany w Wielki Pi tek 1941 r. przez oprawców obozowych, wyspowiadał si u ks. Maja, przyj ł Komuni w. i zmarł tego dnia w nocy (lub
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z Wielkiej Soboty na Niedziel Wielkanocn , 12/13 kwietnia t.r.). Adam Sarbinowski, jeden
ze współwi niów i przyjaciół S. Starowieyskiego, nawrócony pod jego wpływem, wyznał:
„Jestem szcz liwy, e dane mi było zna człowieka wi tego” (M. Starowieyski, s. 45).
Urn z prochami, przysłan z obozu, zło ono na obrze ach parku dworskiego w Łabuniach. Moment ten wspomina Jan Kazimierz Szeptycki tak: „Zdawałem sobie w czasie pogrzebu spraw , e Stanisław zgin ł m cze sk mierci , e niew tpliwie do ko ca był takim,
jaki był za ycia – człowiekiem mocnym i niezachwianym w wierze i swoich przekonaniach”
(J. K. Szeptycki, Moje wspomnienia, mps, Warszawa 1991, s. 10). A syn błogosławionego –
Andrzej daje takie oto wiadectwo: „Teraz, gdy cz sto my l o tym, co zostało napisane
o moim ojcu, widz , e nie zdawałem sobie nigdy sprawy z tego, e wiara ojca była taka gł boka (...), e mój ojciec był tak bardzo wierz cy. Nie zdawałem sobie tak e sprawy z tej intensywno ci działania ojca w Akcji Katolickiej” (Relacja podczas ogólnopolskich rekolekcji
Akcji Katolickiej w Łabuniach k. Zamo cia, 14-18 XI 2003, „Biuletyn Krajowego Instytutu
Akcji Katolickiej w Polsce”, 2004, nr 15, s. 26-27).
Bp Mariusz Leszczy ski
Krajowy Asystent Ko cielny
Akcji Katolickiej
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