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Wielu pamięta go jako „Wujka”, zaś kard. Stefan Wyszyński określał 
go jako „słońce dla Kościoła na Dolnym Śląsku”. Słynny wrocławski 
duszpasterz akademicki, ks. Aleksander Zienkiewicz, urodził się 110 lat 
temu – 12 sierpnia 1910 r. w Lembówce na Wileńszczyźnie. Skąd przybył 
do Wrocławia? Gdzie pracował? Za co cenili go studenci? Co sprawiło, że 
uważany jest za jednego z najwybitniejszych kapłanów-społeczników, 
intelektualistów i wychowawców w dziejach archidiecezji wrocławskiej?

12 SierpniA 
„Uwaga, człowiek!”, czyli o „Wujku”  

ks. Aleksandrze Zienkiewiczu

WrOCŁAWSKie HiSTOrie 

Każdemu, kto cokolwiek słyszał o słynnym 

wrocławskim duszpasterstwie „Pod czwórką”, 

zapewne nie jest obce nazwisko ks. Aleksandra 

Zienkiewicza nazywanego „Wujkiem”. Chary-

zmatyczny duszpasterz, który zapisał się w pa- 

mięci kilku pokoleń swoich wychowanków.

Jego historia zaczyna się na Wileńszczyźnie, 

gdzie urodził się 12 sierpnia 1910 r. we wsi 

Lembówka. W wieku 28 lat przyjął święcenia 

kapłańskie, zostając kapelanem bp. Kazimierza 

Bukraby – ordynariusza diecezji pińskiej. Rok 

później ks. Aleksander został rektorem kościoła 

farnego w Nowogródku oraz kapelanem sióstr 

nazaretanek. To dzięki nim udało mu się cudem 

przeżyć lata wojenne, o czym niejednokrotnie 

sam wspominał. 

W lipcu 1943 r., kiedy Nowogródek był w rę- 

kach niemieckiego okupanta, doszło tam do  

licznych aresztowań i egzekucji. 18 lipca, gdy  

zatrzymano kolejne 120 osób, siostry modliły  

się o zmianę kary dla mieszkańców, zapropo-

nowały też, że jeśli jest potrzebna ofiara życia,  

to one pójdą zamiast mieszkańców. W efekcie 

aresztowani zostali skazani na przymusowe  

roboty w Niemczech. Wkrótce okazało się, że  

zagrożony aresztowaniem i śmiercią jest ks.  

Zienkiewicz, kapelan sióstr. Wówczas nazare-

tanki również zaczęły się modlić, proszą o oca-

lenie życia księdza. „Jeśli konieczna jest ofiara, 
niech Pan Bóg ocali księdza kapelana, bo jest 
bardziej potrzebny niż my” – stwierdziła s. Stella, 

przełożona nazaretanek. I tak też się stało.  

31 lipca siostry trafiły na gestapo, skąd na- 

stępnego dnia 11 sióstr wywieziono do lasu 

nieopodal Nowogródka i tam zamordowano. To 

wydarzenie mocno rzutowało na dalszą posługę 

ks. Zienkieiwcza, który uważał, że ma ważną 
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Ks. Zienkiewicz z przyjaciółmi, fot. za: www.wujek.wroc.pl

misję do wykonania i nie może marnować swo-

jego czasu i życia ocalonego modlitwami sióstr.

Po wojnie ks. Aleksander trafił na tzw. Ziemie  

Odzyskane. Początkowo pracował w Gorzowie  

Wielkopolskim, natomiast od sierpnia 1946 r.  

pełnił posługę prefekta w Publicznej Szkole 

Powszechnej, Gimnazjum oraz Liceum Ogólno-

kształcącym w Sycowie. Rok później trafił do 

Wrocławia, w którym pozostał do końca życia.

We Wrocławiu początkowo pracował jako ka- 

pelan sióstr nazaretanek oraz prefekt I LO  

i Liceum Pedagogicznego. Z czasem rozpoczął 

pracę w Metropolitalnym Wyższym Semina-

rium Duchownym we Wrocławiu – najpierw ja- 

ko prefekt, później wicedyrektor, a także rektor.

W trakcie swojej pracy „Wujek” był głównie 

wychowawcą młodzieży zarówno jako dusz-

pasterz akademicki „Pod czwórką”, a także jako 

katecheta i wykładowca w seminarium. Swoją 

posługę w pełni oddał drugiemu człowiekowi. 

Zawsze miał czas dla każdej napotkanej osoby, 

a szczególnie dla swoich wychowanków. Lubił 

z nimi wyjeżdżać i spędzać czas w ich gronie. 

Studenci garnęli się do niego. Wspólnie z nim 

śpiewali, modlili się, a szczególnie chętnie słu-

chali gawęd historycznych „Wujka”. W ramach 

spotkań akademickich „Wujek” organizował np.  

konferencje dotyczące filozofii, teologii i prawa 

kanonicznego. Można było te spotkania określić 

jako drugi uniwersytet. Studenci bardzo chętnie 

uczestniczyli w proponowanych przez „Wujka” 

wykładach, a naukę wynieśli z nich na całe życie.

„Wujek” przywiązywał wielką wagę do patrio-

tyzmu. Często w trakcie wyjazdów śpiewał ze  

studentami pieśni patriotyczne. Jego ulubio-

nym poetą był Adam Mickiewicz, jego krajan.  

Przywiązywał także wagę do języka ojczyste- 

go, a w duszpasterstwie zorganizował biblio-

teczkę, w której zawsze potrafił dobrać lekturę  

odpowiadającą oczekiwaniom zainteresowa- 

nego.

Czas największej duszpasterskiej działalności 

ks. Aleksandra przypadł na okres PRL, przez  

co „Wujek” był pod stałą „opieką” funkcjona-

riuszy SB. Jeden z jego studentów po latach 

wspominał, jak „Wujek” opowiadał, że podczas 

jednego z przesłuchań funkcjonariusz SB prze-

kazał mu informację, że „robi dobrą robotę  
i niech ją kontynuuje, uważając na donosicieli”. 

Innym razem cytował donos, który bardzo pozy- 

tywnie przedstawiał duszpasterstwo i podobno 

skwitował go takimi słowami: „Kochani, gdyby 
tak jeszcze kuria o nas dobrze myślała”. 

W trakcie swojej duszpasterskiej pracy ks. Zien- 

kiewicz był zaangażowany także w harcerstwo, 

założył grupę „Orenis” oraz zainicjował Tygo-

dnie Kultury Chrześcijańskiej we Wrocławiu. 

Był członkiem komitetu, który dążył do udo- 

stępnienia Panoramy Racławickiej dla zwie-

dzających. W latach 60. ks. Aleksander, czyli  

wrocławski „Wujek”, współpracował z krakow-

skim „Wujkiem”, czyli ks. Karolem Wojtyłą. 

Obaj mieli podobny punk widzenia na rodzinę 

i małżeństwo, a łączyła ich także wyjątkowa 

umiejętność pracy i gromadzenia środowiska 

studenckiego.
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Siedem lat później wychowankowie i współpra-

cownicy ks. Zienkiewicza wystąpili z prośbą  

o mianowanie ks. Andrzeja Dziełaka na postu- 

latora procesu beatyfikacyjnego. Tak rozpo-

częła się mrówcza praca, która trwa do teraz.  

20 listopada 2010 r. rozpoczął się proces be- 

atyfikacyjny „Wujka” na poziomie diecezjalnym, 

który zakończył się 25 listopada 2017 r. Dwa 

lata później, w listopadzie 2019 r., szczątki  

Sługi Bożego ks. Aleksandra zostały przenie-

sione z cmentarza przy ul. Bujwida do kościoła 

pw. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim. 

Jeden z wrocławskich bulwarów od listopada 

2008 r. nosi imię ks. Zienkiewicza.

Agnieszka Wrzesińska
studentka historii  
oraz historii w przestrzeni publicznej na UWr

wolontariuszka w Centrum Historii Zajezdnia

21 listopada 1995 r. ksiądz Aleksander zmarł  

w szpitalu we Wrocławiu przy ul. Rydgiera. Na 

miejsce spoczynku do grobowca wrocławskich 

kapłanów i rektorów Metropolitalnego Wyż-

szego Seminarium Duchownego na cmentarzu 

św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida odprowadzały 

go tłumy wrocławian. 

„Był drogowskazem dla młodych, ale – co naj-
istotniejsze – nie był on drogowskazem, który 
stał w miejscu, ale drogowskazem, który szedł. 
Wskazywał drogę i towarzyszył młodym w tej 
drodze” – mówił ks. Wojciech Jednoróg podczas 

jednej ze mszy św. w intencji rychłej beatyfi-

kacji ks. Zienkiewicza. Proces beatyfikacyjny 

„Wujka” rozpoczął się dzięki staraniom jego 

wychowanków, którzy po jego śmierci dalej 

się spotykali. W 2001 r. z prośbą o możliwość 

modlitwy o beatyfikację swojego duszpasterza 

zwrócili się do kard. Henryka Gulbinowicza. 

Pierwotne miejsce spoczynku ks. Zienkiewicza na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.  
Choć w listopadzie 2019 r. jego szczątki zostały eksuhumowane i przeniesione na Ostrów Tumski,  

to na grobowcu nadal widnieje jego nazwisko, fot. za: www.wujek.wroc.pl

Więcej o „Wujku” i jego działalności można dowiedzieć się m.in. w Izbie Pamięci, która mieści się przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu, 
a także na stronach internetowych jemu poświęconych: www.wujek.wroc.pl oraz www.wroclaw.gosc.pl/Zienkiewicz.
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