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„Święte” schody w Szymanowie – 100 lat temu  

 25 IV 1918 roku monsinior Achilles Ratti został mianowany przez papieża Benedykta XV 

wizytatorem na ziemie polskie i litewskie, a kilka miesięcy później, kiedy Polska odzyskała 

niepodległość, nuncjuszem apostolskim w Polsce.  Pełniąc tę funkcję odwiedził m.in. klasztor 

Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, przebywał 

wtedy na I piętrze w  pomieszczeniach przy 

górnym holu. Na parter schodził drewnianymi 

pałacowymi schodami.   

Po śmierci Benedykta XV – 22 I 1922 r.,   

kardynałowie zebrani na konklawe wybrali 

byłego nuncjusza Polski  na papieża. Obrał 

wówczas imię - Pius XI.  Wkrótce siostry 

umieściły nad schodami tablicę upamiętniającą 

jego pobyt w Szymanowie i schody nazwały 

„świętymi”, wyłączając je z użytku. Jednakże 

nasze uczennice niejednokrotnie próbowały 

naruszyć ten zakaz, co siostry bardzo szybko 

ukróciły,  ogłaszając, że dziewczynę, która 

będzie chodziła tymi schodami – czeka 

powołanie i będzie musiała wstąpić do 

klasztoru. Skutek był natychmiastowy! 

 

W setną rocznicę objęcia placówki w Polsce przez Achillesa Ratti warto przybliżyć postać 

tego wielkiego Włocha, który sam nazywał siebie  „Polakiem między Polakami”. Był z nami  

w tym czasie, kiedy nasza Ojczyzna dźwigała się po 123 latach z niewoli i na nowo zaistniała 

na mapie Europy. 
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urodził się w 1857 r. w Desio koło Mediolanu. Wszyscy autorzy jego życiorysu zaznaczają, że 

nauki pobierał w szkołach kościelnych. Po maturze w gimnazjum państwowym w Mediolanie, 

wstąpił do seminarium duchownego i przyjął święcenia kapłańskie w 1879 r.  Studiował 

w Rzymie:  prawo kanoniczne na Uniwersytecie Gregoriańskim, teologię na dominikańskim 

uniwersytecie Sapienza oraz filozofię w Akademii św. Tomasza - uzyskując trzy doktoraty. 

Znał biegle kilka języków. W 1882r. wrócił do Mediolanu i pracował 3 miesiące 

w duszpasterstwie. Przez kilka lat był w tamtejszym seminarium profesorem dogmatyki 

i homiletyki. Potem  pracował w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie (zajmował się tam 

m.in. konserwatorstwem, muzealnictwem, zabezpieczaniem starodruków oraz zdobył 

gruntowną wiedzę historyczną). Odbył badania naukowe w wielu ośrodkach europejskich, 

m. in. w Berlinie, Wiedniu, Oxfordzie, Paryżu, Monachium i Rydze. Był, jak na owe czasy, 

jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Kościoła.  W 1907r. został kierownikiem Biblioteki 

Ambrozjańskiej. Kochał góry i zdobywał szczyty włoskich Alp. 

Bardzo szybko wspiął się też na wyżyny hierarchii  kościelnej:  

1919 r.  – sakra biskupia     

1921 r.  – kreacja kardynalska  

1922 r.  – pontyfikat 

 

 

 

 
 

 

Dyplomata w Polsce 

 

Jako wizytator apostolski, a potem nuncjusz, miał pełnić funkcję łącznika pomiędzy 

papieżem a Episkopatem polskim.   Benedykt XV wysyłając  go do Polski,  napisał między 

innymi: 

 

Zbyteczną prawie jest rzeczą polecać Wam jego osobę, gdyż pobożność jego, gorliwość dla religii, 

doświadczenie i wiedza znana wszystkim więcej go polecają niż potrzeba. Co jednak chcemy, byście 

wiedzieli, to to, że my taką ufność pokładamy w osobie jego… 

 

Achilles Ratti jechał do Polski przez  Wiedeń, gdzie  spotkał się  z biskupem krakowskim – 

księciem Adamem Sapiehą oraz prałatem Przeździeckim. Ci  poinformowali go o sytuacji na 

terenach Królestwa Polskiego. Do Warszawy przybył  na początku czerwca 1918 roku,  

w samo święto  Bożego Ciała i brał udział w warszawskiej procesji.  Mówił, że „przyniósł 

Polakom Chrystusa w rękach”.  
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 Potem jeszcze niejeden raz niósł Najświętszy Sakrament  w procesjach Bożego Ciała 

w różnych miejscowościach naszego kraju. W  pierwszym wystąpieniu podczas konferencji 

biskupów w Warszawie mówił:  

I oto jestem z wami. Już bowiem cieszę się, nie tylko nie narzekam, żem opuścił przyjaciół, książki, 

matkę prawie dziewięćdziesięcioletnią i ojczyznę pośród tak wielkiej wojny, i że jestem z wami. 

Swoją misję dyplomatyczną na ziemi polskiej rozpoczął od pielgrzymki na Jasną Górę 

15 sierpnia 1918 r., a potem, kiedy wracał do Rzymu po zakończeniu swej misji,  biskupi 

polscy, w dowód wdzięczności za życzliwość i umiłowanie Polski, wręczyli mu kopię 

Cudownego Obrazu  Jasnogórskiego.  

Już jako papież Pius XI, wraz ze swym sekretarzem Angelo Roncalli (późniejszym 

papieżem Janem XXIII), umieścił  

ten obraz w   kaplicy letniej 

rezydencji papieskiej w Castel 

Gandolfo. Powiedział wtedy 

swemu sekretarzowi: To 

najmilszy dar jaki otrzymałem od 

Episkopatu Polski. Umieścił tam 

także dwa historyczne  obrazy 

miłe sercu każdego Polaka: 

„Obronę Jasnej Góry przed 

Szwedami” oraz „Cud nad 

Wisłą”. Wszystkie trzy obrazy 

wiszą w tej kaplicy do dziś ! 

    Jako dyplomata wywiązał się bardzo dobrze ze swej misji. O tym jak bardzo był 

związany z krajem, w którym pracował, świadczy fakt, że kiedy w 1919 r. został mianowany 

biskupem, mając możliwość konsekracji w Mediolanie, na miejsce tej uroczystości wybrał 

Warszawę. Odbyła się ona 23   października 1919 r. w Archikatedrze Warszawskiej,   

z udziałem wszystkich biskupów polskich (a nawet litewskich i ukraińskich) oraz władz 

państwowych. Konsekratorem był arcybiskup Aleksander Kakowski, metropolita warszawski, 

a współkonsekratorami  ówcześni biskupi Jan   Sebastian  Pelczar  i Stanisław   Zdzitowiecki. 

Achilles Ratti  powiedział potem podczas spotkania w Pałacu Prymasowskim: 

Konsekrowany jestem na polskiej ziemi, przez Polaka, uważać się odtąd będę za polskiego biskupa 

i słowu temu wierny pozostanę.  

Kiedy Polska odzyskała niepodległość, Achilles Ratti został akredytowany po 

wręczeniu dokumentów uwierzytelniających na ręce głowy państwa  Józefa Piłsudskiego. 

Został  pierwszym, po latach niewoli,  nuncjuszem apostolskim w Polsce. 
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Uroczystość powitalną urządzono 

w Belwederze z udziałem korpusu 

szwoleżerów, z odegranym hymnem                

papieskim i wspaniałym przemówieniem  

marszałka Piłsudskiego.                         

Wzruszony Nuncjusz powiedział:  

Ojciec Święty raczył uczynić mi wielki zaszczyt, 
mianując mnie pierwszym przedstawicielem 
nuncjatury w Polsce, również na nowo powołanej 

do życia. W tych właśnie słowach widzę nakreślone wielkie i piękne linie mojego programu: jestem 
w Polsce przy Waszej Ekscelencji, Panie Naczelniku Państwa, któregoś tak godnie powitał. Jestem 
widomym, mówiącym i działającym wyrazem uznania i życzliwości Ojca Świętego dla tego 
szlachetnego narodu, do wczoraj męczeńskiego… Te dowody oraz pańskie życzliwe przyjęcie, Panie 
Naczelniku Państwa, upewniają mnie i dają mi ufność, która poza pomocą Boską jest pierwszym 
warunkiem każdej owocnej pracy .   

Achilles Ratti mianowany  nuncjuszem papieskim stał się  oficjalnie dyplomatą oraz 

dziekanem korpusu dyplomatycznego zobowiązanym do reprezentowania tego korpusu 

wobec władz państwowych. Do jego obowiązków należało także m.in. rozwiązywanie sporów 

wynikłych między dyplomatami, kontakt z protokołem dyplomatycznym i składanie różnych 

próśb, zażaleń i życzeń dyplomatów. Ważna była jeszcze jedna  funkcja, a mianowicie 

zbieranie dyplomatów celem uzgodnienia taktyki działania w okresie zagrożenia. 

W  duszpasterskiej do zadań należało przede wszystkim zatwierdzenie ordynariuszy 

na stolicach biskupich. Rozpoczął od konsekracji biskupa mińskiego Zygmunta Łozińskiego 

w lipcu 1918 r., zaraz potem w Sejnach  biskupa Jałbrzykowskiego, a po zatwierdzeniu listy 

ordynariuszy przez Kurię Rzymską  kolejno  biskupów:  

Ignacego Dubowskiego (ur. 12.04. 1875, zm. 10.03. 1953) – konsekrowany 28 stycznia 1917, 

Wojciecha  Owczarka (ur. 31. 12. 1875, zm. 30.09. 1938) – konsekrowany 10 listopada 1918,  

Władysława  Krynickiego (ur. 8.06.. 1861, zm. 7.12. 1928) – konsekrowany 10 listopada 1918, 

Adolfa Piotra Szelążka (ur. 1.08. 1865, zm. 9.02. 1950) – konsekrowany 24 listopada 1918,                              

Pawła Kubickiego (ur. 15.01. 1871, zm. 11.02. 1944) – konsekrowany 1 grudnia 1918.                       

W tym samym roku reaktywował stare diecezje w: Mińsku, Łomży, Kamieńcu Podolskim, 

Rydze, Janowie (potem jako papież Pius XI przeniósł ją do Siedlec), Lublinie, Wilnie 

i patronował powstaniu nowych w: Kaliszu, Częstochowie, Łomży, Siedlcach, a na końcu 

w Łodzi. Za Jego staraniem utworzono Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, a na 

duszpasterza wyznaczono Stanisława Galla, którego kandydaturę on właśnie opiniował.   

10 lutego 1919 r. Achilles Ratti uczestniczył w uroczystym otwarciu pierwszej sesji 

Sejmu Ustawodawczego. Dzień wcześniej odprawiono uroczystą mszę w katedrze św. Jana. 

 Katedra przybrana sztandarami, purpurą i barwami strojów kościelnych wyglądała owego 

dnia imponująco. O godzinie wpół do jedenastej przed wielkim ołtarzem stanął nuncjusz apostolski 

monsinior Ratti, przybrany w szaty liturgiczne. Za delegatem Ojca Świętego kroczyli koncelebranci: 

http://kulturalnysklep.pl/Category.aspx?cid=315&utm_source=gazeta.pl&utm_medium=slowaklucze&utm_campaign=Papiez
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arcybiskup gnieźnieńsko-poznański dr Dalbor, biskupi sufragani: Gall, Szelążek, Przeździecki - wszyscy 

w strojach pontyfikalnych, wreszcie poprzedzany przez liczną asystę duchowieństwa ukazał się ks. 

arcybiskup Kakowski. Stojąca przed katedrą kompania honorowa wojska sprezentowała broń, 

orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego i po chwili do nawy weszli naczelnik państwa Józef 

Piłsudski i prezydent Rady Ministrów Ignacy Paderewski, którzy zajęli fotele po bokach wielkiego 

ołtarza – tak opisał tę uroczystość Julian Malicki.  

 

 

 

Posługa biskupia 

Nuncjusz apostolski Achilles Ratti jako duszpasterz uczestniczył  w spotkaniach 

z duchowieństwem i świeckimi. Wizytował parafie, seminaria, klasztory, odwiedzał placówki 

opiekuńcze, szpitale, szkoły – przemierzył cały nasz kraj. Ks. Jan Gnatowski tak pisze o jego 

poczynaniach duszpasterskich: 

Cieszyły go powitania w formie honorowego orszaku z udziałem ludzi ubranych w tradycyjne 
regionalne stroje. Udowodnił to szczególnie podczas wizyty w Chruślinie i Łowiczu, którą odbywał w 
towarzystwie arcybiskupa Kakowskiego czy też wizytując prowincjonalne klasztory, jak ten sióstr 
Niepokalanego Poczęcia w Szymanowie, albo parafie, jak ta pod wezwaniem świętej Doroty na 
Mileszkach, gdzie do dziś przypomina o tym tablica pamiątkowa umieszczona wewnątrz kościoła. 
Wiedział, że to wszystko dawało ludności możliwość zamanifestowania swego patriotyzmu oraz 
przywiązania do wiary. Uczestniczył w spotkaniach z duchowieństwem i świeckimi oraz odwiedzał 
domy opieki, sierocińce, jak np. ten u Felicjanek na Woli, gdzie roztkliwiał się nad biednymi sierotami, 
szpitale Czerwonego Krzyża, gdzie rozdawał papieskie dary. Udzielał sakramentu bierzmowania oraz 
uczestniczył w posiedzeniach Rady Stanu …  Przemierzył cały kraj. Był w Chełmie, Lublinie, 
Sandomierzu i Krakowie,  Chełmszczyźnie, na Podlasiu, w diecezji sandomierskiej i lubelskiej … 
 
  

Nuncjusz apostolski „z obywatelstwem polskim” 
 

Pobyt Achillesa  Ratti przypadł na trudne czasy dla Polski, na końcowe zmagania się  

walk wyzwoleńczych i euforię wyzwolenia. To on dodawał otuchy narodowi polskiemu, kiedy 

przemawiając w Chełmie 15 września 1918r. powiedział: 

Przybyłem tu do Was, aby pocieszyć Was imieniem Ojca Świętego i udzielić wszystkim 

błogosławieństwa apostolskiego, które sprawi, że da Bóg, niedługo dźwignie się Wasza Polska – 

Ojczyzna, a w niej wolny szlachetny Naród Polski nie będzie więcej prześladowany za swoje 

przekonania. 

Do Marszałka Piłsudskiego powiedział, że wdzięczny jest losowi, że  rzucił go do Polski w chwili tak 
przełomowej i krytycznej dla narodu polskiego i że jako historyk obserwować może życie i powstanie 
nowych tworów Boskich i ludzkich bezpośrednio naocznie, gdyż do tej pory mógł jedynie z książek 
wyczytać. 



 

6 
 

Mówiło się o nim jako o bohaterskim  nuncjuszu, który nie opuścił Warszawy 

w momencie zagrożenia ze strony wojsk bolszewickich w 1920 roku.  Tym właśnie "zaskarbił" 

sobie ogromny szacunek i uznanie ze strony Polaków. Pozostał w Warszawie  w momencie 

rozstrzygnięcia walki pod Radzyminem. Korzystając ze swojego autorytetu, chciał podnieść 

ducha walki, za co dziękowali mu potem na forum Sejmu premier Witos oraz generał Haller. 

Postawę Achillesa Rattiego ukazuje dominikanin  ojciec  Theisslingier:  

Byłem w Warszawie w tym czasie, kiedy hordy bolszewickie miały spaść na stolicę Polski. Wszyscy 

byli przerażeni, ciało dyplomatyczne gotowało się do wyjazdu. Udałem się do abp. Rattiego.         

Byłem oszołomiony jego spokojem. – Wszyscy wyjeżdżają – rzekłem. – Ja zostaję – odparł 

niewzruszony. A gdy z tego powodu wyraziłem zdziwienie, dodał spokojnie: – Doskonale zdaję sobie 

sprawę z powagi sytuacji, ale dziś rano przy ofierze Mszy świętej poświęciłem życie Bogu. 

Przygotowany jestem na wszystko. 

Do tego wydarzenia często także odwoływał się Achilles Ratti już jako Pius XI:   

Wspomnienie lat spędzonych przez Nas u Was i z Wami w Polsce obudziło w Nas uczucie pełnego 
słodyczy wzruszenia. Te lata dały Nam możność szerszego poznania Waszego pięknego kraju od 
Karpat po Bałtyk; pozwoliły Nam poznać naocznie pierwsze zapały Waszego odrodzenia i porywy do 
życia, następnie trudności, niebezpieczeństwa, walki, rozterki i bohaterstwa, gdy w tych na zawsze 
okrytych chwałą dniach przed świętem Wniebowzięcia Matki Boskiej w 1920 roku na brzegach Waszej 
cichej Wisły odbył się ten cudowny bój między aniołem życia i aniołem śmieci, w którym najsłodsza 
Królowa Korony Polskiej z Jasnej Góry częstochowskiej raczyła natchnąć czynem męczeńskim księdza 
Skorupkę i jego młodocianych towarzyszy dla zbawienia Polski i zbawienia Europy”. 

Polacy w dowód wdzięczności  dedykowali mu medal wybity przez Mennicę Polską  

w 1930r. - w 10. rocznicę Cudu nad Wisłą  - z napisem:   

 

 

 

 

 

 

 

      

OJCIEC ŚWIĘTY PIUS XI W 1920 ROKU NIE OPUŚCIŁ WARSZAWY 

 

                               

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-rsB0-x1l-U8/TklLDj8RLBI/AAAAAAAABYQ/fQ-Xl6nZ94I/s1600/Pius-XI.jpg
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Kim dla Polaków był  Achilles Ratti? 

 
 
Monsinior Ratti otoczony był niepodzielnym uznaniem 

wszystkich, nawet najbardziej przeciwnych sobie czynników, 
przebył spokojnie ostatnie półrocze okupacji i doczekał się 
wyzwolenia Polski… Przystępny dla każdego, zawsze pogodny 
i łatwy w obejściu, gotów znaleźć radę i oddać przysługę, 
zdobywał wszystkie serca. Z Episkopatem łączyła go więź ścisła 
oparta na wzajemnym poszanowaniu i ufności. Kler patrzył nań 
jak na tęczę, powtarzając szczegóły z jego budującego życia 
i pełnego miłości traktowania. Lud garnął się naprzód głównie 
z ciekawości, ale później z coraz większą czcią i przywiązaniem 
do tego obcego prałata, w którego oczach wyczuwał tak 
serdeczne uczucie. Świat naukowy przekonał się również 
rychło, jak niepospolitym był przybywający do Warszawy 
uczony – tak Go wspomina  ks. Jan Gnatowski. 
 
Ksiądz Jan Gnatowski wyraził się o Achillesie Rattim bardzo 

pochlebnie, mówił,  że był zwykłym człowiekiem bez 
sztucznego dystansu, umiejącym odnaleźć się w każdej sytuacji i grupie społecznej. 
 Przez swoje posłannictwo przetarł szlak pozostałym nuncjuszom. W związku z tym możliwe 
było chociażby prowadzenie polityki konkordatowej po 1921 roku przez Lorenzo Lauriego i 
Francesco Marmaggiego. Ten drugi również przebywał w Szymanowie.   
Odwagę  Nuncjusza podziwiał i cenił Namiestnik Józef Piłsudski, uważał go za ”persona 

gratissima” w Belwederze. W licznych przemówieniach z okazji uroczystości państwowych, 

w których brał udział Achilles Ratti, mówił o nim z  wielkim szacunkiem i liczył się z jego 

zdaniem.  

Gdy 4 czerwca 1921 r wyjechał z  Warszawy, żegnany uroczyście przez władze państwowe, 

przedstawicieli dyplomacji oraz warszawiaków. Ksiądz Jan Gnatowski tak to opisuje: 

Teraz dopiero, gdy miał opuścić kraj, poczęto rozumieć, jak ogromną był wartością i jak 
niepowetowaną stratą dla Polski był jego odjazd. Zaroiło się też w skromnych pokoikach nuncjatury 
od rzesz pragnących jeszcze raz spojrzeć w to oblicze pełne słodyczy, w te promienne oczy. Do stóp 
nowego kardynała przypadały jedne po drugich stowarzyszenia, instytucje i jednostki, unosząc 
błogosławieństwo i dobre słowo. Garnął się zwłaszcza do nowego kardynała episkopat i kler, 
najbliższe jego osoby. Na ulicach lud schylał nisko przed nim głowy, żegnając go spojrzeniem, pełnym 
czci i żalu. Naczelnik Państwa ozdobił go najwyższym z polskich odznaczeń – wielką wstęgą Orła 
Białego. 
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 Na Stolicy Piotrowej.    

  Po powrocie z Polski pracował jako arcybiskup Mediolanu. Wkrótce papież Benedykt XV 

mianował go kardynałem, rok później został 259 papieżem i obrał sobie imię: 

 

Pius XI – pobożny. 

 Herb jego składa się z tarczy herbowej, 
dwóch kluczy św. Piotra, oraz tiary 
papieskiej umieszczonej nad tarczą.   W 
polu górnym złotym czarny orzeł, w 
dolnym srebrnym znajdują się trzy 
czerwone piłki..    

 
 

 
Zaraz po wyborze powiedział, na zapytanie czy przyjmuje wybór na papieża - odpowiedział: 

 
Nie trzeba, aby powiadano, że odmawiam pochylenia się przed Bożą wolą, ani że nie chcę brzemienia, 
które ma ciążyć na moich barkach, lub że nie doceniam znaczenia głosów moich współbraci. I dlatego, 
pomimo mojej niegodności, której mam głęboką świadomość, przyjmuję. 
 

A pamiętać należy, ze konklawe odbyło się zaledwie pół roku po jego nominacji na kardynała 
i trzy lata po sakrze biskupiej! 
 
Wielką zasługą Piusa XI dla Kościoła są Traktaty Laterańskie z roku 1929, które zapewniły 

suwerenność Państwu Watykańskiemu i rozwiązały tzw. kwestię rzymską. To on ustanowił 

święto Chrystusa Króla, zainaugurował Akcję Katolicką, wprowadził święto Św. Bożej 

Rodzicielki obchodzone 1 stycznia…  

Pamiętał o Polsce 

1923 r.– zatwierdził i rozszerzył na całą Polskę święto Matki Bożej Królowej Polski, 

wyznaczając jego datę na 3 maja 

 1925r. - podpisał konkordat i ustanowił 5 metropolii łacińskich oraz jedną ormiańską i jedną 

unicką 

1925 r. – bullą Vixdum Poloniae powołał w Polsce nowe metropolie i diecezje 

 1925 r . poświęcił i podarował korony na koronację  obrazu MB Piekarskiej   

1926 r.-mianował na  prymasa Polski  Augusta Hlonda 

1938 r. – dokonał kanonizacji błogosławionego Andrzeja Boboli 

Z jego polecenia w Grotach Watykańskich (miejscu pochówku papieży) znajduje się kaplica 

Matki Boskiej Częstochowskiej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcza_herbowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tiara
https://pl.wikipedia.org/wiki/1925
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Po wyborze na Namiestnika Chrystusowego Pius XI skierował do Polaków znamienne słowa: 

…widzę Polskę, pozdrawiam ją i proszę jej synów, aby się za mnie modlili. Widziałem bowiem, jak 

Polacy modlić się umieją. Pozdrawiam Polaków i kocham, i nadal miłować będę drogą Polskę, i modlić 

się za nią nie przestanę. 

Wielokrotnie wypowiadał te pochlebne słowa, lub  wręcz manifestował poczucie bycia 

Polakiem. Mówił pielgrzymów przybywających z Polski do Rzymu posługując się - tak jak 

wówczas przemawiali papieże –  liczbą mnogą: 

Nigdy nie ujdą Nam z pamięci te chwile, które razem z Wami przeżyliśmy, a które rzecznik Wasz z taką 
czcią i tak serdecznie przypominał, i cieszymy się, że wśród Was byliśmy jako jeden z Was, jako Polak 
między Polakami. Nigdy nie zapomnimy chwili, gdyśmy zaraz po przybyciu Naszym jako wysłaniec 
Stolicy Świętej nieśli Przenajświętszy Sakrament przez ulice Warszawy. Królową Waszą i Naszą Matkę 
i Panią zaraz na wstępie odwiedziliśmy w Naszej stolicy w Częstochowie, gdzie żyje i drga imię i serce 
Polski.   

Do nauczycieli przybyłych na Wielkanoc 1922 r. powiedział: 

Przypominacie mi Polskę, przypominacie mi Waszą i Naszą ojczyznę, gdyż poniekąd jestem w prawie 
powiedzieć, iż posiadam obywatelstwo polskie, gdyż tam narodziło się moje biskupstwo, tam byłem 
konsekrowany, tam zadzierzgnąłem węzły nie tylko miłe uczuciu, lecz spajające mnie wspólnotą 
duchową z Polską. Przybędą tu pielgrzymki liczne i różne, które wyniosłem z Polski, z tej Polski, co ma 
za wieczną dewizę: Polonia semper Fidelis.  

Podobnie zwrócił się później do młodzieży polskiej będącej w Rzymie w kwietniu 1925r.  

Pragnęliśmy bardzo móc mówić do Was w Waszym języku i mieć wymowę Waszego Skargi, aby 
wyrazić wszystkie myśli i uczucia, jakie obecność Wasza wzbudza w Naszym sercu.(...)Przybyliście 
pierwsi jako przedstawiciele tej Polski, z którą serce Nasze związane jest szczególniejszym uczuciem, 
bo naród Wasz miał zawsze pełne chwały i uczucia stosunki z Rzymem. - Streścić je można w tych 
słowach, że Rzym był dla narodu polskiego sztandarem i podporą, pociechą w cierpieniach i 
zwiastunem zmartwychwstania.(...)Do łask wyjątkowych, jakie Opatrzność Boża dała Nam w życiu, 
zaliczamy to zrządzenie Boże, że mogliśmy czas dłuższy przebyć w Polsce, że mieliśmy sposobność 
poznać osobiście  Warszawę i Wilno, Kalisz i Lwów, Kraków i Lublin, i tyle innych miejscowości Waszej 
i Naszej Polski drogiej. Lat spędzonych w Polsce nie zapomnimy do Naszej śmierci. Bo i My 
obywatelem jesteśmy Polski! Raz już mieliśmy sposobność to powiedzieć, a słowa tego nie tylko nie 
cofamy, lecz owszem, ponownie stwierdzamy je dzisiaj. Jesteśmy obywatelem Polski przez duchowe 
narodziny Nasze, kiedyśmy brali sakrę biskupią w katedrze warszawskiej przez posługę Eminencji 
Kardynała Arcybiskupa i Jego Braci Współkonsekratorów, najstarszych Przedstawicieli Episkopatu 
polskiego, w obecności całego tego Episkopatu i tych wszystkich, którzy w tej stolicy reprezentowali 
życie państwowe i społeczne, sprawiedliwość, naukę, dobroczynność.      
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Papież Pius XI     

zmarł 10 lutego 1939r.  
 

W Polsce był to szczególny  czas żałoby.  

Polscy hierarchowie przypomnieli 
rodakom, jaką wielką rolę odegrał 
w dziejach naszego narodu ten papież.         
Oto słowa kardynała Augusta Hlonda:  

 Polsce przypisywał dziejową misję, w którą mocno wierzył. Pamiętam, jak lękał się o ducha narodu, 
gdy napór laicyzmu był aż zbyt widoczny. Pamiętam, jak nalegał, by wyleczyć życie religijne z 
powierzchowności, a rodzinne z plagi rozwodów…  Pamiętam, jak wołał: «Jesteście rycerzami wiary, 
w tej roli będziecie najlepszymi rycerzami Polski». Był szczęśliwy, gdy mógł się Polsce przysłużyć, ale 
przysłużyć naprawdę. Kochał nas głęboko. Pragnął Polski katolickiej, szczęśliwej, potężnej.  

Specjalne  orędzie skierował do wiernych biskup polowy Wojska Polskiego, Józef Gawlina:  

Był z nami za pontyfikatu Swego. Błogosławił Polsce, której walka z najeźdźcami zdobi Jego 
sanktuarium w Castel Gandolfo, a obraz Najświętszej Panienki Jasnogórskiej króluje w Jego ołtarzu 
papieskim. Wojska nasze otaczał najczulszą miłością, wyróżniając Armię Polską i Jej Wodza 
Naczelnego (Józefa Piłsudskiego)   szczególnym błogosławieństwem. 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawdę: umarł nasz Papież Polski. 
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Uznanie, jakie zyskał  Ojciec Święty Pius XI w związku ze swoim pobytem w Polsce, 
spowodowało, że stał się  na wielu płaszczyznach, nie tylko dla Polaków, autorytetem.                
I to właśnie łączy jego pontyfikat z pontyfikatem Jana Pawła II  

 

 

 

 

Obaj przysłużyli się szeroko pojętej sprawie polskiej.   Pierwszy z nich był świadkiem 
narodzin po latach zaborów Polski niepodległej i pomagał, na ile mógł, w jej moralnej 
odnowie. Drugi – towarzyszył rodakom w procesie przemian, w wielu aspektach podobnych, 
po upadku komunizmu. Obaj Papieże umieli prowadzić nie tylko Polskę, ale i całą Europę 
w nową rzeczywistość, często zakłócaną przez konflikty. Zachęcali do naprawy życia 
moralnego oraz utrwalenie wartości chrześcijańskich w życiu świeckich, czyli podjęli dzieło 
ewangelizacji narodów. Obaj zasłużyli sobie - nie tylko wśród ludzi wierzących – na miano 
„wielkich”. 

 W kaplicy  św. Sebastiana, gdzie znajduje się grób Jana Pawła II, w minionym stuleciu 
umieszczono odlew w brązie postaci papieża Piusa XI.               

 

Tak więc można tu  
„spotkać” obu wielkich 
papieży, jednak dla 
pielgrzymów Polaków nie 
ma to większego 
znaczenia. Święty Jan 
Paweł II jest nam bardzo 
bliski i wysoko oceniamy 
jego zasługi dla naszej 
ojczyzny.                
Niestety, o podobnych 
zasługach dla Polski Piusa 
XI  - wiemy ciągle za mało. 
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Tablice poświęcone Achillesowi Ratti – Piusowi XI -  oto niektóre z nich: 

W Warszawie  

- przy ul. Książęcej, obok  placu  Trzech Krzyży, 
gdzie znajdowała się pierwotnie Nuncjatura 
(potem została przeniesiona na al. Szucha) 
 

- w   Bazylice  Najświętszego Serca Jezusa przy 
ul. Kawęczyńskiej  tablica z napisem : 

„J.S. Papież Pius XI  pierwszy nuncjusz                                                                                    
w zmartwychwstałej Polsce                                                                                                                              
Jako arc. A. Ratti stojąc na tem miejscu                                                                            
błogosławił  po raz ostatni wznoszonej Bazylice                                                                                                                                         
AD. 5 maja 1921 r."                                                                                                                                               

     - na Bielanach, na terenie dawnego klasztoru kamedułów  

     - na Pradze na Kamionku, na frontonie kościoła  Matki Bożej Zwycięskiej  umieszczono       
herb  Piusa XI przypominjący  działalność w Polsce 
nuncjusza Achillesa Ratii. 

W stolicy była też ulica Piusa XI - w 1930 
przemianowano tak ul. Piękną. Władze okupacyjne 
Warszawy podczas II wojny światowej wprowadziły 
nazwę niemiecką   Piusstrasse. Po wojnie  powrócono 
polskiej  nazwy  Pius  XI.  Władze komunistyczne  w 1949 
pozostawiły nazwę przedwojenną i tak pozostało do 
dziś:  ul. Piękna. 

W Polsce znajdowały się jeszcze trzy ulice o nazwie Pius XI: w Piotrkowie, Kaliszu 
i miejscowości Chotomów w powiecie legionowskim. Ta  ostatnia istnieje do dziś. 

Ślady obecności nuncjusza apostolskiego w Polsce - abp. Achillesa Rattiego, późniejszego 
papieża Piusa XI, widać w wielu kościołach 
diecezji łowickiej jak na przykład: 

w katedrze łowickiej,  

                 w klasztorze Sióstr niepokalanek
                                           w Szymanowie, 

  
 

czy w  Strzelcach i Łaniętach gdzie również  znajdują się tablice upamiętniające tam jego pobyt. 

 

 



 

13 
 

We Włocławku Achilles Ratti  był  dwa razy. Ufundowano mu piękną tablicę pamiątkową na  

zewnętrznej elewacji katedry, którą zaraz po wejściu hitlerowców do miasta - 15 września 

1939 roku - zamalowano  smołą. Potem nakazano ją zniszczyć. Był to odwet Niemców za to, 

że Pius XI wydał w 1938 r. wydał encyklikę potępiającą rodzący się w Niemczech faszyzm. – 

Teraz odremontowano katedrę oraz płaskorzeźbę  i tablicę.   

 

 

 

 

 

Tablica upamiętniająca Papieża Piusa XI znajduje się na Kościele 

p.w. Św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim 

 

 

 

 

 

 

We Włostowie  (woj. świętokrzyskie)  znajduje się 

Obelisk z racji pobytu Achillesa Ratti w Pałacu Karskich. 

Sam obelisk jest bardzo prosty w formie. Ma około 

3 metrów wysokości.  Na 4 stopniach ustawiony jest cokół 

a na nim kolumna z delikatnym ornamentem, na górze 

zwieńczona kamienną kulą.  

Na froncie obelisku przymocowana jest marmurowa tablica 

z herbem Papieża Piusa XI.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-FpOZRa14-LI/TklK7E6bmcI/AAAAAAAABYI/NkZNT66MTgI/s1600/Obelisk+we+W%C5%82ostowie+(1).JPG
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 Bazylika katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego. 

W murze probostwa widnieje kamienna pamiątkowa płyta 
dr Achillesa Rattiego, Legata papieskiego i członka Komisji 
Międzynarodowej dla spraw Plebiscytu Górnego Śląska, 
późniejszego papieża Piusa XI. Na płycie, w górnej wgłębnej 
części, tiara papieska, po bokach klucze Piotrowe; poniżej, 
owalna tarcza herbowa: w polu orzeł z podniesionymi 
skrzydłami. U dołu napis, wykuty po łacinie: 

QUI NUNC PETRI E SOLIO           

PIUS PP XI 

REGNAT FAUSTE FELICITER 

ANNO DOMINI MCMXX 

AD PLEBISCITA 

DE SUPERIORIS SILESIAE DICTIONE 

TUNC SEDIS APOSTOLICAE LEGATUS 

ACHILLES RATTI 

ARCHIEPISCOPUS TITULO NEOPACTENSIS 

FUIT HISCE IN AEDIBUS HISPES 

KAL. FEBR. A. D. MCMXXX 

 Dr Achilles Ratti arcybiskup z Naupaktu, obecnie zasiadający na Stolicy Piotrowej - i oby jak najszczęśliwiej - 

gościł w tym tu domu w r. 1920, w czasie plebiscytu górnośląskiego. Dnia 1 lutego roku Pańskiego 1930. 

 

Tablica  w parafii  Św. 

Trójcy   w Janowie 

Podlaskim 

 

 i w Lublinie 

        

Dla upamiętnienia pobytu nuncjusza Rattiego w kwidzyńskim kościele 

Św. Trójcy oraz na plebanii wmurowano  tablice  oznaczone herbami 

papieskimi .  

 

 

 

Nuncjusz Apostolski Achilles Ratti, a potem Ojciec Święty Pius XI, był bardzo przychylny 

Polakom i zaskarbił sobie wiele życzliwości z ich strony. Niestety, obecne pokolenie za mało 

o nim wie. Spośród wielu ciekawych opracowań, poświęconych temu wielkiemu 

Namiestnikowi Chrystusa, polecam to, co piszą na jego temat: ks. J. Gnatowski, J. Pietrzak, 

S. Wilk, J. Jurkiewicz, M. Pachucki,  J. Pałyga, J. Bańka  a ostatnio  ks. Tomasz Lis  i inni.   

 
s. Macieja – niepokalanka -  styczeń 2018 


