Poczet sztandarowy NSZZ „S” Huty Warszawa. Boże Ciało, 1986 r.

Otwarcie Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Od prawej
ks. prałat Zygmunt Malacki, Prymas Polski kardynał Józef Glemp,
prezydent Warszawy Lech Kaczyński, Marianna Popiełuszko. 19 X 2004 r.

Wnukowie Jerzego Szóstko – Marcin i Dominik przed Muzeum
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. 19 X 2004 r.

Montaż dzwonu „Jerzy”. Maj 1987 r.

Jerzy Szóstko z żoną Teresą (1986 r.)

Jerzy Szóstko w pokoju ks. Jerzego Popiełuszki, wrzesień 1984 r.

Miałem wielkie szczęście, że na swojej drodze życia spotkałem wspaniałych kapłanów.
Ks. Aleksander Syczewski, nieugięty kapłan, który walczył z władzą komunistyczną o kościół
pw Najświętszego Serca Jezusowego przy ulicy Traugutta w Białymstoku. I zwyciężył!
Ks. prałat Teofil Bogucki. Proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.
Ks. Jerzy Popiełuszko rezydent tejże parafii.
Podziwiałem i darzyłem szacunkiem ks. A. Syczewskiego, czy proboszcza ks. T. Boguckiego za
ich pracę duszpasterską i miłość do Ojczyzny.
Ale z ks. Jerzym Popiełuszko zżyłem się najbardziej, może, dlatego, że najwięcej z nim obcowałem i poznaliśmy się nawzajem bardzo dobrze przez okres czterech lat. Starałem się być przyjacielem ks. Jerzego, a czy nim byłem, Bóg osądzi. Często w modlitwie zwracałem się do ks. Jerzego o wstawiennictwo do naszego Pana z prośbą o wszelkie łaski dotyczące mojej rodziny,
przyjaciół, znajomych, mnie, Ojczyzny. Wypływało to z potrzeby serca.
Dla tych kapłanów Bóg, Honor, Ojczyzna były na pierwszym miejscu. Tym kapłanom zawdzięczam bardzo wiele, tak za życia, jak i po śmierci, że jeszcze jestem.
Od 2000 do 2006 r. przeszedłem sześć operacji, w tym dwie bardzo poważne. W 2000 r. po dwu
zawałach, czterokrotnie wszczepienie bajpasów, a w 2006 r. operację nowotworu jelita grubego
i sześciomiesięczną chemioterapię. Dzięki Bogu po tych wszystkich zabiegach, czuję się w miarę dobrze.
Wobec tych kapłanów mam niespłacony dług wdzięczności.
Dlatego też poza modlitwą, staram się zmienić słabe strony mego życia, aby stać się lepszym.
To jest bardzo trudne, ale innego wyjścia nie ma. Jednocześnie staram się pisać i mówić o tych
wspaniałych kapłanach. Bo to jest mój obowiązek, wobec nich, a dla naszej młodzieży wzór do
naśladowania tych kapłanów.
KOCHANA MŁODZIEŻY ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ!
Białystok, październik 2009 r.
Jerzy Szóstko.

ŚWIADECTWO

Jerzy Szóstko z siostrą Janą Płaską (2006 r.)

Jerzy Lech Szóstko urodził się 18 marca 1935 r. w Białymstoku w rodzinie rzemieślniczej. Rodzicami byli Jan i Lidia z domu Köhler. Lata dziecięce i młodzieńcze spędził
w Białymstoku, gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 10 i Liceum Ogólnokształcącego nr 2. W latach 1946–1952 był ministrantem w kościele pw Najświętszego Serca
Jezusowego przy ul. Traugutta. Jego osobowość uformował ks. Aleksander Syczewski,
idee rodzinnego domu i harcerstwo, do którego należał w latach 1947–1950. W latach
1955–1958 odbył zasadniczą służbę wojskową w Dęblinie, w latach 1955–1956 ukończył
tam Szkołę Orląt. Po szkole służył jako strzelec pokładowy-radiotelegrafista w Eskadrze
Holowniczej JW 2571 w Świdwinie. Po ukończeniu służby wojskowej powrócił do cywila.
Pracował w elektryfikacji i melioracji rolnictwa, Fabryka Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku.
W październiku 1960 r. zawarł związek małżeński z Teresą Fokczyńską i zamieszkał
w Warszawie na Żoliborzu; stał się też parafianinem kościoła pw św. Stanisława Kostki.
Od 1963 do 1988 r. pracował w Hucie „Warszawa”. Nie należał do żadnej organizacji
i partii poza związkami zawodowymi. Od 1980 r. Jerzy Szóstko zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”, a po wprowadzeniu stanu wojennego i później działał nadal w
podziemnych strukturach związkowych. Wielki wpływ na jego drogę życiową wywarł ks.
Jerzy Popiełuszko. Idee niepodległościowe i religijne Jerzy Szóstko realizował w dwójnasób, uczestnicząc a zarazem dokumentując na kliszach fotograficznych osoby i wydarzenia niespokojnych lat 80. ubiegłego wieku w środowisku Huty „Warszawa” i kościoła św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu, który stał się bastionem patriotyzmu za sprawą ideowych
kapłanów.
Kolekcja fotografii Jerzego Szóstko z lat 1980–1988 to dokument czasu robotniczego zrywu i odrodzenia religijnego w PRL-u z inspiracji Jana Pawła II. To także losy osób ze środowiska skupionego wokół ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 IX 1947 r. we wsi
Okopy gm. Suchowola, woj. białostockie. 16 września został
ochrzczony imieniem Alfons w kościele parafialnym św.
Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Rodzice Władysław
i Marianna z domu Gniedziejko byli skromnymi ludźmi
o głębokiej wierze. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące
ukończył w Suchowoli.
24 VI 1965 r. Alek wstąpił do Wyższego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
24 X 1966 r. został powołany do wojska i wcielony do specjalnej
jednostki w Bartoszycach. Mimo zakazów, nie zaprzestał praktyk
religijnych, za co był szykanowany i karany. W wyniku
drastycznych represji, mocno podupadł na zdrowiu. Przebywał
w szpitalu, jego stan był bardzo ciężki. Po leczeniu powrócił
do seminarium i ukończył naukę.
Święcenia kapłańskie diakon Alek otrzymał z rąk ks.
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 V 1972 roku jako
ks. Jerzy Popiełuszko (wcześniej zmienił imię).
10 VI 1972 r. ks. Jerzy objął wikariat w podwarszawskich
Ząbkach. 10 IV 1975 r. został przeniesiony do parafii
w nieodległym Aninie, a od 20 V 1978 r. został skierowany
do parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu w Warszawie. Wówczas
powróciła choroba, której nabawił się w wojsku. Trafił
ponownie do szpitala.
Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w czerwcu 1979 r.
organizował pomoc sanitarną. Od 25 V 1979 r. rozpoczął pracę
duszpasterską w kościele Św. Anny, gdzie prowadził
duszpasterstwo studentów młodzieży akademickiej i średniego
personelu medycznego. Od 20 maja 1980 r. zamieszkał
w charakterze rezydenta przy parafii św. Stanisława Kostki
na Żoliborzu.
31 VIII 1980 r. z polecenia Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego odprawił na prośbę strajkujących robotników
Mszę św. na głównym placu w Hucie „Warszawa”. Wkrótce stał
się – m. in. za sprawą płomiennych, patriotycznych homilii
wygłaszanych podczas słynnych Mszy św. za Ojczyznę w kościele
na Żoliborzu – jednym z najbardziej znanych kapłanów
Dziesięciolecie kapłaństwa ks. Jerzego Popiełuszki. 28 V 1982 r.
związanych z ruchem „Solidarności”. W grudniu 1981 r., przed
wprowadzeniem stanu wojennego odwiedzał strajkujących
w Akademii Medycznej w Warszawie i odprawiał Msze św.
w Wyższej Szkole Oficerskiej Pożarnictwa na Żoliborzu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego ksiądz Jerzy wzmógł swą działalność, angażując się jeszcze bardziej w pomoc internowanym,
głosząc prawo ludzi pracy do godnego życia, przy czym nigdy nie wzywał do nienawiści, lecz kierował się zasadami
ewangelicznymi. Był, tak jak inni księża, pod ścisłą kontrolą Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziału
IV Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Otrzymywał pogróżki przez telefon, wrzucono mu do mieszkania ładunek wybuchowy,
był śledzony, teksty homilii głoszonych przez niego były nagrywane, poddawane analizie i oceniane jako przykład niebezpiecznej
działalności antysocjalistycznej i antypaństwowej. Kilkakrotnie stał się ofiarą prowokacji SB.

SŁUGA BOŻY KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO
19 października ks. Jerzy odprawił Mszę św. w kościele św. Braci Męczenników w Bydgoszczy. W okolicach Górska, w drodze
z Bydgoszczy do Warszawy funkcjonariusze SB zatrzymali samochód księdza Popiełuszki i uprowadzili kapłana. Po brutalnym
pobiciu wrzucili zmasakrowanego księdza do zalewu na Wiśle w okolicach Włocławka. Waldemar Chrostowski – kierowca
i przyjaciel księdza Jerzego, uciekł z miejsca porwania i powiadomił milicję oraz władze kościelne. Kilka dni później gen.
Kiszczak powołał komisję do zbadania sprawy uprowadzenia. W wyniku jej prac okazało się, że porwania i morderstwa dokonali
funkcjonariusze MSW: kpt. Grzegorz Piotrowski, por. Leszek Pękala i por. Waldemar Chmielewski. Wkrótce wskazali oni miejsce,
gdzie spoczywały zwłoki ks. Jerzego. 30 października media poinformowały o wydobyciu ciała kapłana z Wisły. Ciało księdza
Jerzego przewieziono do Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie 31 października odbyła się sekcja zwłok. 2 listopada przy
udziale przedstawicieli Episkopatu oraz rodziny ciało zamordowanego kapłana przewieziono do Warszawy. Przed budynkiem
prosektorium AM kilkanaście tysięcy białostoczan pożegnało kapłana z Suchowoli.
Pogrzeb ks. Popiełuszki odbył się 3 listopada w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie i stał się wielką manifestacją
religijną i patriotyczną. Od chwili śmierci ks. Popiełuszko zyskał miano męczennika za wiarę i do jego grobu przybywały
pielgrzymki modlących się. Do grobu księdza Jerzego pielgrzymowały tysiące osób, w tym znane osobistości, hierarchowie
Kościoła i politycy.
Proces morderców odbył się w styczniu 1985 r. w Toruniu. Oskarżycieli posiłkowych rodziny nie dopuszczono do wszystkich
czynności śledczych. Wyrok ogłoszony 7 II 1985 r. skazywał A. Pietruszkę i G. Piotrowskiego na 25 lat więzienia,
L. Pękalę na 15 lat więzienia i W. Chmielewskiego na 14 lat. Niezwykłość procesu przejawiła się w tym, że społeczeństwo
po raz pierwszy otrzymało (wprawdzie niepełny) wgląd w wewnętrzną strukturę i sposób działania niektórych departamentów
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ujawniono, że funkcjonariusze organów państwowych mogli działać przekonani o swojej
bezkarności. Posługując się fałszywymi materiałami, potrafili zniszczyć psychicznie i fizycznie człowieka, a nawet zabić.
Proces nie wyświetlił do końca prawdziwych inspiratorów i decydentów zbrodni, a tylko jej wykonawców. Prokurator prawie
na równi traktował morderców i ofiarę zbrodni, oskarżając ks. Popiełuszkę i Kościół o działalność antysocjalistyczną.
Po zamordowaniu księdza Jerzego wśród wiernych zapanowało przekonanie, że zostanie on wyniesiony na ołtarze. Do
kościoła św. Stanisława Kostki napływało wiele listów z całego świata, materiały o kulcie prywatnym. Dokumentacją i opieką
grobu zajęła się utworzona przez przyjaciół kapłana Służba Informacyjna, która m.in. organizowała całodobowe dyżury przy
grobie księdza. W październiku 1994 r. delegacja Służby Informacyjnej udała się do Prymasa Polski i przekazała prośby
pielgrzymów o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. W czerwcu 1995 r. kardynał Józef Glemp powołał Komisję ds. Przygotowania
Procesu Beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. W 2002 r. watykańska Kongregacja wydała dekret o ważności akt procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Grób kapłana odwiedziło kilkanaście milionów osób, do postulacji
wpłynęło kilkaset świadectw o doznanych łaskach. W 2003 r. nastąpiło otwarcie drugiego etapu procesu beatyfikacyjnego.

