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Kurów  dawniej miasto, obecnie osada w województwie lubelskim, w po-
wiecie pu awskim  mia a szcz cie do kilku wybitnych proboszczów. Jednym 
z nich by  znany ks. Grzegorz Piramowicz, który duszpasterzowa  tu od 1774 do 
1797 r. Jego kolejnym nast pc  by  ks. Wincenty Pie kowski, równie  bardzo 
zas u ony dla miejscowo ci i regionu. Zas yn  mi dzy innymi jako gorliwy 
protektor szkolnictwa. W ostatnich dziesi ciu latach ycia pe ni  obowi zki bi-
skupa lubelskiego. By y to czasy niezwykle trudne, zarówno dla Ko cio a, jak 
i dla ojczyzny. Warto pozna  tego wybitnego kap ana-spo ecznika na tle dziejów 
spo eczno-politycznych kraju.

I. SYTUACJA KO CIO A NA ZIEMIACH POLSKICH W XIX W. 

Dziejów Ko cio a rzymskokatolickiego na ziemiach polskich w okresie zabo-
rów nie da si  uj  w jednej formule. Wspó czesny badacz musi bra  pod uwag
granice terytorialne zaborów, dokona  doboru w a ciwych kryteriów w ocenie 
ludzi z obszaru ycia narodowego i ko cielnego w tamtym czasie i uwzgl dni
fakt, e na p aszczy nie diecezjalnej i parafi alnej sprawami ko cielnymi kierowali 
wówczas tylko kap ani zaakceptowani przez zaborc 1.

1 Z. Zieli ski, Ogólnopolska dzia alno  metropolity S ugi Bo ego Arcybiskupa Jó efa Bilczewskiego,
„Studia Lubaczoviensia” 1983, t. 1, s. 174. Arcybiskup warszawski Aleksander Kakowski wspomina  w swych 
pami tnikach, e w zaborze rosyjskim na porz dku dziennym by o zsy anie biskupów w g b Rosji, albo wygna-
nie za granic ; nieobsadzanie stolic biskupich dziesi , pi tna cie i wi cej lat z gór . […] Biskupstwa obsadzano 
pra atami-intruzami, narzuconymi diecezjom i kapitu om […]. A. Kakowski, Z niewoli do niepodleg o ci. Pa-
mi tnik, red. T. Krawczak i R. wi tek, Kraków 2010, s. 80 81.
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W bezwzgl dnym samodzier awiu carskim nawet ci biskupi czy admini-
stratorzy diecezji, którzy unikn li zes ania i mogli do ko ca ycia przebywa
w swych stolicach, z trudem zaradzali najpilniejszym potrzebom religijnym na 
podleg ym im terenie. Sytuacj  komplikowa o mocne przerzedzenie kadry du-
chowie stwa. O wzmocnieniu liczebnym i jako ciowym kleru w czasie zaborów 
nie mo na by o nawet my le , a bez tego nie da o si  wprowadza  koniecznych 
form duszpasterstwa wobec wszystkich parafi an. 

Równie  na terenie diecezji lubelskiej w XIX stuleciu w zasadzie chodzi o je-
dynie o utrzymanie status quo w dzia alno ci Ko cio a. Zmiany personalne w ród 
duchowie stwa, pod wp ywem w adz zaborczych podejmowane cz sto w bardzo 
niedogodnych okresach roku, s  tego ewidentnym przyk adem. Administracja 
ko cielna by a bowiem poddana twardym rygorom w adz zaborczych, które nie 
liczy y si  z dobrem wiernych. Polacy we wszystkich swych dzia aniach podlegali 
decyzjom nieprzebieraj cych w rodkach karierowiczów na s u bie cara 2. Jako 
ksi dz w zaborze rosyjskim – pisa  znany spo ecznik ks. Wac aw Blizi ski  by-
em pozbawionym wielu praw obywatelskich, m.in. bez paszportu nie by o wolno 

mi jecha  nawet do s siedniej parafi i z pos ug  duchown , jak równie  na od-
pu cie dorocznym w Liskowie na Matk  Bosk  Ró a cow  przyjmowa  u siebie 
ksi y bez odpowiedniej legitymacji. Naturalnie omija o si  te prawa w ró ny 
sposób, najcz ciej pocz stunkiem lub apówk  dan  policjantowi. […] Dopiero 
po 1906/7 zel a o to prawo […] 3.

Sytuacja Ko cio a w zaborze pruskim  cho  jego stosunki z w adz  pa -
stwow  kszta towa y si  tu inaczej  by a nie mniej trudna. Na pocz tku XX w. 
zacz to w Pozna skiem wprowadza  w ycie prawa wyj tkowe wobec ywio u
polskiego. Ko ció  mia  tutaj tyle si y, e by  zwornikiem, który st pia  ich ostrze, 
pomaga  Polakom przetrwa , zachowa  to samo  narodow  i religijn .

W porównaniu z Rosj  i Prusami katolicka monarchia habsburska by a wobec 
mniejszo ci narodowych najbardziej tolerancyjna. Osi gni cia spo ecze stwa 
polskiego w dziedzinie autonomii, szczególnie w drugiej po owie XIX w., pozwa-
la y episkopatowi galicyjskiemu podejmowa  – w ramach zrozumia ego sk din d
lojalizmu – takie dzia ania duszpasterskie, które Polaków ogromnie wzmacnia y. 

2 W Radomiu jeden z dygnitarzy carskich powiesi  czterech robotników tylko za to, e nie spotka  si  z ich 
strony z „nale nym szacunkiem”. W om y pewien kacyk nakaza  sp dzonej na rynek ludno ci kl ka  przed 
sob . W Krasnymstawie naczelnik powiatu zmusi  wszystkich m czyzn do zgolenia w sów. Podczas cz stych
egzekucji sp dzano t umy na te bolesne widowiska. W wielu wypadkach tu  przed powieszeniem traconych 
karano jeszcze publiczn  ch ost . Ludno  miejsk , szlacht  i duchowie stwo zmuszano do sk adania carowi 
wiernopodda czych adresów. Po powstaniu styczniowym warstwy wy sze, cz sto z w asnej inicjatywy, zacz y
sk ada  carowi wyrazy „ho du” i zapewnia  go o wyrzeczeniu si  wszelkich d e  wolno ciowych. Rz d carski 
próbowa  upodli  tak e emigracj . Od 1864 r. og asza  „akty aski” w zamian za wyra enie skruchy. Tych, 
którzy ulegli tej pokusie, po przybyciu do kraju czeka y s dy i kary. Dopiero „amnestia” z 29 maja 1867 r. da a
mo no  powrotu do Królestwa bez obawy dochodze  s dowych, ale lokalne w adze na Litwie i Rusi zaw a y
zakres tego dobrodziejstwa carskiego. M. Kukiel, Najnowsza historia polityczna Polski, t. 1: 1864 1914, Lon-
dyn 1984, s. 15.

3 W. Blizi ski, Wspomnienia z mego ycia i pracy, red. G. Wali , Kalisz 2003, s. 81.



SYLWETKI 183

Ko ció  dociera  do warstw ludowych, co gdzie indziej, zw aszcza na terenie za-
boru rosyjskiego, natrafi a o na rozliczne przeszkody 4.

Inteligencja polska w zaborze austriackim y a wówczas we w asnym za-
mkni tym wiecie. Podobnie jak pod zaborem pruskim, a w jeszcze wi kszym
stopniu pod zaborem rosyjskim, w znacznej mierze by a religijnie indyferentna5.
Wyros a na has ach pozytywizmu, nie rozumia a wychowawczej roli, jak  odgry-
wa  katolicyzm w ród szerokich mas spo eczno ci polskiej6.

Rozbiory Polski ukaza y dobitnie, e mimo licznych i ró norakich trudno ci
stwarzanych Ko cio owi przez zaborców katolicyzm mo e przetrwa  w ka dych
warunkach, nie os abiaj c w niczym swej wi zi z narodem7. Po odzyskaniu nie-
podleg o ci w 1918 r. przez ca y okres mi dzywojenny Ko ció  pretendowa  do 
roli zasadniczego czynnika pa stwotwórczego8. Za swe aktywne zaanga owanie
w budow  niepodleg ego pa stwa w czasie II wojny wiatowej i obu okupacji: 
niemieckiej i sowieckiej zap aci  wielk  danin , wyra aj c  si  w ogromnych 
stratach osobowych, zw aszcza w szeregach polskiego duchowie stwa.

Trudne dzieje Ko cio a katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami 
pozwalaj  lepiej zrozumie , z jakimi przeciwno ciami boryka  si  ks. Wincen-
ty Pie kowski, realizuj c misj  duszpastersk , a w ostatnich latach swego ycia 

 biskupi .

II. YCIE I DZIA ALNO  KS. WINCENTEGO PIE KOWSKIEGO

Wincenty Pie kowski urodzi  si  19 lipca 1786 r. we wsi S upie9 ko o Modli-
borzyc. Pochodzi  z rodziny szlacheckiej. Jego rodzicami byli Józef i Agnieszka 

4 E. Walewander, Wychowanie chrze cija skie w nauczaniu i praktyce Ko cio a katolickiego na ziemiach 
polskich w II po owie XIX w., II wyd., Lublin 1996, passim.

5 C. Galek, My l pedagogiczna Boles awa Prusa na tle pozytywizmu polskiego, Zamo  2005,
s. 117 133.

6 E. Walewander, Wychowanie chrze cija skie…, s. 43 231.
7 C. S. Bartnik, Idea polsko ci, Radom 2001, s. 37 50. Por. tak e: W. Janicki, Wp yw Ko cio a i chrze ci-

ja stwa na kultur ycia spo ecznego w Polsce, „ ycie i My l” 1978, nr 10, s. 27 38.
8 E. Walewander, Religijno  w perspektywie dziejowej. Studia i szkice, Lublin 1996, s. 17 22; ten e,

Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918 1939, Lublin 2007, s. 23 27.
9 Ksi ga metrykalna z lat 1738 1798, Archiwum Parafi alne w Modliborzycach, bez sygn., s. 221. Pierwsza 

niepodpisana biografi a Pie kowskiego opublikowana po jego mierci w „Tygodniku Katolickim” (z 15 stycznia 
1864 r., nr 3, s. 31) podaje jako miejsce urodzenia Wol  Modliborsk , miejscowo  nieznan  ani wówczas, ani 
obecnie. Biografowie Pie kowskiego powielali bez zastrze e  t  informacj . Jedynie ks. Zygmunt Zieli ski, 
autor biogramu w Polskim S owniku Biografi cznym, obok podawanego miejsca urodzenia Pie kowskiego 
postawi  znak zapytania. Por. Z. Zieli ski, Pie kowski Wincenty, PSB, t. XXVI, s. 130. Niekwestionowan
podstaw  do ustalenia miejsca urodzenia jest zawsze ksi ga metrykalna, jako ród o pierwsze, a tym samym 
podstawowe. Teczka z aktami osobistymi W. Pie kowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim 
jest bardzo uboga. Nie zawiera nic na temat pochodzenia, lat nauki i studiów oraz pracy przysz ego pasterza 
diecezji. Zob. Akta dotycz ce mierci p. Wincentego Pie kowskiego biskupa lubelskiego, AAL, Rep. 60 
II b P 23. Najprawdopodobniej autorem pierwszego biogramu Pie kowskiego by  biskup pomocniczy lubelski 
Walenty Baranowski, nast pca Pie kowskiego na lubelskiej stolicy biskupiej, autor reporta u na temat jego 
ingresu (por. przypis 16 niniejszego studium). Styl pisania pierwszego biogramu Pie kowskiego oraz reporta-
u z ingresu zawiera istotne podobie stwa. Warto zaznaczy , e Baranowski by  tak e fundatorem epitafi um
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z domu Bystrzycka. Dzieci stwo sp dzi  na dworze w S upiu10. Kiedy mia  siedem 
lat, zosta  oddany do szko y w Zamo ciu. Dalsz  nauk  kontynuowa  w Liceum 
Diecezjalnym we Lwowie11. Po zdaniu matury w 1805 r. wst pi  do Seminarium 
Duchownego w Lublinie. Dnia 30 lipca 1809 r. otrzyma wi cenia kap a skie.

Zaraz po nich pracowa  krótko w charakterze wikariusza w St ycy w powie-
cie garwoli skim u swego wuja, ks. Jowina Fryderyka Bystrzyckiego. Poparciu 
tego znanego astronoma króla Stanis awa Augusta Poniatowskiego zawdzi cza
sw  dalsz  karier .

Pod koniec 1809 r. zosta  w Lublinie wikariuszem  kaznodziej  w kolegiacie 
w. Micha a. Powierzono mu te  obowi zki promotora Bractwa Trójcy wi tej

przy kaplicy na Zamku Lubelskim, a zarazem nauczyciela religii i j zyka nie-
mieckiego w szkole wojewódzkiej.

Po sze ciu latach pracy w Lublinie w 1815 r. zosta  proboszczem w Kurowie 
w powiecie pu awskim. Pos ugiwa  tam 38 lat, a  do 1853 r., kiedy zosta  bisku-
pem diecezji lubelskiej. Cieszy  si  uznaniem i zaufaniem wiernych. Do roku 
1830 utrzymywa  przyja  z Czartoryskimi. By  cz stym go ciem w Pu awach
i d ugoletnim spowiednikiem tej rodziny.

W 1821 i 1826 r. bra  czynny udzia  w organizowaniu szkolnictwa w wo-
jewództwie lubelskim. Otacza  szczególn  opiek  miejscow  szko  elementar-
n  w Kurowie. Ca y czas troszczy  si  o wysoki poziom nauczania. Stara  si
o ksi ki i sprz t szkolny. Na jej rzecz przekaza  cz  parafi alnej ziemi ornej. 
W tym okresie w kurowskiej szkole nauczano dziewi ciu przedmiotów: religii, 
nauki moralnej, j zyka polskiego, arytmetyki, historii Polski i Ko cio a, geografi i, 
nauki zdrowia, kaligrafi i i piewu. Ucz szcza y do niej dzieci ch opskie, miesz-
cza skie i szlacheckie; polskie i ydowskie. W 1837 r. przy szkole elementarnej 
za o y  szko  rzemie lnicz , której celem by a nie tylko nauka rzemios a, ale 
przede wszystkim likwidacja analfabetyzmu w ród m odzie y. By  tak e jej tro-
skliwym mecenasem Zarówno szko a elementarna, jak i rzemie lnicza posiada y
dobrze zaopatrzon  bibliotek . By y w niej podr czniki dla uczniów oraz ksi ki
metodyczne dla nauczycieli. Edukacja w Kurowie za czasów ks. Pie kowskiego
znajdowa a du e uznanie w spo ecze stwie i u w adz szkolnych12.

wystawionego w Katedrze Lubelskiej w 1876 r. Równie  na epitafi um podano mylnie miejsce urodzenia Pie -
kowskiego, tj. Wol  Modliborsk .

10 W S upiu by  drewniany ko ció  parafi alny z XVI w. pw. Wniebowzi cia NMP. Po wzniesieniu muro-
wanego ko cio a w Modliborzycach siedziba parafi i zosta a przeniesiona w 1676 r. do tej miejscowo ci. Por. 
J. Brzozowski, Ko ció  parafi alny w S upiu, cz. I, „Wie ci Gminne” [Modliborzyce] 2008, nr 12, s. 15 17;
ten e, Ko ció  parafi alny w S upiu, cz. II, „Wie ci Gminne” [Modliborzyce] 2008, nr 13, s. 30 32; D. Szulc, 
S. Tylus, Ko ció  parafi alny pw. w. Stanis awa Biskupa w Modliborzycach. Architektura i problematyka 
urbanistyczna lokalizacji wi tyni, w: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowo ci i gminy, red. D. Szulc, 
Lublin Modliborzyce 2014 2015, s. 258 323.

11 Por. M. Gajda-Toczek, M skie gimnazja pa stwowe we Lwowie w latach 1772 1914, „Acta Universi-
tatis Lodziensis” 2018, t. 13, s. 349 358.

12 U. Bzdyra, Syn ziemi modliborskiej Wincenty Pie kowski 1786 1863, „Wie ci Gminne” [Modliborzy-
ce] 2009, nr 14, s. 24.
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Jako proboszcz bardzo dba  o dzieci i m odzie , zw aszcza z ubogich rodzin. 
Jemu zawdzi cza sw  karier  edukacyjn  pochodz cy z Kurowa Szymon Ko-
ziejowski, pó niejszy kap an i administrator diecezji lubelskiej13. Dba  te  o roz-
wój kultu w. Micha a Archanio a, patrona parafi i kurowskiej. Jeszcze w latach 
60. XIX stulecia urz dzano z Lublina pielgrzymki, najcz ciej piesze, na odpust 
ku czci tego wi tego14.

Ksi dz Wincenty zas yn  nie tylko jako organizator szkolnictwa. W 1825 r. 
zosta  s dzi  pokoju powiatu kazimierskiego. Przewodniczy  jako marsza ek na 
zgromadzeniu gminnym obwodu lubelskiego.

W 1829 r. awansowa  na kanonika honorowego Katedry Lubelskiej. W roku 
1837 zosta  kanonikiem gremialnym, nast pnie pra atem dziekanem kapitu y ka-
tedralnej lubelskiej. Funkcj  w lubelskim konsystorzu (kurii) pe ni  od 1830 r.: 
najpierw jako surogat (s dzia duchowny), potem jako ofi cja  generalny. 

W roku 1845  po mierci administratora diecezji sufragana Mateusza Wo-
jakowskiego  ks. Pie kowski zosta  wikariuszem kapitulnym, a rok pó niej 
administratorem diecezji lubelskiej. Na konsystorzu w dniu 27 wrze nia 1853 r. 
papie  Pius IX mianowa  go biskupem wakuj cej od 14 lat diecezji lubelskiej 15.
Sakr  biskupi  otrzyma  w Petersburgu. Wkrótce po tym, 8 pa dziernika 1853 r., 
odby  ingres do Katedry Lubelskiej. Kronikarz tego wydarzenia relacjonowa : Tu 
on w m odych latach zanosi  mod y do Boga, tu ró ne obowi zki duchowne spra-
wowa , tutaj, jeszcze niedawno, z towarzyszami hierarchii katedralnej wspólnie 
dzieli  prace; dzisiaj staje na ich czele, obejmuje zwierzchnictwo nad kap anami, 
i przewodnictwo na drodze zbawienia ca ej owczarni Chrystusa diecezji lubel-
skiej 16.

W 1862 r. zosta  delegatem apostolskim w drugiej instancji. Kierowa  die-
cezj  w trudnych warunkach okresu mi dzypowstaniowego17. Na pocz tku swej 
pos ugi biskupiej wyda  (18 listopada 1853 r.) list pasterski, w którym zawar
ca y program dzia alno ci pastoralnej18. Drugi list opublikowa  pi  lat pó niej
(17 lutego 1858 r.)19. W tym ostatnim li cie pasterskim ograniczy  si  g ównie do 

13 M. Bawolska, Pochodzi  z Kurowa... Ks. Szymon Koziejowski, pra at, administrator diecezji lubelskiej 
w latach 1879 1883, Kurów 2014, s. 7 8.

14 K. Gregorowicz, Zarys g ówniejszych wypadków w województwie lubelskim w r. 1861, wst p i oprac. 
W. ladkowski, Lublin 1984, s. 85.

15 „Kurier Warszawski” 1863, nr 272, s. 1367; tam e 1863, nr 273, s. 1375.
16 W.[Walenty] B.[Baranowski], Pierwszy uroczysty wst p J. W. Wincentego Pie kowskiego, biskupa die-

cezji lubelskiej, na stolic  biskupi  w Lublinie, „Pami tnik Religijno-Moralny” [dalej: „Pam. Rel.-Mor.”] 1853, 
t. XXV, s. 506 513; to , F. Stopniak, Ingres biskupa lubelskiego Wincentego Pie kowskiego, „Wiadomo ci
Diecezji Lubelskiej” 1959, nr 7, 8, 9, s. 202 205. Por. N. michowska, Listy, t. II, Wroc aw 1960, s. 344 i 346. 

17 Por. E. Niebelski, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowie stwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 
1863 roku i na zes aniu, Lublin 2008, passim.

18 List pasterski Wincentego Pie kowskiego z Bo ej i Stolicy Apostolskiej aski biskupa lubelskiego 
z powodu obj cia rz dów swej diecezji wydany, Warszawa 1854; „Pam. Rel.-Mor.” 1854, t. XXVI, s. 401 437.
Por. J. Marczewski, Inauguracyjny list pasterski biskupa Wincentego à Paulo Pie kowskiego z 1853 roku,
„Wiadomo ci Archidiecezji Lubelskiej” 2006, nr 3, s. 746 769.

19 List pasterski JW. Pie kowskiego, biskupa diecezji lubelskiej, „Pam. Rel.-Mor.” 1858, t. II, s. 445 456.
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wy o enia nauki Ko cio a o w a ciwym prze ywaniu przez wiernych Wielkiego 
Postu: w czysto ci serca, prawo ci sumienia i umartwieniu cia a   20.

Jako biskup unika  dzia alno ci politycznej. Wobec manifestacji religijno-pa-
triotycznych 1861 r. zachowa  pewien dystans, cho  akcentowa  sw  solidarno
ze spraw  narodow . Dnia 6 marca tego  roku celebrowa  w Katedrze Lubelskiej 
uroczyste nabo e stwo a obne za poleg ych w Warszawie. Wzi o w nim udzia
niemal ca e miasto. Obecna by a te  delegacja ydowska z miejscowym rabinem na 
czele 21. Wraz z biskupem sandomierskim Józefem Juszy skim wr czy  25 wrze-
nia Karolowi Lambertowi memoria  biskupów o sytuacji Ko cio a katolickiego 

w Polsce, podpisany przez arcybiskupa Antoniego Fija kowskiego i wszystkich 
biskupów. Pe ni cy obowi zki namiestnika odmówi  jednak jego  przyj cia22.
Biskup Pie kowski nie dopu ci  do zamkni cia ko cio ów w Lublinie, mimo e
wywierano na niego silny nacisk, gro c w podrzucanych pismach s dem boskim 
i ludzkim 23. Sprzeciwia  si  nadu ywaniu Ko cio a dla celów politycznych. Na-
miestnikowi t umaczy , e wrzenia rewolucyjne s  przede wszystkim rezultatem 
t umienia przez w adze ycia ko cielnego w Polsce i „trzydziestoletniego” podry-
wania autorytetu duchowie stwa24.

Jako biskup lubelski wiele uwagi po wi ca  pracy duszpasterskiej. Bra  udzia
w nabo e stwach i szerzy  kult Naj wi tszego Serca Jezusowego na terenie Lubli-
na25 i w innych o rodkach rozleg ej diecezji lubelskiej (np. w Hrubieszowie)26.

Ze wzgl du na z y stan zdrowia nie móg  sam podo a  licznym obowi zkom, 
dlatego wyjedna  u Stolicy Apostolskiej zgod  na mianowanie ks. Walentego 
Baranowskiego biskupem pomocniczym lubelskim. Konsekrowa  go w Katedrze 
Lubelskiej 13 grudnia 1857 r.

W bardzo trudnym okresie dla Ko cio a i dla narodu dzia a  z wielk  rozwag
i ostro no ci . Uda o mu si  dokona  renowacji katedry lubelskiej. Urz dzi  te
rezydencj  biskupi  i pomieszczenia dla kurii biskupiej.

Ostatnie miesi ce ycia by y dla biskupa Pie kowskiego bardzo bolesne. G -
boko prze y  wybuch powstania styczniowego. Nie doczeka  jego ko ca. Jak wielu 
ludzi o konserwatywnych przekonaniach, wybuch powstania uwa a  za nieszcz -
cie narodowe.

20 Tam e, s. 445. 
21 R. Bender, Manifestacje religijno-patriotyczne w Lublinie w r. 1861, „Roczniki Humanistycz-

ne” 1958, t. VII, z. 2, s. 304; ten e, Ludno  miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej w latach 
1861 1862, Lublin 1961, s. 14, 48; Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na pro-
wincji, red. S. Kieniewicz i I. Miller, Wroc aw 1963, s. 76 i 84; R. Bender, Chrze cijanie w polskich ruchach 
demokratycznych XIX stulecia, Warszawa 1975, s. 217 i 224. 

22 J. Komar, Warszawskie manifestacje patriotyczne 1860 1861, Warszawa 1970, s. 202.
23 R. Bender, Chrze cijanie…, s. 231.
24 Z. Zieli ski, Pie kowski Wincenty, PSB, t. XXVI, s. 130; F. Ramotowska, Rz d carski wobec manife-

stacji patriotycznych w Królestwie Polskim w latach 1860 1962, Wroc aw 1971, s. 205.
25 Lublin dnia 4 lipca [1858 r.], „Pam. Rel.-Mor.” 1858, t. II, s. 331 333.
26 Diecezja lubelska, „Pam. Rel.-Mor.” 1858, t. II, s. 444 447.
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Zmar  w Lublinie 21 listopada 1863 r. w wieku 87 lat, w 54. roku kap a stwa, 
w dziesi tym roku sprawowania rz dów diecezj  lubelsk 27.

By  pasterzem gorliwej modlitwy, dobrego serca oraz pracy organicznej, któ-
r  prowadzi  z wielkim po wi ceniem i oddaniem. Trumna ze zw okami biskupa 
by a przez cztery dni wystawiona w jego rezydencji. T umy wiernych oddawa y
szacunek swemu pasterzowi.

Zosta  pochowany na cmentarzu parafi alnym w Lublinie przy ul. Lipowej, 
obok kaplicy pw. Wszystkich wi tych.

III. CHARAKTERYSTYKA DZIA ALNO CI DUSZPASTERSKIEJ
KS. WINCENTEGO PIE KOWSKIEGO

Analiza listów pasterskich bpa Wincentego Pie kowskiego i pe nionej przez 
niego misji kap a skiej prowadzi do kilku wniosków generalnych.

Wychowanie katolickie, kszta tuj c osobowo  religijn  cz owieka, nie wy-
zbywa si  w niczym racjonalizmu. Nie dziwi zatem, e ten gorliwy pasterz die-
cezji lubelskiej w pedagogii katolickiej wyra nie stawia  na pierwszym miejscu 
rozum, inteligencj  i prawd .

D ugie do wiadczenie duszpasterskie da o mu pozna  niemal wszystkie wady, 
które zara a y spo ecze stwo, nie tylko polskie  przyzna  to w swym pierw-
szym li cie pasterskim z 18 listopada 1853 r., w którym pisa : S  ludzie, którzy 
poczytuj c si  za obro ców wiary, chcieliby religi  pod swój sposób widzenia 
podci gn , naci gaj  wszystko, co si  z ich my l  nie zgadza, do wszystkiego
si  mieszaj , gdzie [jest] porz dek, gani  ustawy i zwierzchno  duchown 28.

Z wypowiedzi biskupa Pie kowskiego wynika równie , e wiat jest zbudo-
wany na zasadzie rozumno ci i logosu. To Chrystus jest Panem wszech wiata. 
Zwracaj c si  do rodziców i wychowawców, uczy , e Chrystusowy Ko ció  jest 
jedyn  szko  dzieci waszych, nie zamykajcie im drogi do poznania wi tych obo-
wi zków, a przez nie i wy sami lepszymi si  staniecie  29.

Emocjonalno  stawia  na dalszym planie, gdy  cz owiek musi by  wycho-
wywany do rozumno ci i prawdy; oczywi cie w cis ym zwi zku ze sfer  poza-
racjonaln .

G osi  zasad  prymatu osoby ludzkiej w relacjach polityczno-ekonomicz-
nych. G ównym celem pracy jest personalizacja osoby, a przez ni  ca ej wspólno-
ty ludzkiej. Praca jest udzia em ka dego cz owieka […], chroni od nieprawo ci 
i n dzy  30. Nauczanie takie by o wa ne zw aszcza w po owie XIX stulecia, kiedy 

27 Ks. W. D., Korespondencja „Przegl du Katolickiego”, „Przegl d Katolicki” 1863, nr 47, s. 747.
28 List pasterski z 1853 r., Warszawa 1854, s. 37.
29 Równie  w swym drugim li cie pasterskim z 17 lutego 1858 r. bp Pie kowski uczy , e Ko ció  jest jak 

czu a i ogl dna matka, ujarzmia silnych i wytrwa ych, pob a a niedo nym i s abym. „Pam. Rel.-Mor.” 1958,
t. II, s. 451.

30 List pasterski z 1853 r., tam e, s. 34.
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na ziemiach polskich umacnia  si  kapitalizm. Dobra doczesne po wszystkie 
czasy by y przedmiotem zabiegów i stara  cz owieka, wszak e, podobno nigdy 
tak wy cznie nie zajmowa y umys ów jak dzisiaj  31  zauwa a  s usznie. Z jego 
nauczania wynika, e podstawowym celem nauczania Ko cio a jest d enie do 
dobra wspólnego, które nie przeciwstawia si  dobru poszczególnych osób, ponie-
wa  najbardziej przyczynia si  do pe nego i gruntownego rozwoju cz owieka.

W procesie pedagogizacji narodu wielkie zadania stoj  przed kap anami.
Dlatego Wincenty Pie kowski stara  si  powi ksza  przerzedzone kadry ducho-
wie stwa. Podkre la  pracowito  kleru i wiernych, k ad  nacisk na umacnianie 
wi zi mi dzy nimi. Stara  si  utrzymywa  dobre relacje ze swymi diecezjanami. 
Oni za  doceniali jego pastersk  gorliwo 32. Do podleg ych sobie ksi y diece-
zji lubelskiej apelowa : Macie obowi zek wy szo ci  nauki przy wieca , gorli-
wie naucza , wiar  umacnia , religijne uczucia o ywia , ciemnot  rozprasza ,
a przes dy wyt pia 33. czy  tre ci religijno-moralne ze spo ecznymi, a tak e
gospodarczymi.

Charakterystyka pos ugi pasterskiej ks. bpa Wincentego Pie kowskiego,
któremu przysz o pracowa  w trudnym okresie zaboru rosyjskiego, prowadzi 
do wniosku, e wiele z bogactwa jego osobistej charyzmy oraz nauczania nie 
przedawni o si  w niczym. Jest aktualne równie  w dzisiejszych czasach. By  to 
bowiem pastor bonus.
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Wincenty Pie kowski (1786–1863) – Bishop of Lublin, promoter of education
Summary

Wincenty Pie kowski was born in a noble family in 1786. He attended 
schools in Zamo  and Lviv. After passing his matura exam in 1805, he entered 
the seminary in Lublin. In 1809, he was ordained to the priesthood. 

After six years of pastoral work in Lublin, he was appointed the parish pas-
tor in Kurów in 1815. He had been serving there for 38 years until he became the 
bishop of the Lublin diocese in 1853. While working as a parish pastor, he took 
a special care of the local elementary school. He made efforts to gather books and 
school equipment. In 1837, apart from the elementary school, he founded a craft 
school which was not only aimed at teaching various crafts, but mainly at the 
eradication of youth illiteracy. He was also a caring patron of young people. Both 
the elementary and the craft school owned well-stocked libraries. 

At the beginning of his episcopal service on 18 November 1853, he issued 
a pastoral letter with the whole programme of his pastoral activity. As the bishop 
of Lublin, he devoted much attention to his work as a priest. He also participated 
in church services and preached the devotion to the Sacred Heart of Jesus.

Bishop Pie kowski died in Lublin in 1863. He was a priest known for his 
fervent prayers, kind heart and organic work, which he performed with great sac-
rifi ce and devotion.

The analysis of pastoral letters written by Bishop Pie kowski and his ministry 
of a priest leads to several general conclusions. The Catholic upbringing, shap-
ing a person’s religious personality, is not devoid, in any respect, of rationality. 
Not surprisingly, therefore, this zealous pastor of the Lublin diocese clearly gave 
priority to reason, intelligence and truth in Catholic pedagogy. According to what 
Bishop Pie kowski stated, the world is based on the principle of rationality and 
logos. It is Christ who is the lord of the universe. The bishop put emotionality 
in the background. People must be educated for rationality and truth, however, 
in a close connection with the non-rational sphere. He promoted the principle of 
the primacy of the human person in political and economic relations. The main 
objective of work is the personalisation of an individual and, by means of it, of 
the entire human community. The description of the pastoral ministry of Bishop 
Pie kowski, who happened to work in a diffi cult period of Polish history, leads 
to a conclusion that a major part of his personal charisma and teaching has not 
become outdated at all and is still valid nowadays. After all, Bishop Wincenty 
Pie kowski was a pastor bonus.

Keywords: the Church, upbringing, school, devoting one’s life to others, home-
land.


