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Wstęp 

Okres, na który przypadły lata życia ks. Witolda Szymczukiewicza charak
teryzowały ogromne przemiany polityczne, geograficzne i ekonomiczne. 
Zakończyła się pierwsza wojna światowa. Po latach rozbiorów Polska odzyska
ła niepodległość i powróciła na mapy, tworzyły się struktury odrodzonego 
państwa. Po 20 latach wybuchła druga wojna światowa, a po jej zakończeniu 
decyzją wielkich mocarstw granice Polski przesunięto na zachód, zabierając 
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Kresy, a przyłączając utracone przed wiekami Ziemie Zachodnie i Północne 1. 
Trwał stalinizm i umacniała się władza ludowa. Na Ziemiach Zachodnich 
i Północnych ze szczególnym zaangażowaniem budowano socjalizm m.in. na 
wzór radziecki - powstawały spółdzielnie produkcyjne i Państwowe Gospodar
stwa Rolne. Wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i w aparacie 
państwowym utworzono komórki i urzędy mające na celu zwalczanie Kościoła. 
Zmiany te rzutowały na życie Kościoła. Po II wojnie światowej, poza nowymi 
granicami Polski znalazła się ogromna część diecezji wileńskiej - utworzono 
diecezję wileńsko-białostocką. Na Ziemiach Odzyskanych od podstaw tworzy
ła się administracja kościelna. Władze partyjne i państwowe usiłowały na tych 
terenach na wzór Kościoła polskokatolickiego podporządkować sobie Kościół 
katolicki. Ze szkół wyrzucono naukę religii, katechizacja odbywała się w sal
kach i punktach katechetycznych. Z Ordynariatu Gorzowskiego, zwanego 
potocznie diecezją gorzowską, wydzielono m.in. diecezję koszalińsko-
kołobrzeską2. 

1. Dzieciństwo, lata młodzieńcze i seminaryjne 

Ks. Witold Szymczukiewicz urodził się 24 czerwca 1910 r. 
w Gatczynie koło Petersburga3. W 1918 r. rodzina Szymczukiewiczów prze
prowadziła się z Gatczyna do Białegostoku, gdzie Witold był ministrantem 
w kościele pw. św. Rocha. Kolejny etap jego życia stanowiła nauka w Gimna
zjum Biskupim w Drohiczynie. Po maturze, którą uzyskał w Białymstoku, 
odbył służbę wojskową w Zambrowie i ze stopniem podchorążego we wrześniu 
1933 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Wilnie. Miał dwóch braci, 
z których jeden - Lucjan Szymczukiewicz został kapłanem w Towarzystwie 
Jezusowym 4. Studia seminaryjne, które odbywał w Wilnie połączone były 
wówczas z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Stefana Batorego 
w Wilnie. Kleryk W. Szymczukiewicz należał do alumnów zdolnych, 

1 Zob. Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności. Red. A. Sucheni-
Grabowska. Warszawa 1998, s. 195 - 3 5 1 . 
2 Zob. Ziemie Zachodnie Północne w okresie stalinowskim. Red. C. Osękowski. Zielona Góra 
1999, s. 5 - 254; P. Raina, Cele polityki władz PRL wobec Watykanu. Warszawa 2001, s. 5 - 180: 
K. Kowalczyk, W walce o rząd dusz. Szczecin 2003. s. 7 - 304; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 
1944 -2002. Radom 2003, s. 5 - 392; Nowe diecezje Kościoła katolickiego w Polsce. Red. 
L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa 1994, s. 21 - 2 9 . 
3 Schematyzm Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej 1977. Oprać. P.T. Mielczanek. Koszalin 
1977 (dalej SDKK 1977), s. 242; Kronika diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 1972-1992. Oprać. 
M. Czerner. Koszalin 1995, s. 224. 
4 S. Bielawski, Sp. Ks. Prałat Witold Szymczukiewicz. Koszalińsko - Kołobrzeskie Wiadomości 
Diecezjalne (KKWD), R.16: 1988. nr 3 - 4, s. 126, 128: Archiwum Parafii pw. NMP Królowej 
Różańca Świętego w Słupsku (APMS), Kronika Parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
w Słupsku 1964 - 1984, b. sygn.. (KPMS), b. pag. 
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sumiennie wykonywał codzienne obowiązki i dodatkowo angażował się do 
pracy w bibliotece seminaryjnej. Ponadto usilnie starał się, by poskromić 
i pohamować wrodzony - żywy i gorący temperament. Studia uwieńczył zdo
byciem stopnia magistra teologii na podstawie pracy na temat ,.Sposobów 
poznania istnienia Boga według św. Bonawentury", napisanej pod kierunkiem 
ks. dr Władysława Suszyńskiego. Święceń prezbiteratu udzielił mu 18 czerwca 
1939 r. w katedrze wileńskiej abp Romuald Jałbrzykowski 5. 

2. Pierwsze lata kapłaństwa w okresie II wojny światowej 

Pierwszą placówką duszpasterską, do której został skierowany młody neo-
prezbiter, była Kalwaria Wileńska, a w czasie okupacji niemieckiej był 
wikariuszem w parafii Rukojnie koło Miednik. Już na początku działań wojen
nych na terenie Litwy znalazł się w grupie czterech pierwszych polskich 
księży, których odizolowano w miejscu internowania, w przygotowanym spe
cjalnie dla aktywnie działających na rzecz Polski duchownych narodowości 
polskiej w opuszczonym klasztorze w Liszkiewie koło Druskiennik. Po roku 
jednak obóz przestał istnieć, Litwę bowiem zajęli Rosjanie, następnie Niemcy, 
a po nich znowu powrócili Rosjanie. Ks. Szymczukiewicz należał do grona 
tych księży katolickich, którzy mimo grożących restrykcji ze strony hitlerow
skich okupantów w okresie holokaustu - nie wyłączając utraty własnego życia 
- czynnie angażowali się w akcję ratowania i przechowywania Żydów. W cza
sie eksterminacji Żydów, którym ks. Witold udzielał pomocy, zgłosiła się 
również do niego Faiga Reznik, koleżanka z czasów nauki w gimnazjum 
w Drohiczynie. Jako mężatka - Cibora Barkai - poprosiła o pomoc dla siebie 
i swojego syna. Załatwił im fałszywe metryki i inne dokumenty oraz umieścił 
ich u zaufanej parafianki Jadwigi Romanowskiej. Obydwoje ukrywani przeżyli 
czasy okupacji niemieckiej6. W latach 1940-1945, oprócz posługi duszpaster
skiej w parafii i pomocy Żydom, ks. W. Szymczukiewicz pełnił funkcję 
kapelana Armii Krajowej7. Kiedy w lipcu 1943 r. Komenda Okręgu Wileńskie
go Armii Krajowej powzięła decyzję o tworzeniu oddziałów partyzanckich, 
które z czasem zaczęły przyjmować nazwę brygad, stało się jasne, że w skład 
ich dowództwa będą wchodzić kapelani wojskowi. Ostatecznie w przededniu 

5 S. Bielawski, Sp. Ks. Prałat Witold Szymczukiewicz.... s. 126 - 127; Schematyzm Diecezji Go
rzowskiej 1969. Red. E. Jagodziński. Gorzów Wlkp. 1969 (SDG1969), s. 243. 
6 T. Krahel. Kapłani wśród „Sprawiedliwych... ", ,.Czas Miłosierdzia". R. 2003. nr 161, s. 1 
7 Kronika diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej..., s.224; E. Wiązowski. Parajia katolicka Naj
świętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy. Poznań 2002, mps, s. 50. 
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operacji ,,Ostra Brama" ks. por. Witold Szymczukiewicz, pseudonim „Mimo
za", wszedł w skład 3. Brygady Wileńskiej dowodzonej przez por. Gracjana 
Fróga „Szczerbca'*8. 

3. Na Pomorzu 

W roku 1946, na skutek zaistniałych zmian polityczno - administracyjnych 
oraz przesunięcia na wschód granic państwa polskiego, analogicznie jak zde
cydowana większość polskich księży, w zaistniałych warunkach za zgodą ks. 
abp. R. Jałbrzykowskiego opuścił Wileńszczyznę i wyjechał na Ziemie 
Odzyskane. Osiadł wśród Kaszubów w Kartuzach. Pracował tam jako rektor 
kościoła i kapelan szpitalny oraz prefekt szkolny w gimnazjum. Kaszubi 
polubili go, lecz kiedy z czasem nasiliła się w Polsce akcja antykościelna, za 
gorliwość został przez władze cywilne usunięty i przeniesiono go na pobyt 
czasowy do Rady 9. 

W 1950 r. zdecydował się na następną zmianę i podjął posługę duszpaster
ską w Ordynariacie Gorzowskim. W latach 1950-1960 piastował urząd 
proboszcza w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Ugoszczy - dekanat Bytów 1 0 

i dodatkowo administrował kościołem w Sominach". Z duszpasterstwem para
fialnym w Ugoszczy połączył pracę naukową i dojeżdżał na studia w Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie poszerzając temat swojej pracy 
magisterskiej o św. Bonawenturze uzyskał tytuł doktora teologii. 1 2 Następną 
placówką duszpasterską, którą powierzyła mu do obsługi jako proboszczowi 
w latach 1960-1964 kuria gorzowska, była parafia pw. św. Mikołaja 
w Wałczu 1 3. 

8 C. Wilanowski, Duchowieństwo katolickie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na 
Wileńszczyźnie. W: Nauczycielowi - uczniowie. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu 
Profesorowi Józefowi Mandziukowi z okazji 70. rocznicy urodzin. Red. W. Kret, Z. Pałka. 
K. Szopa, Rzeszów 2011, s. 709 - 710. 
9 S. Bielawski, Śp. Ks. Prałat Witold Szymczukiewicz.... s. 127. 
10 Schematyzm Diecezji Gorzowskiej 1959. Gorzów Wlkp. 1959, s.76: Schematyzm Diecezji 
Koszalińsko -Kolbrzie 1987. Oprać. P.T. Mielczanek. Koszalin 1987 (SDKK 1987). s. 137-138: 
Kronika diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej.... s. 224. 
" Personalia. Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Pralatury Pil
skiej. R. 6: 1950, nr 1-2, s. 292. 
12 S. Bielawski, Śp. Ks. Prałat Witold Szymczukiewicz.... s. 127. 
13 SDKK 1987, s. 582; E. Wiązowski, Służył wiernym. Powiat Słupski. R. Xli: 2012. nr 7-8. 
s. 3 6 - 3 7 . 
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4. Proboszcz oraz dziekan w Słupsku 

Pod datą 27 czerwca 1964 r. Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji Naj
świętszego Sakramentu ze Słupska w kronice klasztornej odnotowały, 
że „miejsce ks. Prałata Chmielewskiego zajął ks. Dr Szymczykiewicz z Wał
cza" 1 4 . Istotnie dekretem bp. Wilhelma Pluty z 20 lutego 1964 r. został on 
mianowany administratorem parafii pw. NMP Królowej Różańca św. 
w Słupsku. W myśl tego dekretu 27 lutego 1964 r. w obecności delegata kurii 
gorzowskiej ks. prał. Mieczysława Marszalika zostało przez ks. Szymczukie-
wicza przejęte w formie protokołu zdawczo-odbiorczego mienie kościelne 
i beneficjalne. W niedzielę 8 marca po uroczystej sumie i po kazaniu wygło
szonym przez ks. dziekana Jana Stanka SDB z parafii Świętej Rodziny i św. 
Judy Tadeusza w Słupsku nowego proboszcza parafii Mariackiej powitały naj
pierw dzieci, a następnie młodzież i starsi 1 . 

W okresie administrowania przez ks. W. Szymczukiewicza parafią pw. 
NMP Królowej Różańca św. dobiegała końca Wielka Nowenna przed Tysiąc
leciem Chrztu Polski, po niej zaś nastąpiły uroczystości milenijne. W Kościele 
powszechnym odbywał się ponadto Sobór Watykański II, a papież Paweł VI 
bullą Episcoporum Poloniae coetus z 26 czerwca 1972 r. ustanowił diecezję 
koszalińsko-kołobrzeską. Obchodzono również 975-Iecie biskupstwa w Koło
brzegu 1 6. 

W słupskim kościele pw. NMP Królowej Różańca Św., jako centralnej 
świątyni ogniskowało się całe życie religijne parafii miasta. W pracy duszpa
sterskiej ks. W. Szymczkiewicza wspierało najczęściej czterech wikariuszy 
oraz kilka sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxis. Kierując parafią dużą 
wagę przywiązywał do oddziaływania religijnego na młode małżeństwa. 
Służyły temu cykle specjalnych nauk, które obejmowały przede wszystkim 
problematykę życia religijnego i małżeńskiego. Na terenie parafii prowadzono 
poradnictwo rodzinne. W ramach cyklicznych spotkań omawiane były proble
my rodzinne, poza tym prowadzono coroczny kurs przedmałżeński. Ważną rolę 
w formowaniu postaw katolickich odgrywały systematycznie odbywające się 
spotkania rodziców i dzieci uczęszczających na naukę religii. Tematyka tych 
spotkań dotyczyła nie tylko problemów pedagogicznych, ale w poważnej 
mierze obejmowała również sprawy ogólnoparafialne. Zaangażowanie świec
kich w życiu parafii widoczne było wówczas nie tylko w liturgii podczas 

14 Kronika diecezji koszalińsko-kolobrzeskiej..., s. 224. 
15 APMS. KPMS 1964-1985. b. pag.: Schematyzm Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej 1998. 
Oprać. K. Zadarko. D. Końska. K. Wilkowska. Koszalin 1998. s. 473. 
16 APMS. KPMS 1964-1985, b. pag.; Kronika diecezji koszalińsko-kolobrzeskiej.... s. 13, 38. 
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Eucharystii. Równie dobrze rozwijała się akcja charytatywna, w ramach której 
prowadzono zbiórki odzieży i żywności dla osób ubogich z terenu parafii 1 7. 

Poza sprawowaniem Eucharystii oraz odprawianiem nabożeństw ks. Szym
czukiewicz w okresie Bożego Narodzenia organizował koncerty kolęd, 
zabiegał u władz miasta, by wierni mogli manifestować na zewnątrz swoją 
wiarę, uczestnicząc w przechodzących ulicami miasta procesjach Bożego Cia
ła. Wysyłał pielgrzymki na Jasną Górę, natomiast mniej oficjalnie wyjeżdżał 
do jasnogórskiego sanktuarium sam, by uczestniczyć w odbywających się tam 
zjazdach byłych duszpasterzy podziemnej Polski Walczącej 1 8. 

Ks. W. Szymczukiewicz podjął dalsze prace przy renowacji kościoła para
fialnego. Ich rezultatem było wykonanie według projektu artysty plastyka 
Wiktora Ostrzołka i umieszczenie w oknach prezbiterium dziewięciu nowych 
witraży. W związku z ich montażem przeniesiono zabytkowy, gotycki tryptyk 
przedstawiający Ukrzyżowanego Chrystusa, Maryję i św. Jana Apostoła, do 
lewej nawy bocznej i dzięki temu ów cenny zespół rzeźb został o wiele 
bardziej wyeksponowany. Zamówił również dwanaście kolejnych witraży figu
ralnych, przedstawiających postacie świętych, które znalazły się w miejscach 
dawnych ołtarzy w nawach bocznych. Zatroszczył się o wymienię starych 
ławek w nawie głównej na nowe, jednolite i dostosowane do zabytkowego 
wnętrza świątyni oraz w myśl przepisów postarał się o ołtarz soborowy (twarzą 
do ludzi) w prezbiterium. Dokonywał także remontów dachu kościoła Mariac
kiego. Dbał ponadto o należący w tamtym okresie do parafii Mariackiej 
zabytkowy kościół pw. św. Jacka 1 9. 

Po ustawowym przywróceniu przez państwo Kościołowi na Ziemiach Za
chodnich i Północnych kościołów, budynków kościelnych i zakonnych oraz 
przekazaniu na własność innych nieruchomości 2 0 ks. W. Szymczukiewicz nie 
zgodził się na pozostawienie w użytkowaniu Sióstr Klarysek od Wieczystej 
Adoracji Najświętszego Sakramentu mieszkania dla kapelana po dawnej pleba
nii i obiektów po byłej szkole katolickiej przy ul. Kościelnej 3 w Słupsku 2 . 
Obiekt po szkole adaptował później na salki katechetyczne^. 

W Słupsku podejmował biskupów, najpierw Ordynariatu Gorzowskiego, 
a później diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. I tak m.in. za jego kadencji pro
boszczowskiej od 9 do 11 maja 1970 r. odbył w parafii Mariackiej wizytację 

17 S. Jelonik, Miejsce spotkania w parafii NMP w Słupsku, „Słowo Powszechne'". R. 1973. nr 24. 
s. 4. 
18 APMS, KPMS 1964 1985, b. pag. 
19 S. Jelonik, Miejsce spotkania..., s. 4. 

20 K. Dullak, Podstawy prawno - organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej'. Koszalin 
1996, s. 82. 

21 Archiwum klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku (dalej: ASKS). Kroni
ka klasztoru Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku (dalej: KSKS) 1951-1972. 
mps. b. sygn., s. 513. 
22 APMS, KPMS 1964 - 1985, b. pag. 
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kanoniczną bp J. Stroba, natomiast od 7 do 9 maja 1976 r. parafię tę wizytował 
bp Ignacy Jeż" . 10 września 1968 r. witał w kościele parafialnym bp. Wilhel
ma Plute, który przybył do Słupska, aby wziąć udział w nabożeństwie dzięk
czynnym w parafii Mariackiej w związku z dziesiątą rocznicą rządów diecezją 
gorzowską. Tego samego dnia odbyła się w Słupsku konferencja rejonowa 
duchowieństwa z województwa koszalińskiego, w której wzięli również udział 
ówcześni biskupi pomocniczy z Gorzowa, bp Jerzy Stroba i bp Ignacy Jeż 2 4 . 
Podobna uroczystość odbyła się w kościele Mariackim 24 czerwca 1973 r. 
w pierwszą rocznicę ustanowienia diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Prze
wodniczył jej wówczas bp I. Jeż, a brało udział duchowieństwo z całej diecezji 
oraz wierni, którzy wspólnie dziękowali Bogu za rozwój nowej, choć o tysiąc
letniej już tradycji, diecezji~\ 

Ks. prałatowi W. Szymczukiewiczowi przypadł ponadto zaszczyt goszcze
nia w parafii NMP Królowej Różańca św. w Słupsku późniejszego papieża 
i świętego, wówczas kard. Karola Wojtyły. Najdostojniejszy Gość przybył 
wówczas do Słupska z okazji odbywających się w Kołobrzegu diecezjalnych 
uroczystości 975-lecia powstania Metropolii Gnieźnieńskiej, do której w 1000 
r. przynależało Biskupstwo w Kołobrzegu, a od 1972 r. należała diecezja ko-
szalińsko-kołobrzeska2 6. Aby wiernie odtworzyć ów pobyt, odwołajmy się do 
wpisu dokonanego w kronice parafialnej przez samego ks. Szymczukiewicza: 
„16 VIII 1975 roku sobota - przybycie J. Em. Ks. Kard. Karola Wojtyły z Kra
kowa. O godz. 19.00 Msza św. i Słowo Boże X Kardynała. Serdecznie witała 
cała parafia Dostojnego Gościa. Również na plebanii była bardzo serdeczna 
atmosfera. 17 VIII 1975 r. Ks. Proboszcz z Przezacnym Gościem udaje się do 
Kołobrzegu na uroczystości swoim samochodem (Opel Rekord)'' 2 7. Kard. Woj
tyła po uroczystościach tych znowu powrócił do Słupska 2 8, a trzy lata później 

23 SDKK 1998. s. 389. 
^APMS. KPMS 1964 - 1985. b. pag. 

S. Jelonik. Miejsce spotkania, s. 4. 
~6 Kronika diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej..., s. 38. 
27 APMS. KPMS 1964 - 1985. b. pag. 
28 Npisał o tym ks. Wiktor Majewicz: „Wiedziałem, że ks. Kardynał Wojtyła zatrzymał się [...] 
w Słupsku. Nazajutrz 18 sierpnia dzwonie do proboszcza w Słupsku i dowiaduję się, że Eminen
cja Kardynał Wojtyła jest, ale za dwie - trzy godziny odleci samolotem do Krakowa. Teraz jest 
wolny i na pewno przyjmie delegację z Ustki. Zamówiłem wóz. wziąłem cztery osoby [...] 
i z bukietem naprędce zdobytych róż udaliśmy się do Słupska. Ks. Kardynał przyjął nas bardzo 
serdecznie. Z miejsca nawiązał z nami kontakt niemal przyjacielski. Byłem tym zaskoczony. 
Udzielił nam błogosławieństwa i już powstawaliśmy z klęczek, gdy nagle błysnęła mi myśl 
i powiedziałem: « P r o s z ę Eminencji, moi parafianie nigdy nie widzieli z bliska ubioru kardynal
skiego. Czy mógłbym prosić o łaskawe pokazanie się w tym s t r o j u ? » Wiem, że to było zuchwa
łe z mojej strony, ale czułem taką potrzebę uradowania mojej delegacji .«Dobrze - powiedział 
Kardynał - przebiorę się. Proszę na chwilę w y j ś ć » . I wnet otworzyły się drzwi i ujrzeliśmy 
naszego kochanego Kardynała. Jeszcze z każdym zamienił kilka słów, pobłogosławił nas i pełni 
radości wyszliśmy na korytarz, gdzie był inny świat. W obecności kardynała czuliśmy się jakoś 
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ks. Szymczukiewicz napisał: „16 X 1978. Wielka radość. Papieżem J. Em. Ks. 
Kardynał Karol Wojtyła - Polak. Trudno uwierzyć*'29. Ostatni zapis w kronice 
parafialnej dokonał ks. Szymczukiewicz 18 listopada 1979 r. Poinformował 
w nim, że „Ks. Proboszcz opuszcza parafię i udaje się na odpoczynek - emery
turę" 1 0 . Z kolejnego zapisu, dokonanego już przez jego następcę, dowiadujemy 
się, że „Dekretem Ks. Biskupa Ordynariusza Ignacego Jeża z dniem 19 listopa
da 1979 r. proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej 
w Słupsku został mianowany Ks. Ryszard Król" . 

Ordynariusz gorzowski bp W. Pluta 15 stycznia 1963 r. ustanowił go poza 
tym sędzią prosynodalnym Ordynariatu Gorzowskiego 3 2 oraz powierzając do 
administrowania parafię Mariacką mianował go jednocześnie dziekanem deka
natu Słupsk-Zachód 3 3, a później bp Jeż mianował dziekanem dekanatu 
Słupsk 1 4. Do dekanatu Słupsk należało dziewięć parafii: Niepokalanego Poczę
cia NMP w Bruskowie Wielkim, MB Częstochowskiej w Duninowie, NSPJ 
w Kobylnicy, Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie, Najświętszego 
Zbawiciela w Ustce oraz wszystkie parafie słupskie: NMP Królowej Różańca 
Św., św. Ottona przy kościele NSPJ oraz Świętej Rodziny i św. Judy Tadeusza, 
a także, od 1977 r., św. Maksymiliana Marii Kolbego 3 3. 

Mieszkająca już w Izraelu, uratowana wraz z synem Cipora Barkai, czyniła 
starania o wpisanie ks. Szymczukiewicza na listę „Sprawiedliwych wśród 
narodów świata". Komisja Sprawiedliwych przy Instytucie Pamięci Ofiar 
i Bohaterów Yod Vaschen postanowiła, na podstawie zebranych przez nich 
zeznań świadków, złożyć mu hołd za to, że z narażeniem życia ratował 
w czasie eksterminacji Żydów, nadając mu tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów 
świata". Państwo Izrael zaprosiło go do Ziemi Świętej 3 6. Po odbiór medalu 
udał się ze Słupska w listopadzie 1965 r. Najprawdopodobniej na początku 
roku następnego w Jerozolimie w Alei Sprawiedliwych dla upamiętnienia 

dziwnie zbratani. To tylko Ojciec może stworzyć taką życzliwą atmosferę. I ta serdeczność. 
życzliwość i prostota serca Kardynała otworzyła mi na oścież drogę do Niego. Mogłem być 
skarcony za swoją śmiałość i nie byłoby to dziwne. Ale tak się nie stało. Wracaliśmy wszyscy 
wzbogaceni nie tylko kolorem pięknych szat, ile skromną, prostą, świętą osobowością Kardyna
ła. To była lekcja dla naszego ducha": APMS, W. Markiewicz, Droga do upragnionego kapłań
stwa i duszpasterstwo do emerytury. Słupsk 1984. mps, s. 265-266. 
2 9 APMS, KPMS 1964-1985, b', pag. 
3 0 . APMS. KPMS 1964-1985, b. pag. 
3 1 Tamże. b. pag. 
nSDG 1969, s. 32. 
33 APMS. KPMS 1964 - 1985. b. pag. 
34 Nominacje księży dziekanów i wicedziekanów. KKWD. R. 1: 1972. nr 2-4. s. 32-33: E. Wią-
zowski. Parafia katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kobylnicy w larach 1945-2002. 
Poznań 2002, mps. s. 50. 
35 Schematyzm Diecezji Koszalińsko Kołobrzeskiej 1974. Koszalin 1974. s. 107-113: SDKK 
1977. s. 236-251. 

36 T. Krahel. Kapłani wśród „Sprawiedliwych.... s. 1. 
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dobrych czynów, zasadził swoje drzewko pamięci' 7. Imię i nazwisko jego 
zamieszczono na liście uhonorowanych tym zaszczytnym tytułem' 8. W lutym 
1966 r. wracał do Polski przez Rzym, Wenecję, Monachium i Berlin' 9. W 1972 
roku Stolica Apostolska odznaczyła go godnością kapelana Ojca św. 4 0. 

5. Emerytura i śmierć 

Ze Słupska powrócił do Kartuz, gdzie nadal służył kapłańską pomocą miej
scowym duszpasterzom. Utrzymywał również więź z diecezją białostocką, 
wspólnie z jej duchowieństwem uczestniczył w uroczystościach diecezjalnych, 
m. in. 400-leciu Seminarium Duchownego Wileńsko-Białostockiego, koronacji 
obrazu Matki Boskiej w Różanymstoku i w Krypnie oraz w rozpoczęciu pere
grynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach. Pielęgnował 
także więzy rodzinne, odwiedzając brata w Białymstoku 4 1. 

Zmarł na wylew krwi do mózgu 19 września 1987 roku 4 2. Uroczystości po
grzebowe odbyły się 22 września o godz. 11.00 w kartuskim kościele pw. św. 
Kazimierza. Kazanie podczas uroczystej mszy św. żałobnej w Kartuzach wy
głosił wydelegowany przez bp. Edwarda Kisiela z Białegostoku 
kolega kursowy z Seminarium Duchownego w Wilnie ks. Stanisław Bielaw
ski 4 3 . Ciało zmarłego złożono na cmentarzu w Kartuzach. Msza Św., z udziałem 
wiernych, za spokój duszy śp. ks. prałata W. Szymczukiwicza została odpra
wiona w kościele Mariackim w Słupsku w piątek 25 września tego roku 
o godz. 18.00 4 4. 

Zakończenie 

Ks. prałat Witold Szymczukiewicz przeżył 77 lat (w tym sześć jako 
alumn Seminarium Duchownego w Wilnie) i 48 lat był kapłanem. Przez sześć 
lat pełnił posługę duszpasterską na Wileńszczyźnie, gdzie przez cztery lata 
pełnił funkcję kapelana Armii Krajowej oraz ratował Żydów. Od 1946 r. służył 
wiernym w Kartuzach i Radzie. Przez 11 lat piastował urząd proboszcza 
w Ugoszczy, dekanat Bytów, przez cztery lata urząd proboszcza w Wałczu 

j7 Kronika diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej.... s. 224. 
~'8 http//ww\v.sprawiedliwi.org.pl /coms/lista-yod-waschen/lts=, 28 III 2012, godz. 14.00. 
39 APMS, KPMS 1964 - 1984. b. pag. 
40 Kronika diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej.... s. 224; SDKK 1977, s. 35. 
41 S. Bielawski. Sp. Ks. Prałat Witold Szymczukiewicz..., s. 128. 
42 SDKK 1998, s. 388. 532. 
4j S. Bielawski, Sp. Ks. Prałat Witold Szymczukiewicz.... s. 126-129. 
44 APMS, KPMS 1985-1994, b. pag.; E. Wiązowski, Służył wiernym..., s. 37-38. 
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i najdłużej, bo 15 lat, służył wiernym w Słupsku jako proboszcz parafii pw. 
NMP Królowej Różańca św. i dziekan najpierw dekanatu Słupsk-Zachód, póź
niej zaś dekanatu Słupsk. Niespełna 11 lat spędził na emeryturze w Kartuzach. 
Jak zaświadczał kaznodzieja, głosząc pogrzebowe kazanie, życie ks. prałata 
W. Szymczukiewicza charakteryzowały nade wszystko usilna praca i wielkie 
ambicje ukierunkowane na dobro Kościoła, które wzmacniane były więzią 
z rodziną i macierzystą diecezją wileńską. 


