
400 rocznica śmierci Piotra Skargi 

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Uchwałą z dnia 16 września 2011 r. ustanowił rok 2012 Rokiem księdza 
Piotra Skargi. 

 

 

 

W związku z trwającym Rokiem Ks. Piotra Skargi został odsłonięty Jego pomnik w naszej parafii, na 
terenie przykościelnym. Odsłonięcia dokonał Arcybiskup Metropolita Warszawski J. Em. Ks. Kardynał 
Kazimierz Nycz w dniu 18 września 2012.  

Mamy nadzieję, że Ksiądz Piotr Skarga, z wysokości swojego pomnika wezwie  współczesnych Polaków 
do miłości Kościoła i Ojczyzny. 

Pomnik ufundowała społeczność Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Jego imienia. Słowa naszej wdzięczności 
kierujemy na ręce Ks. Dyrektora KZE za piękne zagospodarowanie terenu wokół pomnika oraz za przeniesienie                     
i wyeksponowanie starego, odnowionego krzyża misyjnego i zamocowanie go na ścianie świątyni od                               
ul. Kasprzaka. Wszystkich, którzy przyczynili się do ufundowania pomnika i uświetnienia tej uroczystości 
ogarniamy naszą wdzięczną modlitwą.  



Uchwała Sejmu RP z 16 września 2011 roku: 
 
 „Która jest pierwsza i zasłużeńsza Matka, jak Ojczyzna, która jest gniazdem 
wszystkich i powinowactw waszych i komorą dóbr waszych wszystkich. (...) 
Oną miłując, sami siebie miłujecie” – ksiądz Piotr Skarga. 
 
W  czterechsetną rocznicę śmierci Piotra Skargi, który dzielnie, słowem i czynem, zabiegał 
o szacunek dla Ojczyzny i  lepszy byt dla rodaków, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w  
uznaniu Jego zasług, postanawia oddać hołd Piotrowi Skardze.  
 
Piotr Skarga, właściwie Piotr Powęski (1536—1612), był pisarzem, teologiem, jezuitą                          
i  kaznodzieją. Posiadał wielki talent krasomówczy, potrafił zdobyć posłuch wśród ludzi 
wszystkich stanów, słuchali go nawet królowie. Zapisał się na kartach historii jako czołowy 
polski przedstawiciel kontrreformacji, filantrop oraz Ten, który w trosce o Ojczyznę miał 
odwagę nazwać po imieniu największe polskie przywary. Nawoływał do zmian postaw 
rządzących, do reform, by nie doprowadzić Rzeczypospolitej do upadku. Zdolności pisarskie 
Piotra Skargi oraz Jego kunszt zostały docenione przez innych artystów.                           
 
Dzieło hagiograficzne „Żywoty świętych” Adam Mickiewicz nazwał najpoetyczniejszym ze 
wszystkich, które w języku polskim kiedykolwiek były napisane, a wizerunek Skargi 
proroka utrwalił Jan Matejko w znanym obrazie „Kazanie Skargi”.                                                
 
Poza działalnością pisarską i  kaznodziejską Piotr Skarga zajmował się wszechstronną 
działalnością filantropijną, zakładając m.in. Bractwo Miłosierdzia, Bank Pobożny 
i Skrzynkę św. Mikołaja.  
 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Skargi jako 
jednego z najwybitniejszych polskich twórców epoki renesansu, ogłasza rok 2012 Rokiem 
księdza Piotra Skargi". 

Źródło: Monitor Polski z 2011 r. Nr 87 poz. 907  

 

Na swoim sztandarze życiowym Skarga wypisał: 

 

Jeśli cię zapomnię, ojczyzno miła moja i Jeruzalem moje, niech zapomnię prawice ręki mojej. 

Niech język przyschnie do ust moich[...]. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. A która jest 

Pierwsza i Zasłużeńsza Matka jako Ojczyzna? (Kazanie wtórne: o miłości ku ojczyźnie...) 

 

Niestety, nie oglądał ani opamiętania, ani poprawy, toteż w chwili zniechęcenia pisał: 

 

Nie wiem, czem się dzieje, iż nie pomaga mi poselstwo Twoje i wołanie moje;                                             

do pokuty rzadki bardzo powstaje; twarda rola strudziła wołu starego,  a pracy na niej                                  

w dobrem żniwie nie znać; chytre ryby od sieci twojej uciekając,  poimać się nie dają. 


