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Scenografia: na środku sceny biały materiał, po bokach kolorowe (np. niebieskie). Na tle jednego materiału 

portret Ks. Jerzego (na sztaludze), powyżej napis BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO na drugim hasło: NARODZINY 

DLA NIEBA 19 października 1984 r.  

Sprzęt: nagłośnienie, laptop, rzutnik.  

 

Baczność!  

Sztandar szkoły wprowadzić. 

Do hymnu państwowego.  

Po hymnie.  

 

LEKTOR I  

30 lat temu, 19 października 1984 roku, ks. Jerzy Popiełuszkoodprawił swoją ostatnią Mszę Świętą w kościele 

Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Następnie poprowadził rozważania wokół bolesnych 

tajemnic Różańca Świętego. Ostatnie z nich zakończyło się zdaniem: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, 

zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”. Pomimo nalegań gospodarzy, ks. Jerzy 

postanowił wrócić do Warszawy jeszcze tego samego wieczoru. W okolicach Górska, w drodze z Bydgoszczy  

do Warszawy, funkcjonariusze SB zatrzymali samochód księdza i uprowadzili kapłana. Po brutalnym pobiciu  

i związaniu wrzucili zmasakrowanego księdza do zalewu na Wiśle w okolicach Włocławka. Waldemar 

Chrostowski, kierowca ks. Jerzego, uciekł z miejsca porwania i powiadomił milicję i władze kościelne.  

30 października media poinformowały o wydobyciu z Wisły ciała kapelana Solidarności.  

 

CHÓR - MODLITWA O WSCHODZIE SŁOŃCA  

 

LEKTOR 2 

Ciało ks. Jerzego przewieziono do Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie 31 października odbyła się sekcja 

zwłok, którą wykonali prof. Maria Byrdy i dr Tadeusz Jóźwik z białostockiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz 

prof. Edmund Chruścielewski z Poznania w obecności mecenasa Jana Olszewskiego, reprezentującego Kościół. 

Na podstawie oględzin ciała i dowodów zbrodni można odtworzyć, jakim torturom był poddawany ks. Jerzy. Był 

związany w ten sposób, aby przy jakimkolwiek ruchu, pętla zaciskała się na szyi. Gdy zabójcy wrzucali ciało 

księdza do Wisły, do nóg przywiązali worek wypełniony kamieniami o wadze 11 kg. Twarz księdza Popiełuszki 

była tak zmasakrowana, że trudno było go rozpoznać.  

 

RECYTATOR I (z białym zniczem w rękach) – ks. Ryszard Kotkowicz, „Ciało męczennika…”  

Ciało męczennika ocieka woda wiślaną  

Badajcie  

Profesor Maria drżącą dłonią  

Tnie ostrzem skalpela  

Sutannę  

Koszulę…  

„Boże, co oni ci zrobili… 

Jak umarłeś…”  

Na odpowiedź czekają ludzie  

Sąd  

Kamery  

Uderzenia pałką  

Dławienie sznurem  

Śladowe ilości wody w płucach  

Nie żył przed wrzuceniem do wody?  
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Bezsenne noce  

Koszmar poznanego okrucieństwa  

Zamknięte drzwi sądu toruńskiego  

Zeznania  

I projekcja filmu z sekcji zwłok –  

- utajone  

Gdy milczy człowiek  

Ściany i kamienie wołają  

 

LEKTOR 1 

2 listopada 1984 roku, przy udziale ks. biskupa Edwarda Kisiela, przedstawiciela Episkopatu i rodziny, ciało 

zamordowanego kapłana odebrano z prosektorium i przewieziono do Warszawy. Przed budynkiem prosektorium 

białostockiej Akademii Medycznej zebrało się kilkanaście tysięcy wiernych, którzy żegnali męczennika  

z Suchowoli.  

 

FILM – „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – ostatnia droga – Białystok 02.11.1984” 

http://www.youtube.com/watch?v=6T6ws8UD19U 

 

LEKTOR 2 

Pogrzeb Ks. Jerzego Popiełuszki odbył się 3 listopada w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie i stał się 

wielką manifestacją religijną i patriotyczną. Od chwili śmierci ks. Jerzy zyskał miano męczennika za wiarę  

i prawdę, a do jego grobu przybywały pielgrzymki z całej Polski. W Warszawie, Suchowoli, Białymstoku i innych 

miastach Polski odprawiane były Msze Święte za Ojczyznę, podczas których zawsze modlono się za duszę 

ks. Jerzego, śpiewano pieśni patriotyczne, a szczególnie, ze łzami w oczach, pieśń „Ojczyzno ma”.  

 

CHÓR – OJCZYZNO MA  

 

RECYTATOR II (z czerwonym zniczem w rękach) (z książki: Ks. Antoni Lewek, Męczennik prawdy i nadziei, 

Warszawa 1986)  

Kiedy twe słowa z ambony spadały -  

Tysiące się zbierały 

Tysiące Cię słuchały 

W skupieniu, w milczeniu 

Kiedy wołałeś, że trzeba prawdę znać, 

Że trzeba przy niej stać 

I przestać się bać 

Wiedziałeś ile za to się płaci 

Gdy się modliłeś za Ojczyznę, za braci uwięzionych i umęczonych 

Wiedziałeś, że życie swe dasz w krwawej ofierze. 

Czy się bałeś?  

 

LEKTOR 1 

Po zamordowaniu ks. Jerzego, wśród wiernych zapanowało przekonanie, że zostanie rychło wyniesiony na 

ołtarze. Do kościoła św. Stanisława Kostki napływało wiele listów z całego świata i materiały o kulcie prywatnym  

i dostąpieniu łask za jego wstawiennictwem. Dokumentacją i opieką grobu zajęła się utworzona przez przyjaciół 

kapłana „Służba informacyjna”, która m.in. organizowała całodobowe dyżury przy grobie księdza. Kościół na 

Żoliborzu z grobem ks. Jerzego stał się sanktuarium pamięci. W dawnym mieszkaniu na plebanii utworzono 

http://www.youtube.com/watch?v=6T6ws8UD19U
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archiwum, gdzie przechowywana jest dokumentacja dotycząca jego życia i męczeńskiej śmierci oraz procesu 

beatyfikacyjnego.  

 

CHÓR – KTO WIERZY, ŻYJE NA WIEKI  

 

RECYTATOR II  – ks. Wacław Buryła, „Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki” 

Myśleli   że da się utopić Ewangelię 

W odmętach Wisły 

Że można Prawdę zmusić do 

- milczenia 

Że każdy ma swoją cenę 

 

Myśleli że siła stoi nad mądrością 

Ideologia przed sercem 

- i sumieniem 

Że człowiek jest panem życia 

- i śmierci 

 

Rozgrzeszasz ich zza grobu 

Jakbyś wierzył 

Że kiedyś ciemność 

- ich patrzenia 

Rozświetli Światło 

I sami staną się cząstką Płomienia  

 

LEKTOR 2 

W październiku 1994 roku delegacja Służby Informacyjnej udała się do prymasa Polski i przekazała prośby 

pielgrzymów o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W czerwcu 1995 roku kardynał Józef Glemp powołał 

Komisję ds. Przygotowania Procesu Beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. W roku 2002 watykańska 

Kongregacja wydała dekret o ważności aktu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. 

Grób kapłana odwiedziło co najmniej 15 mln osób, wpłynęło 240 świadectw o doznanych łaskach.  

19 grudnia 2009 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał dekret o męczeństwie ks. Jerzego. 

6 czerwca 2010 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie odprawiona została uroczysta Msza Święta 

beatyfikacyjna ks. Jerzego.  

 

CHÓR – BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ JERZY  

 

RECYTATOR III (z kwiatami w rękach) – Teresa Boguszewska „Niezapominajki” 

Przynoszę Ci Jerzy 

kwiaty pełne wspomnień 

 

krokusy ze spojrzeniem wiosny 

co kiedyś nadejdzie 

 

polne stokrotki 

przypomnieniem łąki 

 

białe konwalie z kropelkami rosy 
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jak łzy delikatne 

 

fiołki których ciepło 

zatrzymały dłonie 

 

zdumione twarze bratków 

że giną i kwiaty 

 

kaczeńce które zatrzymały słońce  

choć w tak niepozornym miejscu  

zrodziła je ziemia 

 

groszek pachnący co barwy miłości 

odmienia w odcieniach 

 

niezapominajki co proszą 

pamiętać. 

 

LEKTOR 1 

Francuski ksiądz o imieniu Bernard przez czterdzieści lat nie chodził do kościoła. Po nawróceniu wstąpił  

do seminarium. Podczas jednej z podróży do Polski odwiedził grób ks. Popiełuszki. Od tej pory francuski 

duchowny często modlił się za wstawiennictwem polskiego księdza. 

W 2011 r. w szpitalu w Créteil leżał François Audelan. Był chory na nietypową przewlekłą białaczkę szpikową.  

W listopadzie 2011 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia. Nie pomogły mu trzy chemioterapie ani 

przeszczep szpiku kostnego. Był w ostatnim stadium choroby. 

14 września 2012 r. ksiądz Bernard czuwał przy łóżku konającego - w dzień swoich urodzin i księdza Jerzego – 

i modlił się głośno: "Posłuchaj, Jurku, dziś twoje i moje urodziny, więc jeśli masz coś zrobić, to zrób to właśnie 

dzisiaj”. Potem odszedł. François Audelan wyzdrowiał i jest przekonany, że to Bóg przywrócił mu zdrowie. 

 

LEKTOR 2 

W związku z tym nadzwyczajnym i nagłym uzdrowieniem, kilkanaście dni temu, 20 września, o godz. 11.00, we 

francuskim miasteczku Thiais, w diecezji Créteil, w kaplicy domu generalnego Sióstr Anuncjatek,  otwarto proces 

do kanonizacji Błogosławionego Jerzego Popiełuszki.  

 

FILM – „Ks. Jerzy Popiełuszko – Ten to chyba będzie świętym” 

http://www.youtube.com/watch?v=QQqy2LTUDUg 

 

LEKTOR 2 

Prosimy panią dyrektor o zabranie głosu.  

 

Czy ktoś z gości chce zabrać głos?  

 

Baczność! 

Do hymnu szkoły!  

Sztandar szkoły wyprowadzić.  

Spocznij.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QQqy2LTUDUg
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Źródła:  

Krzysztof Pogorzelski, W przededniu beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_j_popieluszko_08.html# 

 

Historia procesu beatyfikacyjnego ks. Popiełuszki  

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x81882/historia-procesu-beatyfikacyjnego-ks-popieluszki/ 

 

www.popieluszko.net.pl 

 

www.youtube.com 

filmy:  

- Ksiądz Jerzy Popiełuszko – ostatnia droga – Białystok 02.11.1984 

http://www.youtube.com/watch?v=6T6ws8UD19U 

- Ks. Jerzy Popiełuszko – Ten to chyba będzie świętym 

http://www.youtube.com/watch?v=QQqy2LTUDUg 

 

Teresa Boguszewska, Ksiądz Jerzy, Wydawnictwo Anagram, Warszawa 2004  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_j_popieluszko_08.html
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x81882/historia-procesu-beatyfikacyjnego-ks-popieluszki/
http://www.popieluszko.net.pl/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6T6ws8UD19U
http://www.youtube.com/watch?v=QQqy2LTUDUg

