
Misja kapłana 

Zawsze starałem się być wsparciem dla 

„Solidarności” we wszystkich 

możliwych obszarach i w różnych 

odcinkach czasowych – mówi ks. prał. 

Zbigniew Kuzia, Regionalny 

Duszpasterz Ludzi Pracy, w rozmowie  

z Tomaszem Kupczykiem. 

 

Jak Ksiądz odkrył swoje powołanie do 

kapłaństwa?  

To jest pewna tajemnica. Pojawił się wewnętrzny głos, który z początku nie był jasny, miałem obawy i 

wątpliwości. Gdy zacząłem studia, to po trzech, czterech latach doszedłem do wniosku, że kapłaństwo 

to moja droga i powołanie.  

W jakich okolicznościach Ksiądz zetknął się z „Solidarnością”? 

Z „Solidarnością” zetknąłem się zanim formalnie powstała. Na Lubelszczyźnie wybuchły strajki 

określane mianem Lubelskiego Lipca 1980. To było dla mnie wielkie przeżycie. Wcześniej słyszałem 

m.in. o Poznańskim Czerwcu ’56, strajkach w Radomiu i Ursusie ‘76, aż w końcu zaprotestowali 

robotnicy w naszym regionie. U nas nie doszło do konfrontacji, rozpoczęły się negocjacje, które 

doprowadziły do uspokojenia napiętej sytuacji. Wydarzenia na Wybrzeżu poprzedził Lubelski Lipiec. 

To, co działo się wówczas, było bacznie obserwowane przez społeczeństwo. W końcu doszło do 

Porozumień Sierpniowych, przełomowym momentem było zezwolenie na zrzeszanie się w związkach 

zawodowych. Narodziła się „Solidarność”, a 1980 rok był czasem entuzjazmu i nadziei.  

Po wprowadzeniu stanu wojennego był Ksiądz organizatorem posługi duszpasterskiej dla 

strajkujących w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Jak ksiądz wspomina tamte 

czasy?   

Wprowadzenie stanu wojennego było dla nas pewnym zaskoczeniem, choć było wyczuwane pewne 

napięcie. Została wyłączona możliwość komunikowania się, aresztowano wielu działaczy 

„Solidarności”. To było ogromne przeżycie. Wybuchł strajk również w FSC. Byłem wówczas 

mianowany duszpasterzem w powstałej parafii Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach. Poszedłem z 

innymi księżmi, a w szczególności z kapłanami diecezji przemyskiej, do fabryki i w drugim dniu 

strajku odprawiliśmy Mszę św. W zakładzie pracowało wtedy kilkanaście tys. ludzi. Nasza obecność 

dodawała otuchy. Wielu robotników pragnęło przystąpić do sakramentów świętych, z tego względu do 

zakładu przyszło 10 księży. Spowiadaliśmy przez cały dzień, koledzy księża zostali na trzeci dzień 

strajku, ja musiałem wrócić do parafialnej kaplicy. Wiedzieliśmy, że będzie atak, bo wcześniej wojsko 

zdobyło WSK PZL Świdnik. Tak się też stało. Nastąpił zakaz działalności jakichkolwiek związków. 

„Solidarność” trwała, a oparciem dla niej był kościół. Zaczęła przychodzić pomoc z Zachodu, było 

również wsparcie dla rodzin internowanych. Internowane były również kobiety z oświaty.  

Wtedy było wielkie niebezpieczeństwo. W fabryce w modlitwach uczestniczyło ok. 4 tys. ludzi. To 



był strajk okupacyjny i fabryka była zamknięta. Przychodziły również żony, dzieci i całe rodziny. Po 

rozbiciu strajku była wielka niewiadoma, co do przyszłości, lecz trzeba było żyć i pracować.   

Czym dla Księdza jest posługa Regionalnego Duszpasterza Ludzi Pracy?  

Duszpasterzem Ludzi Pracy zostałem dzięki zaangażowaniu podczas strajków w FSC i bliskości z 

robotnikami. Zawsze starałem się być wsparciem dla „Solidarności” we wszystkich możliwych 

obszarach i w różnych odcinkach czasowych, jak np. w okresie stanu wojennego. Jako Kościół 

pomagaliśmy najbardziej potrzebującym. Podjęliśmy również - przy wsparciu profesorów KUL i 

UMCS - kształcenie elity robotniczej. Zapoznawaliśmy działaczy związkowych z Katolicką Nauką 

Społeczną i encyklikami papieskimi. Profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 

Pawła II służyli bezinteresownie wykładami i spotkaniami z członkami Solidarności. Kształcili ich i 

przygotowywali do służby Ojczyźnie.   

Skąd Ksiądz czerpie inspiracje do aktywnej działalności? 

Myślę, że wszyscy powinniśmy mieć tego samego ducha. Na postawy kapłańskie szczególny wpływ 

wywarł pontyfikat papieża Jana Pawła II, który zainicjował odnowę i solidarność. Zainspirował 

odrodzenie oraz patriotyzm.  

W homiliach często odwołuje się Ksiądz do nauk św. Jana Pawła II. O czym powinniśmy 

szczególnie pamiętać z jego przesłania? 

To jest to, co stanowi jego testament. Każda pielgrzymka do Ojczyzny św. Jana Pawła II była 

podnoszeniem ducha narodu. Nikt z przywódców nie był tak szanowany i słuchany przez naród. 

Papież był autorytetem. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione 

razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim” – mówił św. Jan 

Paweł II. Jako naród katolicki powinniśmy respektować te wartości, w które wierzymy, a wypływają 

one z Ewangelii. Przypuszczam, że wrogie kościołowi siły powodują pewne napięcia w naszym 

społeczeństwie. 

Czego powinniśmy uczyć się od kapelana „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki?  

Przede wszystkim powinniśmy korzystać z idei, które głosił ks. Jerzy, a więc opierając się na naukach 

św. Pawła mówił zło dobrem zwyciężaj. Msze św. sprawowane na  Żoliborzu przez ks. Jerzego były 

modlitwami za naszą Ojczyznę. Mówił, abyśmy się wszyscy szanowali i kochali jako bracia. W 

okresie stanu wojennego do będących na służbie żołnierzy wychodził z opłatkiem. Głosił, że nie 

jesteśmy dla siebie wrogami, ale stanowimy jeden naród i kościół. Nigdy nie zachęcał do stosowania 

siły, ale zachęcał do modlitwy.  

 Jakie owoce przyniosła jego męczeńska śmierć uciemiężonemu narodowi polskiemu? 

To są owoce, które są zapisane na kartach Ewangelii, a mianowicie, że nie ma większej miłości od tej 

gdy ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. Ks. Jerzego na różne sposoby straszono i szantażowano. 

Były potajemne zamachy przed zamordowaniem, lecz on się nie cofnął i nie stchórzył, mimo że miał 

świadomość, co mu grozi. Jego śmierć była manifestacją całego narodu. To przypieczętowało prawdę, 

że system komunistyczny jest wrogi narodowi, a ideologia przemocy nie cofnie się przed niczym.  

Czy miał ksiądz okazję spotkać się z ks. Jerzym? 

Kiedyś widzieliśmy się przelotnie na uczelni. Na początku lat 80. ks. Jerzy podjął studia pastoralne na 

KUL-u. Przyjeżdżał - jak dobrze pamiętam - we wtorki na wykłady. Ja w tym czasie też bywałem na 

uczelni. Jednak, niestety, nie porozmawialiśmy ze sobą. 

Długo trzeba będzie czekać na kanonizację Patrona Solidarności? 

Myślę, że jest tyle znaków, że to jest tylko kwestia czasu. Uważam, że również powinien być 



beatyfikowany prymas tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński, który wyświęcił ks. Jerzego na kapłana. 

Był on przywódcą duchowym narodu, a swoimi naukami niejako budował podwaliny „Solidarności”.  

Kiedyś Msze za Ojczyznę gromadziły tłumy wiernych, dziś w miesięcznicach pozostaje wiele 

pustych ławek w Kościele. Czy Polska wyzwolona z oków komunizmu nie potrzebuje już 

żarliwej modlitwy?   

Modlitwy zawsze będzie potrzebować Polska i każdy człowiek. Tak mówi pismo św., że bez 

modlitwy nie można podobać się Bogu. My słyniemy z tzw. słomianego zapału. Gdy minie zagrożenie 

i niebezpieczeństwo, to wydaje się nam, że już zawsze tak będzie. Modlitwa jednoczy liderów i przez 

to pogłębia się świadomość, jak wielkim dobrem jest Ojczyzna.  

Czy mądrze korzystamy ze zdobytej wolności?   

Są obecnie w Polsce podmioty, które oczerniają nasz kraj i dążą wyłącznie do partykularnych 

interesów. W okresie I Rzeczypospolitej magnaci szukali wsparcia przeciw reformom Konstytucji 3 

Maja u naszych sąsiadów, którzy okazali się wrogami. To tak, jakby przekleństwo Targowicy ciążyło 

na nas do dziś. 

Jakie skutki może mieć walka z chrześcijaństwem i rugowanie krzyża z przestrzeni publicznej 

we współczesnej Europie? 

Jak nie przyjdzie odnowienie to nastąpi klęska. Nasz kontynent, jeśli nie powróci do korzeni i wartości 

chrześcijańskich, to może być zagrożenie dla naszej cywilizacji. Wielkim niebezpieczeństwem jest 

islam, który nas zalewa. Europejczycy stali się bezbronni i bierni. Jest jeszcze szansa, aby odwrócić 

ten negatywny trend.  

Czy dzisiaj „Solidarność” dobrze wypełnia swoją misję? 

Uważam, że tak. Względem rządzących broni wartości, które ma zapisane w statucie. Chroni ludzi 

pracy przed wykorzystywaniem i dyskryminacją. To jest misja bardzo potrzebna w dzisiejszym 

świecie. „Solidarność” w swoim przesłaniu jest związkiem, który chroni pracowników. Nasz Region 

ma trudną sytuację ponieważ położony jest w uboższej części Polski. Tu niewiele się inwestowało i 

dużo zakładów upadło. O dobro Lubelszczyzny zabiega przewodniczący Marian Król. Jest on 

działaczem charyzmatycznym, bez reszty oddany sprawom związkowym. Poznałem go jako młodego 

pracownika i działacza. Można powiedzieć, że na stanowisku kierowniczym pogłębił swoją wiedzę nt. 

pracy związkowej. Jest zaangażowany nie tylko w „Solidarności”, ale leży mu też na sercu dobro 

obywateli naszej małej ojczyzny, którą jest województwo lubelskie. Był moment, kiedy chciał 

zrezygnować z kandydatury na przewodniczącego, ale przekonywałem go,  że nie ma na razie lepszej 

kandydatury na to stanowisko. Mam wiele szacunku dla Pana Mariana.    

W czerwcu br. będzie przypadać 48. rocznica święceń kapłańskich Księdza. Czy jest satysfakcja 

z tak długiej posługi? 

Myślę, że tak. To jest spełnienie. Dopóki Bóg daje zdrowie to pomagam. Zawsze uważałem, że rola 

kapłana jest służebna. Staram się, jak najbardziej potrafię. Tam, gdzie mnie proszą, jestem.  

Czy trudno było się rozstać po 37. latach posługi duszpasterskiej z parafią Matki Bożej 

Królowej Polski w Lublinie?  

Niewątpliwie tak. Tam spędziłem największą część swojego życia kapłańskiego. Myślę, że pewne 

dobro i ślady w wymiarze duchowym i materialnym tam pozostały. Niech to wszystko służy jak 

najlepiej kolejnym pokoleniom.  

Czym dla księdza była pielgrzymka z Solidarnością do Rzymu w marcu br.?  

To było przypomnienie innych pielgrzymek i rocznic, w których uczestniczyłem jeszcze za życia św. 



Jana Pawła II, który pozostanie w mojej pamięci. W tym roku przypada 75. rocznica bitwy o Monte 

Cassino. To dla mnie była kolejna Msza św. którą odprawiałem za tych, którzy przelali krew za naszą 

Ojczyznę.  

Czym Ksiądz się zajmuje w wolnym czasie po, przejściu w stan emerytalny? 

Mam pszczoły, którymi lubię się zajmować w gospodarstwie. To jest moje hobby.   

Bóg zapłać za rozmowę. 

 


