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TOZSAMOSC
.

´´
fotografie Marcina Szpądrowskiego

  Wystawę i katalog dedykuję pamięci moich wyjątkowych Rodzi-
ców: Aliny i Andrzeja (urodzonych i zakochanych w Warszawie; mło-
dej sanitariuszki z Powstania Warszawskiego i syna bohaterskiego  
ppłk. Kazimierza Szpądrowskiego).

  Dedykuję ją też żonie Annie oraz moim wyjątkowym Dzieciom:  
Magdusi i Tomkowi, myśląc o Ich przyszłości.

  Chciałbym w tym projekcie pokazać, poprzez pasję fotografowa-
nia, przejętą od Taty, kawałek mojego życia, ludzi, talenty, historie, wy-
darzenia, spotkania, wzruszenia, poruszenia, emocje, radości i smutki, 
które pozostawiły w nim trwały ślad, poruszyły moje zmysły (w tym ten 
drugi, po wzroku najważniejszy, słuch); które kształtowały moje poczu-
cie TOŻSAMOŚCI.

  Są to zdjęcia zrobione podczas bardzo ważnych i tych bardziej 
powszednich wydarzeń w Częstochowie, Warszawie, Oświęcimiu, Kra-
kowie, Brzegach i Wadowicach, łączących Polaków i skłaniających 
do refleksji nad swoim życiem i tożsamością. Pokazuję też parę zdjęć  
z częstochowskiej Nekropolii, dla przypomnienia, że elementem naszej 
Tożsamości jest też pamięć o tych, którzy odeszli. Wśród prac, są także 
bardziej osobiste, związane z bohaterską i niezwykłą historią mojego 
dziadka ppłk. Kazimierza Szpądrowskiego.

  Mottem Projektu są słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
św. p. Lecha Kaczyńskiego, z dnia 11 września 2007 r.: „Musimy pielę-
gnować swoją kulturę, musimy pamiętać o swojej historii, musimy 
pamiętać o swojej tożsamości. Tożsamości ciekawej, niepowtarzal-
nej, na którą złożyły się nasze skomplikowane dzieje.”.

  Motywem spajającym większość z tych fotografii jest Jasna Góra, 
bo pod opiekę Jasnogórskiej Pani zwracamy się chwilach trudnych, szcze-
gólnych i ważnych dla nas samych i dla naszego Narodu i Państwa. To na-
sza Matka, Królowa Polski, pomaga nam w naszych trudnościach, cierpie-
niach, pomaga przetrwać trudne chwile, chwile zwątpienia, załamania  
i rozpaczy, ale też pozwala nam dzielić się swoją radością, wolnością, 
niepodległością. To ona dodaje nam sił, wiary i od setek lat stanowi 
podstawę naszej TOŻSAMOŚCI.

MEMENTO

Dla Was te słowa: dzieci, wnuczęta, 
Aby uchronić od zapomnienia 

Dziadów. Pradziadów; aby pamiętać
O rodowodzie, o swych korzeniach.

Oni swe życie tam oddali:
Katyń, czy Charków, czy Miednoje,

Byśmy wolności doczekali,
By lepsze było jutro Twoje.

Od Ostaszkowa i Kozielska,
Łagrów nieznanych, Starobielska

Niechaj rozbrzmiewa ta przestroga:
Żyj dla Ojczyzny i dla Boga!

Andrzej Szpądrowski
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IDENTITY
photographs by Marcin Szpądrowski

  The exhibition and the catalogue is dedicated to the memory  
of my exceptional Parents: Alina and Andrzej (both born and enamored 
with Warszawa; the young nurse who participated in the Warsaw Upris-
ing and the son of heroic Lieutenant Colonel Kazimierz Szpądrowski).

  I would like to dedicate the exhibition also to my Wife, Anna, and 
my extraordinary Children: Magdusia and Tomek, thinking about their 
future.

  In this project, through the passion of photography adopted from 
my Dad, I would like to present a piece of my life, people, talents, histo-
ries, events, meetings, touching and moving emotions, feelings, happi-
ness and sadness, that left a permanent mark on my life, that moved my 
senses (including the one that is the second most important for me after 
eyesight – hearing), that shaped my sense of IDENTITY.

  The pictures were taken during many events in Częstochowa, 
Warszawa, Oświęcim, Kraków, Brzegi and Wadowice. Those events 
were very important or very common. They were joining the Poles to-
gether and encouraging them to reflection on their life and identity.  
I also present several photographs from the Necropolis in Częstochowa 
to remind us that the part of our Identity is to remember about those 
who are gone. Among my works you can find some more personal 
pieces connected with heroic and exceptional history of my granddad  
Lieutenant Colonel Kazimierz Szpądrowski.

  The motto of the project are the words of the late Polish Presi-
dent Lech Kaczyński from the date of 11 September 2007: “We have to 
cherish our culture, we have to remember about our history and 
our identity. The identity that is composed of our complicated past 
what makes it unique and fascinating.”.

  The theme that connects most of the pictures is Jasna Góra (Clarus 
Mons), because we seek the presence of Our Lady during hard times, and 
also during special and important moments for ourselves and for our Na-
tion and Country. She is our Mother, the Queen of Poland. She helps us 
during our troubles and suffering, she helps us survive difficult time, the 
moments of doubt, breakdown and despair, but also she let us share our 
joy, freedom and independence. She is the one who gives us strength and 
faith, and from many years she is the base of our IDENTITY.

MEMENTO

Dla Was te słowa: dzieci, wnuczęta, 
Aby uchronić od zapomnienia 
Dziadów. Pradziadów; aby pamiętać
O rodowodzie, o swych korzeniach.

Oni swe życie tam oddali:
Katyń, czy Charków, czy Miednoje,
Byśmy wolności doczekali,
By lepsze było jutro Twoje.

Od Ostaszkowa i Kozielska,
Łagrów nieznanych, Starobielska
Niechaj rozbrzmiewa ta przestroga:
Żyj dla Ojczyzny i dla Boga!

Andrzej Szpądrowski
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Zapisy tożsamości poprzez moje fotografie

  Zdjęcia do projektu Tożsamość zostały zro-
bione na i w okolicach Jasnej Góry podczas różnej 
wagi wydarzeń w ciągu ponad trzydziestu lat. Były 
to tak doniosłe wydarzenia jak: druga wizyta Jana 
Pawła II na Jasnej Górze; dzień śmierci Św. Papieża 
Jana Pawła II oraz rocznice jego śmierci; dzień Ka-
tastrofy Smoleńskiej i rocznice katastrofy; obchody 
setnej rocznicy urodzin (tydzień po rocznicy odzyska-
nia niepodległości) legendy Jasnej Góry, o. Jerzego 
Tomzińskiego, dwukrotnego Generała i trzykrotnego 
Przeora, ostatniego żyjącego uczestnika II Soboru 
Watykańskiego, pomysłodawcy Apelu Jasnogórskie-
go. Człowieka wielkiej wiary i wielkiego serca. Przy-
jaciela Św. Jana Pawła II, Sługi Bożego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego i Św. Ojca Pio.

  Jest fragment zapisu fotograficznego dużych 
wydarzeń cyklicznych, jakimi są Pielgrzymki na Ja-
sną Górę, poczynając od Pielgrzymek Warszawskich, 
Pielgrzymek Wojskowych, Żołnierzy Wyklętych i Naro-
dowej Pielgrzymki Husarii poprzez Pielgrzymki Mo-
tocyklistów, Młodzieży, Ludzi Pracy i Rzemiosła, na 
Pielgrzymkach Kibiców kończąc.

  Są wydarzenia ponadczasowe, jak na jedno 
ludzkie życie. Myślę tu o Jasnogórskich Uroczysto-
ściach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości  
(w tym z biało-czerwoną iluminacją Jasnogórskiej 
Wieży i 100-metrową flagą na niej zawieszoną) oraz 
300. Rocznicy Koronacji Jasnogórskiego Obrazu.  
Są spotkania z Arturo Mari i Wandą Półtawską, dają-
cymi świadectwa Świętości Jana Pawła II.

  Starałem się także być świadkiem różnych wy-
darzeń wielu Edycji Festiwalu Muzyki Sakralnej na 
Jasnej Górze, podczas których pokłon Jasnogórskiej 
Pani oddawali tacy artyści, jak m.in.: Wojciech Kilar, 
Arvo Pärt, Krzysztof Penderecki, Piotr Paleczny, Bob-
by McFerrin, Jan Garbarek, Leszek Możdżer, Leszek 
Mądzik, Andreas Scholl, Simone Kermes, Włodek 
Pawlik, Zespól Pieśni i Tańca Śląsk i wielu innych. Nie 
mogłem też pominąć Koncertów ukochanej przeze 
mnie muzyki organowej.

  Towarzyszyłem na Jasnej Górze wizytom  
Rodziny Potockich z Hiszpanii i Polski wraz z córką 
nestora rodu, hrabiego Piotra, o jedynym na świe-
cie imieniu Jasna Góra czy podczas wizyty na Jasnej 
Górze wspaniałego artystycznego małżeństwa, Pań-
stwa Zanussich.

  Oprócz zdjęć Jasnogórskich dołączyłem do 
tego projektu zdjęcia zrobione w Warszawie, Oświę-

cimiu, Krakowie, Brzegach, Wadowicach i Częstocho-
wie w szczególnych okolicznościach, które połączyły 
Polaków i skłoniły do refleksji nad swoim życiem i toż-
samością.

  W Wadowicach, mieście rodzinnym Św. Jana 
Pawła II, który ukończył to samo słynne Gimnazjum 
im. Marcina Wadowity, co mój Dziadek Kazimierz 
Szpądrowski. Na Krakowskim Przedmieściu, Placu 
Piłsudskiego, Placu Zamkowym, Starym Mieście po 
Katastrofie Smoleńskiej i w czasie pierwszej części 
Ostatniego Pożegnania Pary Prezydenckiej. Dodałem 
też zdjęcia wykonane podczas 73. Rocznicy Wyzwo-
lenia Niemieckiego Obozu Zagłady Auschwitz-Bir-
kenau, Światowych Dni Młodzieży w Częstochowie, 
Krakowie i Brzegach z udziałem Papieża Franciszka, 
zdjęcia z Częstochowskich Świątyń podczas Festiwa-
lowych dni Gaude Mater i Koncertów muzyki organo-
wej. Uwzględniłem także zdjęcia zrobione w, zrodzo-
nym z wielkiej pasji Krzysztofa Witkowskiego, Muzeum 
Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie, na 
częstochowskich Cmentarzach w Dniach Wszystkich 
Świętych i Zadusznych.

  Dołączyłem też pracę bardziej osobistą, zwią-
zaną z bohaterską i niezwykłą historią mojego 
Dziadka, ppłk. Kazimierza Szpądrowskiego. Strzel-
ca, piłsudczyka, legionisty, wysokiego oficera wy-
wiadu, bohatera wojny polsko-bolszewickiej i woj-
ny obronnej 1939 roku. Aresztowanego we Lwowie, 
więźnia Starobielska, więzionego i torturowanego  
w Moskwie. Dokument jego niezłomnej wiary i pa-
mięci o tożsamości, za które zapłacił życiem – ze zdo-
bytego cudem za sprawą Stowarzyszenia Memoriał, 
skanu protokołu przesłuchania.

Marcin Szpądrowski, 1 października 2019
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The chronicles of identity through my photographs

  The photographs for the Identity project were 
taken at Jasna Góra (Clarus Mons) and in its vicinity 
during different events in the space of the last thirty 
years. Among the events we can find such momen-
tous occasions as: the second visit of Pope John Paul 
II at Jasna Góra; the day of Pope John Paul II’s death 
and his death anniversaries; the day of Smolensk air 
crash and the catastrophe anniversaries; the celebra-
tions of the 100th birthday of the Clarus Mons legend 
(one week after the anniversary of the restoration of 
Poland’s sovereignty), father Jerzy Tomziński, who 
was nominated the Superior General two times and 
the Prior three times, who is the last living participant 
of the Second Vatican Council, who is the originator of 
the Appeal of Jasna Góra. The man of great faith and 
big heart. The friend of Saint John Paul II, Servant of 
God Cardinal Stefan Wyszyński and Saint Padre Pio.

  The part of the exhibition are photographic 
records of the big periodical events – pilgrimages to 
Jasna Góra, starting with the Warsaw Pilgrimages, 
the Military Pilgrimages, the Cursed Soldiers’ Pilgrim-
ages and the National Pilgrimages of Polish Hussars, 
through the Motorcyclists’ Pilgrimages, the Youth Pil-
grimages, the Work and Craft People’s Pilgrimages, 
and ending with the Sports Fans’ Pilgrimages.

  There are also photographs from the events 
considered timeless for one human life. I’m talking 
about the Celebrations of the 100th Anniversary of 
the Restoration of Poland’s Sovereignty at Jasna 
Góra (including the white and red illumination of the 
shrine tower and 100-meter flag displayed at it) and 
the 300th Anniversary of the Canonical Coronation of 
the Black Madonna Icon.

  At the exhibition you can find the photographs 
from the meetings with Arturo Mari and Wanda 
Półtawska who gave their testimonies about John 
Paul II’s holiness.

  I was also trying to be the witness of various 
events taking place during many editions of the Sa-
cred Music Festival at Jasna Góra while many art-
ists were honoring Our Lady through their music. 
They were, among others, Wojciech Kilar, Arvo Pärt, 
Krzysztof Penderecki, Piotr Paleczny, Bobby McFer-
rin, Jan Garbarek, Leszek Możdżer, Leszek Mądzik, 
Andreas Scholl, Simone Kermes, Włodek Pawlik, the 
Song and Dance Ensemble “Śląsk” and many others.  
Of course I couldn’t leave out the Organ Music Con-
certs, which is my favourite.

  I was accompanying the members of the  
Potocki Family from Spain and Poland during their 
visits at Jasna Góra, including the daughter of the 
family senior, count Piotr, who is the only person in 
the world carrying the name of Jasna Góra (Clarus 
Mons). I was also accompanying the great artists Mrs. 
and Mr. Zanussi during their visit at Jasna Góra.

  Apart from the photographs taken at Jasna 
Góra, I also added to this project some pictures taken 
in Warszawa, Oświęcim, Kraków, Brzegi, Wadowice 
and Częstochowa under exceptional circumstances 
during events that were joining the Poles together 
and encouraging them to reflection about their life 
and identity. 

  Some pictures were taken in Wadowice, the 
hometown of Saint John Paul II, who graduated the 
same famous Gymnasium named after Marcin Wad-
owita as my Grandfather, Kazimierz Szpądrowski. 
At Krakowskie Przedmieście, Plac Piłsudskiego, Plac 
Zamkowy, Warsaw Old Town after the Smolensk air 
crash and during the first part of the last farewell of 
the Presidential Couple. I’ve also added some pic-
tures taken during the 73rd Anniversary of Liberation 
of the German Nazi Concentration and Extermina-
tion Camp Auschwitz-Birkenau, during the World 
Youth Day with the participation of Pope Francis in 
Częstochowa, Kraków and Brzegi, during the days of 
the Festival of Sacred Music “Gaude Mater” and the 
Organ Music Concerts in churches of Częstochowa. 
I’ve also chosen some photos taken in the Museum 
of Coins and Medals Commemorating Pope John 
Paul II in Częstochowa, which was created thanks to 
Krzysztof Witkowski’s great passion, and at the cem-
eteries of Częstochowa on All Saints’ Days and All 
Souls’ Days.

  I’ve also added more personal work, connected 
with heroic and extraordinary history of my Grandfa-
ther, Lieutenant Colonel Kazimierz Szpądrowski. He 
was a marksman, a Piłsudski’s follower, a member 
of Polish Legions, a high-ranking officer of the intel-
ligence, a hero of the Polish-Soviet war and the 1939 
defensive war. He was arrested in Lviv, imprisoned in 
Starobilsk, then imprisoned and tortured in Moscow. 
It is the document of his abiding faith and memory 
about the identity, which cost him his life, taken from 
the scan of the interrogation report, miraculously ac-
quired thanks to the Memorial Society.

Marcin Szpądrowski, 1 October 2019
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... o autorze
fotografii słów kilka

  Marcin Szpądrowski – urodzony w 1958 roku,  
absolwent Politechniki Częstochowskiej, Szkoły 
Głównej Handlowej i Institut Français de Gestion 
(MBA). Od dwudziestu lat integruje społecznie środo-
wisko częstochowskich fotografików, animuje szereg 
działań w tej dziedzinie sztuki, dokumentując rów-
nocześnie większość wydarzeń wysokiej kultury na 
fotografiach.

  Przez prawie dwadzieścia lat był głównym fo-
tografem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sa-
kralnej „Gaude Mater”, od parunastu lat sprowadza 
do Częstochowy prestiżową Wystawę największego 
Konkursu Fotografii Prasowej „Grand Press Photo”. 
Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Festiwal Sztuki 
Fotoreportażu, od 2013 r. organizuje ogólnopolskie 
konkursy fotograficzne „Fotomaraton”, „Fotosprint”, 
„Otwarte Mistrzostwa Częstochowy w Fotografowa-
niu”, „Mistrzostwa Jury w Fotografowaniu”, „Mistrzo-
stwa Województwa Śląskiego w Fotografowaniu”, 
„Częstochowianki 2016”, warsztaty i plenery oraz spo-
tkania fotograficzne z najwybitniejszymi twórcami 
w tej dziedzinie sztuki. Prowadzi kultowy portal czę-
stochowskich fotografów „Fotomedaliki.pl”. Swoje fo-
tografie publikuje w wydawnictwach artystycznych, 
prasie krajowej i zagranicznej. Poprzez swoją twór-
czość promuje Częstochowę i Polskę w kraju i zagra-
nicą. Do tej promocji przyczynia się też jego osiemna-
stoletnia praca zawodowa w polskim wydawnictwie 
krzyżówkowym „Technopol”.

  Jako dyrektor Biura Marketingu i Reklamy 
przyczynił się, między innymi, do umieszczenia na 
górze okładki każdego z 33 wysokonakładowych 
magazynów wydawnictwa dużego napisu „Techno-
pol Częstochowa”. Jako fotoreporter współpracuje  
z szeregiem wydawnictw lokalnych i ogólnopolskich. 

Z potrzeby serca stara się też być, z aparatem foto-
graficznym, tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla 
naszej Ojczyzny i społeczności. Juror, laureat i orga-
nizator szeregu konkursów fotograficznych lokalnych 
i ogólnopolskich. W roku 2018 był organizatorem  
i jurorem w wielu ważnych dla środowiska fotogra-
ficznego ogólnopolskich Konkursach, m.in: „Człowiek 
Dobry jak Chleb. Św. Brat Albert”, „Mistrzostwa Jury  
w Fotografowaniu”, „Zobacz Częstochowę”, a Uni-
wersytet Muzyczny Fryderyka Chopina wydał album  
z jego jasnogórskimi zdjęciami, poświęcony świato-
wej sławy estońskiemu genialnemu kompozytorowi 
i mistykowi Arvo Pärtowi.

  Członek Jurajskiego Fotoklubu RP. Fotograf 
roku 2010. Ma na swoim koncie szereg wystaw foto-
graficznych – indywidualnych i zbiorowych oraz wie-
le publikacji w gazetach, czasopismach, albumach 
i kalendarzach. Nagradzany m.in.: 2009 – Promo-
tor Miasta Częstochowy, specjalne podziękowanie  
Prezydenta Miasta; 2010 – główna nagroda, ostat-
nie pióro Prezydenta R.P. Lecha Kaczyńskiego,  
w konkursie „Katyń – Pamiętamy. Małopolska” – pra-
ca „Dziadku, Tato – ja ciągle pamiętam” o bohater-
skim dziadku Kazimierzu; 2015 – tytuł i statuetka 
„marka częstochowskie – LUBIĘ TO” w kategorii oso-
bowość; 2016 – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”; 2016 – Srebrna Odznaka „Zasłużony 
dla Województwa Śląskiego”; 2016 – Srebrny Krzyż  
Zasługi.

  Nauczyciel fotografii w Technikum TEB Edu-
kacja, Policealnej Szkole TEB Edukacja oraz w SM 
„Nasza Praca”. Pochodzi z rodziny o bardzo silnych 
tradycjach patriotycznych: Dziadek ppłk. Kazimierz 
Szpądrowski był piłsudczykiem, legionistą, ofice-
rem wywiadu w 1929 r., aresztowanym w 1939 r.  
we Lwowie, więzionym w Starobielsku, straconym 
jako bohater w Moskwie w 1940 r., odznaczonym 
pośmiertnie przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski; 
Mama Alina Barbara Szpądrowska była młodą sani-
tariuszką w Powstaniu Warszawskim.
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... about the autor

  Marcin Szpądrowski – was born in 1958.  
He graduated from Częstochowa University of Tech-
nology, SGH Warsaw School of Economics and Institut 
Français de Gestion (MBA). For the last twenty years 
he has been socially integrating the community of 
photographers in Częstochowa, animating many ac-
tions connected with this field of art, and, at the same 
time, documenting most of the high culture events at 
his photographs.

  For almost twenty years he has been the main 
photographer of the International Festival of Sa-
cred Music “Gaude Mater”, and for the last several 
years he has been bringing the prestigious exhibi-
tion of the biggest press photography contest Grand 
Press Photo to Częstochowa. He is the founder and 
the chairman of the board of the Art of Photojour-
nalism Festival Foundation. Since 2013 he has been 
organizing nation-wide photography contests Fo-
tomaraton, Fotosprint, Częstochowa Photography 
Open Championship, Jura Photography Champion-
ship, Silesian Province Photography Championship, 
Częstochowianki 2016, but also workshops, open-air 
photography events and photographic meetings 
with the greatest artists of this field. He is responsi-
ble for the iconic web page of photographers from 
Częstochowa, Fotomedaliki.pl. He publishes his pho-
tographs in artistic publications and in national and 
international press. He promotes Częstochowa and 
Poland through his artistic work in the country and 
abroad. This promotion is supported by his 18-years 
professional work in the Polish crossword publishing 
house “Technopol”.

  As the director of the Advertisement and Mar-
keting Office he contributed, among others, to the fact 
that each of the publisher’s thirty three large-circula-
tion magazines has a large sign at its top: “Technop-
ol Częstochowa”. As a photojournalist he cooperates 
with many local and nation-wide publishers. Out of 
the kindness of his heart, he is also trying to be with 
his camera in the places where important things for 
our Homeland and community happen. He is the ju-
ryman, prize-winner and organizer of many local and 
nation-wide photography contests. In 2018 he was 
the organizer and juryman of many national contests 
important for the photographers’ community, among 
others: A Man as Good as Bread. Saint Albert, Jura 
Photography Championship, See Częstochowa, and 
the Fryderyk Chopin University of Music published the 

album with his photographs from Jasna Góra dedi-
cated to the world-famous brilliant Estonian compos-
er and mystic Arvo Pärt.

  He is the member of Polish Jura Photoclub. He 
was the photographer of the year 2010. Among his 
achievements we can mention many photographic 
exhibitions, both individual and collective, and many 
publications in newspapers, magazines, albums and 
calendars. He was awarded many prizes, among 
others: in 2009 he received the title of the Promoter 
of Częstochowa and special acknowledgments from 
the City President; in 2010 he won the main award, 
the last pen of Polish President Lech Kaczyński, in the 
contest Katyń – We remember. Małopolska with the 
work entitled Grandpa, Dad – I still remember about 
his heroic grandfather, Kazimierz; in 2015 he received 
the title and the statuette Częstochowskie brand – I 
LIKE IT in the category “personality”; in 2016 he was 
awarded the Decoration of Honor “Meritorious for 
Polish Culture”, Silver Badge “Meritorious for Silesian 
Province” and Silver Cross of Merit.

  He is a photography teacher in Vocational 
Technical Highschool, Postsecondary School and 
Housing Cooperative “Nasza Praca”. His family back-
ground has strong patriotic traditions: his Grandfa-
ther, Lieutenant Colonel Kazimierz Szpądrowski was 
a Piłsudski’s follower, a member of Polish Legions, a 
high-ranking officer of the intelligence in 1929; he was 
arrested in Lviv in 1939, imprisoned in Starobilsk, and 
then executed as a hero in Moscow in 1940; he was 
posthumously awarded the Order of Polonia Restitu-
ta by President Lech Kaczyński. Marcin Szpądrowski’s 
mother, Alina Barbara Szpądrowska was a young 
nurse during the Warsaw Uprising.
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o Tożsamości
słowo Ks. Abp Wacława Depo

  Z prawdziwą radością przyjmuję nową wystawę i katalog 
„Tożsamość fotografią pisana”, autorstwa p. Marcina Szpądrow-
skiego. Jest ona bowiem rodzajem dokumentu, a zarazem świa-
dectwem spotkań osobistych, rodzinnych i społecznych P.T. Autora. 
W słynnej już książce – rozmowie Świętego Jana Pawła II pt. „Pa-
mięć i tożsamość” (2005), odnalazłem pewien tekst, który współ-
brzmi z intencjami częstochowskiego fotografika-dokumentalisty. 
„Wydaje mi się – zaznaczył Papież – że podstawowym zagrożeniem 
dla Europy jest jakieś przyćmienie własnej tożsamości”. Przedłuża-
jąc ten temat, stawiamy zasadnicze pytanie: Na czym polega ryzy-
ko utraty chrześcijańskiej tożsamości? Najpierw trzeba zaznaczyć: 
odejście od Boga, jako gwaranta godności człowieka i jego praw. 
Następnie, ryzyko bezkrytycznego ulegania wpływom negatyw-
nych wzorów kulturowych. I wreszcie, że tendencje te jawią się jako 
rodzaj „promocji kulturowej”, zagrażające fundamentom wartości 
cywilizacji Zachodu.

  Dlatego potwierdzając słuszność tych tez, jednocześnie 
czujemy się zobowiązani do pamięci, która jest nie tylko zapisem 
faktów, ale duchową siłą. To ona tworzy tożsamość każdego czło-
wieka, zarówno na płaszczyźnie osobowej, jak i zbiorowej. Przez 
obrazy fotograficzne i pamięć, które stanowią główne przesłanie 
tej publikacji pana Marcina Szpądrowskiego w psychice i ducho-
wości każdego i każdej z nas tworzy się poniekąd i krystalizuje po-
czucie tożsamości. Albowiem, jak mocno podkreślił Jan Paweł II: 
„Najgłębszy sens historii ludzkiej wykracza poza historię i znajduje 
swoje pełne wyjaśnienie w Chrystusie, Bogu-Człowieku... Bo celem 
naszego pielgrzymowania jest życie wieczne”.

  Odkrycia głębi tego przesłania „Tożsamości fotografią pisanej” 
– z serca błogosławię.

+ Wacław Depo 
Arcybiskup Metropolita Częstochowski
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about the Identity
by Archbishop Wacław Depo

  I welcome the new exhibition and catalogue “The Identity 
written by photography” created by Mr. Marcin Szpądrowski with 
great joy. It is because I consider them both documentary and 
testimony regarding personal, family and social meetings of the 
Author himself. In a famous book “Memory and Identity” written 
by Saint John Paul II in 2005 I have found a text that harmonizes 
with the intentions of this photographer and documentalist from 
Częstochowa. “I think, the Pope remarked, that the main threat for 
Europe is hazing its own identity.” Exploring this topic, we can ask 
a fundamental question: What does it mean to risk the loss of the 
Christian identity? First, we have to state: drifting away from God as 
the guarantee of the human rights and dignity. Then, the risk of be-
ing uncritically influenced by negative cultural models. And finally, 
that these tendencies, threatening the foundations of the Western 
civilization values, are presented as kind of “cultural promotion”.

  Therefore, confirming the rightness of those theses, at the 
same time, we feel obliged to cherish our memories that are not 
only the recorded facts but also the spiritual strength. The strength 
that creates the identity of every human being, both on the personal 
and collective level. Through the photographs and memories, that 
are the main message of this publication of Mr. Marcin Szpądrowski, 
in the mind and spirituality of every one of us the sense of identity is 
created and crystallized. Because, as was strongly emphasized by 
John Paul II, “The deepest sense of human history goes beyond his-
tory and finds its full clarification in Christ, God-Human… Because 
the goal of our pilgrimage is eternal life”.

  I wish you discovering this message of “The Identity written 
by photography” and bless you from my heart.

+ Wacław Depo 
Archbishop Metropolitan of Częstochowa
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Tożsamość jasnogórska
Przeor Jasnej Góry O. Marian Waligóra

  Gratuluję Panu Marcinowi Szpądrowskiemu tego dzieła – 
„Tożsamości fotografią pisanej” – zawierającego w sobie, oprócz 
pięknych fotografii, obraz wnętrza ich autora. W dużej mierze od-
krywam tutaj „tożsamość jasnogórską” człowieka, który nie ukrywa 
świata wartości kształtującego jego osobowość i krąg zaintereso-
wań artystycznych. Ten zapis prowadzi mnie przez różne osoby,  
sytuacje tu ukazane, do tego co najistotniejsze – widzenia wszyst-
kiego w odniesieniu do sacrum, do tego co święte. 

  Dziękuję, patrząc z perspektywy zakonnika posługującego  
w klasztorze jasnogórskim, za artystyczne ukazanie pielgrzymowa-
nia do Matki Bożej – Królowej Polski. Wdzięczny jestem też za wpro-
wadzenie nas do wyjątkowego „świata sanktuarium narodu” obec-
nego w twarzach, zapatrzeniu i pięknie rozmodlonych wiernych.

  Jednocześnie jest to klarowne, jasne świadectwo osobistej, 
religijnej tożsamości autora. A to najbardziej sobie tutaj cenię.

  Szczęść Boże!

O. Marian Waligóra 
Przeor Jasnej Góry
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The Jasna Góra identity
Prior of Jasna Góra Father Marian Waligóra

  I would like to congratulate Mr Marcin Szpądrowski on the 
creation of his work – “The Identity written by photography” – con-
taining in itself not only beautiful photographs, but also the image 
of the author’s inner man. To a large degree, I can see here “the 
Jasna Góra identity” of a man who is not hiding the world of the 
values that have shaped his personality and the circle of his artis-
tic interests. This record is leading me through various presented 
persons and situations to the thing that is the most important – to 
seeing everything with reference to sacrum, to things that are saint.

  Looking from the perspective of a monk ministering at Jasna 
Góra shrine, I would like to thank for artistic portraying of pilgrim-
age to Mother of God – Queen of Poland. I am also grateful for in-
troducing us to the unique world of “the national sanctuary” visible 
in the faces, fixation and beautifully praying worshippers.

  At the same time it is a clear and evident testimony of the 
personal religious identity of the author. And this is the thing I per-
sonally value the most.

  God bless you!

Father Marian Waligóra 
Prior of Jasna Góra
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Polska niezłomna
Lidia Dudkiewicz

  Nie ma przyszłości bez przeszłości i teraźniej-
szości. Poczucie narodowej i religijnej tożsamości, 
świadomość wspólnych dziejów – to warunek numer 
jeden, aby dojrzale i odpowiedzialnie włączyć się  
w sztafetę pokoleń i dobrze służyć naszej biało-czer-
wonej Ojczyźnie – Polsce Niezłomnej. „Polska jest 
matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza 
na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która 
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego 
też ma prawo do miłości szczególnej”. Te słowa wypo-
wiedział św. Jan Paweł II, największy z rodu Polaków. 
Wyznał, że jest „synem narodu, który przetrwał naj-
straszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielo-
krotnie sąsiedzi skazywali na śmierć – a pozostał przy 
życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość  
i zachował pośród rozbiorów i okupacji własną suwe-
renność”. Było to możliwe, bo nasz naród nie zagubił 
polskiej duszy. Tyle razy Polskę wymazywano z mapy 
świata, była rozszarpywana przez inne państwa, któ-
re chciały podzielić ją na kawałki – ale przetrwała. 
Bo Polacy to odważny, dumny naród zakorzeniony 
w Chrystusowym Krzyżu, z którego czerpie siłę. Nasz 
polski dom ocalał, bo ma mocne fundamenty – opie-
ra się na Kościele i na polskiej rodzinie. Ojczyzna jest 
w każdym z nas. Nikt nie może jej wyrwać z polskich 
serc i umysłów. 

Wiek XX to zły wiek

  Szczególnie okrutny dla polskiego narodu był 
wiek XX, bo to zły wiek, nazwany wiekiem śmierci. To 
czas totalitarnych reżimów – sowieckiego bolszewi-
zmu i komunizmu oraz niemieckiego nazizmu – które 
uderzyły w nasz naród i w nasze państwo. W czasie 
II wojny światowej polski naród został skazany przez 
Niemców na całkowitą eksterminację. Według pla-
nów Adolfa Hitlera, Polacy mieli być wymordowani 
zaraz po Żydach. Dlatego Niemcy zbudowali obozy 
koncentracyjne i obozy masowej zagłady. Urządzili 
piekło na ziemi. Polski naród miał zniknąć wraz ze 
swoim państwem. Drugim najeźdźcą był Związek So-
cjalistycznych Republik Radzieckich, którego Armia 
Czerwona 17 września 1939 r. przekroczyła polską 
granicę od wschodu. I wkrótce z rozkazu Józefa Sta-
lina doszło do katyńskiego mordu oraz innych maso-
wych zbrodni dokonanych na Polakach.

Polska zamordowana

  Nasza Ojczyzna osamotniona przez inne pań-
stwa musiała podczas II wojny światowej przetrwać 
dwie agresje i dwie okupacje: niemiecką i sowiecką. 
W czasie tej strasznej hekatomby polski naród za-
chował się jak trzeba. Pozostał po właściwej stronie, 
czyli w koalicji antyniemieckiej, nie kolaborował z na-
jeźdźcami. Wykazywał się wielkim męstwem nie tyl-
ko w obronie własnej Ojczyzny, czego symbolem jest 
kampania wrześniowa w 1939 r. czy Warszawa wal-
cząca podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r., 
ale również uczestnicząc w walkach na różnych fron-
tach na świecie, jak Monte Cassino czy bitwa o Anglię 
ze zwycięskimi polskimi lotnikami.

  Niestety, w 1945 r. Polska pozbawiona sześciu 
milionów swoich obywateli, Polska zamordowana 
przez dwóch oprawców, Polska, której stolica została 
zrównana z ziemią, znalazła się w sowieckiej strefie 
wpływów. Nastała noc komunistycznego zniewole-
nia, zasłoniętego przed światem żelazną kurtyną.

Demontaż systemu pogardy

  Gdy w 1979 r., po kilku dekadach czerwonego 
terroru, do nieujarzmionej Warszawy przybył Papież 
Polak, doprowadził do demontażu starego porząd-
ku: upadł totalitarny system komunistyczny, zburzo-
no berliński mur, prezydenci Ronald Reagan i Michaił 
Gorbaczow zaczęli się dogadywać w sprawach po-
koju na świecie. W Warszawie podczas pierwszej piel-
grzymki Jana Pawła II do Ojczyzny usłyszeliśmy sło-
wa: „Wołam ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan 
Paweł II, papież (...). Niech zstąpi Duch Twój! Niech 
zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!”.  
W stolicy Polski, na placu Zwycięstwa, Ojciec Świę-
ty odniósł zwycięstwo – otworzył „okno wolności”, 
przyczynił się do odnowienia oblicza polskiej ziemi  
i zmiany oblicza świata. W Częstochowie powiedział 
do biskupów, że Kościół w Polsce powinien kroczyć 
jasnogórską drogą maryjną. A z Jasnogórskiego 
Szczytu wołał do Polaków: „Tutaj zawsze byliśmy wol-
ni! (...). Jeśli chcemy się dowiedzieć, jak płyną dzieje 
w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj”. 

Polska tożsamość

  Święty papież Jan Paweł II przygotował naród 
polski do wielkości, umocnił polską tożsamość. Głę-
boko możemy to odczuć w zetknięciu z migawkami 
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The Indomitable Poland
Lidia Dudkiewicz

  There is no future nor present without the past. 
The sense of national and religious identity, the com-
mon history awareness – that is the number one con-
dition to join the relay race of the generations in ma-
ture and responsible way and to properly serve our 
white and red Homeland – the Indomitable Poland. 
“Poland is a special mother. Its history is not easy, 
especially during the last few centuries. Poland is a 
mother that suffered a lot and is still suffering. That’s 
why it has the right to the special love”. The author of 
these words was Saint John Paul II, the greatest of 
the Poles. He declared that he is “the son of the na-
tion that survived the most horrifying experiences of 
history, the nation that was repeatedly sentenced to 
death by its neighbors, but it has stayed alive and it 
has stayed itself. It has kept its own identity and, de-
spite partitions and occupations, it has kept its own 
sovereignty.” It was possible because our nation didn’t 
lose its Polish soul. So many times Poland was erased 
from the map of the world, it was torn to pieces by 
other countries, but it survived. It survived because 
the Poles are brave and proud nation, embedded 
in Christ’s Cross which is the source of their strength. 
Our Polish home survived because it has strong foun-
dations – it is based on the Church and on the Polish 
family. Our Homeland is in every one of us. Nobody 
can rip it out from the Polish hearts and minds. 

The 20th century is a bad century

  The 20th century was particularly cruel for the 
Polish nation, because it was a bad century called 
the century of death. It was the time of totalitarian re-
gimes – the Soviet Bolshevism and communism, and 
the German Nazism – that stroke our nation and our 
country. During the second world war the Germans 
sentenced the Polish nation to total extermination. 
According to Adolf Hitler’s plan, the Poles were sup-
posed to be murdered right after the Jews. That’s why 
the Germans built the concentration camps and the 
extermination camps. They raised the hell on earth. 
The Polish nation was supposed to vanish together 
with its country. The second invader was the Sovi-
et Union – the Red Army crossed the Polish border 
from east on 17 September 1939. And soon after, on 
Joseph Stalin’s order the Katyń massacre and other 
mass murders of Poles took place.

Poland murdered

  During the second world war, our Homeland, 
estranged by other countries, had to survive two 

aggressions and two occupations: the German one 
and the Soviet one. During this horrifying hecatomb 
the Polish nation did what should be done. The Pol-
ish nation chose the right side, it remained the part 
of the anti-German coalition, and didn’t collaborate 
with the invaders. It showed great bravery not only 
defending its own Country, which can be symbolized 
by September campaign of 1939 or the city of War-
saw fighting during the Warsaw Uprising of 1944, 
but also participating in the fights on many different 
fronts all over the world, for example in the Battle of 
Monte Cassino or in the Battle of Britain with the vic-
torious Polish pilots.

  Unfortunately in 1945 Poland was left with its 
six millions citizens dead or missing, it was murdered 
by its two torturers. Poland, with its capital city razed 
to the ground, found itself in the Soviet area of influ-
ence. The night of communist constrain came and it 
was hidden from the world behind the iron curtain.

The disassembly of the contempt system

  When in 1979, after several decades of the red 
terror, the Pope-Pole came to unsubdued Warsaw, he 
caused the disassembly of the old order: the totalitar-
ian communist system collapsed, the Berlin Wall was 
destroyed, and the presidents Ronald Reagan and 
Mikhail Gorbachev were able to reach an agreement 
concerning the world peace. In Warsaw, during the 
first John Paul II’s pilgrimage to his Homeland, we 
heard the words: “I, a son of the Polish land and at 
the same time, I, John Paul II, the pope, I am calling 
(…) Let your Holy Spirit descend! Let your Holy Spirit 
descend and renew the face of the land, this land!” In 
the capital city of Poland, at Plac Zwycięstwa, Holy 
Father won – he opened “the window of freedom”, 
he caused the renewal of the Polish land and he 
changed the face of the world. In Częstochowa, he 
said to the bishops that the Church in Poland should 
walk the Marian way of Jasna Góra. And from the top 
of Jasna Góra he called to the Poles: “Here, we have 
always been free! (…) If we want to know how the 
history flows in the Polish hearts, we have to come 
here.”

Polish identity

  Saint John Paul II prepared the Polish nation 
for greatness, he strengthened the Polish identity. We 
can feel that deeply during contemplation of the pic-
tures of memory gathered on Marcin Szpądrowski’s 
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Polska Niezłomna
pamięci zgromadzonymi na wystawie Marcina Szpą-
drowskiego pt. „Tożsamość fotografią pisana”. Eks-
pozycję otwierają kadry z pobytu Jana Pawła II na 
Jasnej Górze w 1983 r., gdy Papież wielkiego zawierze-
nia Maryi przybył w drugiej pielgrzymce do Ojczyzny.  
Mówił wtedy, że „naród ginie, gdy znieprawia swoje-
go ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bar-
dziej się oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie 
zdołają zniszczyć!”. 

  Na wystawie widzimy kilka odsłon z wizyt  
u Jasnogórskiej Matki różnych pielgrzymów – od dzie-
ci do staruszków, od księży i zakonnic do sportowców. 
Wśród pielgrzymów spotykamy osoby nam nieznane, 
ale też np. sławy świata kultury, jak Wojciech Kilar czy 
Krzysztof Zanussi, oraz całą plejadę wybitnych muzy-
ków i śpiewaków z Polski i z zagranicy – uczestników 
kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzy-
ki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. 

  Wymowny jest dział wystawy zatytułowany 
„Niezwyciężona Jasna Góra”, której zwieńczenie sta-
nowi nasze narodowe sanktuarium z biało-czerwo-
ną flagą rozciągniętą przez całą wysokość jasnogór-
skiej wieży. Tę flagę ofiarował Jasnej Górze Prezydent 
RP Andrzej Duda na 100. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dziś można powiedzieć, że 
nasza Niepodległa ma twarz o. Jerzego Tomzińskie-
go, najstarszego paulina z Jasnej Góry, który urodził 
się w 1918 r. Jest więc świadkiem 100-letniej historii 
Ojczyzny. Wzrastał wraz z naszą Niepodległą i może 
być uważany za żywą historię XX wieku. Dostrzegł to 
Prezydent Andrzej Duda, który osobiście mu podzię-
kował za służbę w „ocalaniu narodowej dumy i toż-
samości”. O. Jerzy Tomziński jest widoczny na wielu 
fotografiach Marcina Szpądrowskiego. Należał on 
przecież do bliskich świadków życia świętego Jana 
Pawła II, którego wielokrotnie spotykał jako papie-
ża, ale też wcześniej, jako metropolitę krakowskiego.  
Autor wystawy pokazuje również innych świadków 
życia Papieża Polaka, m.in. kard. Stanisława Dziwi-
sza, abp. Stanisława Nowaka, dr Wandę Półtawską. 

  Na wystawie możemy zobaczyć też ciekawost-
ki fotograficzne, o których wiedzą tylko wtajemnicze-
ni. Jest na przykład zdjęcie dokumentujące wizytę na 
Jasnej Górze rodziny Potockich z Hiszpanii i z Polski 
wraz z córką hrabiego Piotra Potockiego, nestora  
rodu, która ma na imię Jasna Góra – to jedyna osoba 
na świecie o takim imieniu.

Pamięć

  Wystawa zawiera migawki historycznej pa-
mięci o bohaterach Powstania Warszawskiego.  
Są kadry pokazujące były niemiecki obóz Auschwitz
-Birkenau oraz portrety ostatnich świadków zagłady, 
którzy przeszli przez oświęcimskie piekło. Możemy też 
spojrzeć w twarze Niezłomnych – bohaterów polskie-
go podziemia konspiracyjnego, których powojenne 
władze komunistyczne okrutnie torturowały i ska-
zywały na śmierć. Oddzielne miejsce autor wystawy 
poświęca utrwaleniu pamięci o narodowej tragedii  
z 10 kwietnia 2010 r., gdy w katastrofie lotniczej  
w Smoleńsku straciliśmy Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego z Małżonką oraz elitę naszego narodu ze 
świata polityki, nauki i kultury. 

Historia jednego życia

  Heroizm Polaków ujawnia się w „Tożsamości 
fotografią pisanej” również przez zaprezentowanie 
konkretnej historii życia polskiego patrioty. Bohate-
rem tej fotograficznej opowieści jest ppłk. Kazimierz 
Szpądrowski, bohaterski dziadek autora wystawy. 
Urodził się on w 1899 r. w Krościenku n. Dunajcem, 
a wychował w Wadowicach, gdzie ukończył słynne 
Gimnazjum im. Marcina Wadowity – to ta sama szko-
ła dla chłopców, w której uczył się i zdał maturę Karol 
Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II. Kazimierz Szpą-
drowski był żołnierzem wojny polsko-bolszewickiej, 
wysokim oficerem wywiadu. W 1939 r. został areszto-
wany we Lwowie przez Armię Czerwoną i osadzony  
w Starobielsku, a następnie przewieziony przez 
NKWD do Moskwy, gdzie poddano go brutalnym 
przesłuchaniom. Świadomy swojej polskiej tożsamo-
ści i wierny Ojczyźnie, nie ugiął się i nie złamał przy-
sięgi wojskowej. Skazano go więc na karę śmierci. 
Rodzina przez wiele dekad nie mogła odnaleźć jego 
wojennych śladów. Wreszcie, w ostatnim momencie 
gdy to było jeszcze możliwe, udało się zdobyć kopie 
moskiewskich dokumentów, które wkrótce zostały 
zniszczone lub utajnione. 

  Warto jeszcze dodać, że ppłk. Kazimierz Szpą-
drowski został pośmiertnie odznaczony przez Prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie w 2009 r.  
uroczyście przekazał przedstawicielom jego rodziny 
Andrzej Duda, pełniący wtedy funkcję podsekretarza 
stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Rodzina wysoko 
sobie ceni również fakt, że wnuk ppłk. Kazimierza 
Szpądrowskiego, a zarazem autor naszej wystawy, 
jest w posiadaniu ostatniego pióra śp. Prezydenta RP 
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The Indomitable Poland
exhibition “The Identity written by photography”. The 
exposition starts with the frames from John Paul II’s 
visit at Jasna Góra in 1983, when the Pope of great 
entrustment to Mary went on the second pilgrimage 
to his Homeland. At that time he said that “the na-
tion dies when it demoralizes its spirit – the nation 
grows when its spirit is more and more purified; that 
is something that no external forces can destroy!”

  On the exhibition we can see several scenes 
from the visits at Our Lady of Częstochowa made 
by various pilgrims – from the children to the elder-
ly, from priests and nuns to athletes. Among the pil-
grims we can find persons completely unknown to 
us, but also famous people from the world of culture, 
like Wojciech Kilar or Krzysztof Zanussi, and a splen-
did ensemble of superb musicians and singers from 
Poland and abroad – the participants of the succes-
sive editions of the International Festival of Sacred 
Music “Gaude Mater” in Częstochowa.

  The section of the exhibition entitled “Invinci-
ble Jasna Góra” is very meaningful. It is crowned by 
the image of our national shrine with a white and red 
flag displayed on the whole height of its tower. The 
flag was given the sanctuary by the Polish President 
Andrzej Duda on the occasion of the 100th Anniversa-
ry of the Restoration of Poland’s Sovereignty. Today 
we can say that our Independent Country has the 
face of father Jerzy Tomziński, the oldest Pauline Fa-
ther from Jasna Góra, who was born in 1918. So he is 
the witness of one hundred years of our Homeland 
history. He was growing up together with our Inde-
pendent Country and he can be considered the living 
history of the 20th century. President Andrzej Duda 
noticed that and he personally thanked him for his 
service in “preserving the national pride and identi-
ty”. Father Jerzy Tomziński can be spotted on many 
photographs taken by Marcin Szpądrowski. After all, 
he was one of the closest witnesses of Saint John 
Paul II’s life. There were many occasions when father 
Jerzy Tomziński met John Paul II, as the pope, and 
even before as the metropolitan of Kraków. The au-
thor of the exhibition presents also other witnesses of 
John Paul II’s life, among others, cardinal Stanisław 
Dziwisz, archbishop Stanisław Nowak and Wanda 
Półtawska, M.D.

  On the exhibition we can also find some pho-
tographic curiosities, that are known only to those 
who are privy. There is, for example, a picture docu-
menting the visit of the members of the Potocki Fam-
ily from Spain and Poland at Jasna Góra, including 
the daughter of the family senior, count Piotr Potocki, 

who is the only person in the world carrying the name 
of Jasna Góra.

Memory

  The exhibition includes the images of historical 
remembrance of the Warsaw Uprising heroes. There 
are frames showing the former German Nazi Con-
centration and Extermination Camp Auschwitz-Birk-
enau and the portraits of the last witnesses of the 
holocaust who survived the hell in Oświęcim. We can 
look into the faces of the Indomitable – the heroes of 
the Polish underground who were viciously tortured 
and executed by the post-war communist authori-
ties. The author dedicated the separate place of the 
exhibition to preserve the memory about our nation-
al tragedy of 10 April 2010, when in the Smoleńsk air 
crash we lost the Polish President Lech Kaczyński to-
gether with the First Lady and the representatives of 
our national elite of politics, science and culture. 

The history of a single life

  “The Identity written by photography” reveals 
the Polish heroism also by presenting a specific life 
history of a Polish patriot. The main character of this 
photographic story is Lieutenant Colonel Kazimierz 
Szpądrowski, the exhibition author’s heroic grand-
father. Kazimierz Szpądrowski was born in 1899 in 
Krościenko and Dunajcem and he was raised in Wad-
owice where he graduated the famous Gymnasium 
named after Marcin Wadowita – it’s the same boy 
school in which Karol Wojtyła, the future pope John 
Paul II, was educated and where he passed his high 
school exams. Kazimierz Szpądrowski was a soldier 
during the Polish-Soviet war, a high-ranking officer 
of the intelligence. In 1939 he was arrested in Lviv by 
the Red Army and imprisoned in Starobilsk, and then 
transported to Moscow by NKVD, where he was bru-
tally interrogated. He was aware of his Polish identity 
and faithful to his Homeland, he didn’t yield and he 
didn’t break his military oath. As a result, he was sen-
tenced to death. For many years the family haven’t 
been able to find information about him. Finally, at 
the last possible moment before the papers were de-
stroyed or made secret, they managed to acquire the 
copies of the Moscow documents.

  It is worth mentioning that Lieutenant Colonel 
Kazimierz Szpądrowski was posthumously award-
ed the Order of Polonia Restituta by President Lech 
Kaczyński. In 2009 the Order was solemnly delivered 
to the family representatives by Andrzej Duda, who 
was currently performing functions of the under-sec-
retary of state in the Chancellery of the President of 
the Republic of Poland. The family also greatly ap-
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Polska Niezłomna The Indomitable Poland
Lecha Kaczyńskiego, które uzyskał jako główną na-
grodę w konkursie „Katyń – Pamiętamy. Małopolska”, 
za świadectwo o swoim dziadku.

  W publikacji towarzyszącej wystawie o naszej 
tożsamości wydrukowane są wiersze wprowadzają-
ce w głęboką zadumę nad bolesną, a zarazem hero-
iczną historią Polski i Polaków. Andrzej Szpądrowski, 
ojciec autora wystawy, poświęca swoje strofy pamię-
ci ofiar zbrodni stalinowskich. Wyraża ból i tęsknotą 
po utracie swojego ojca, zamordowanego w Mo-
skwie w 1940 r. 

Nasi duchowi przewodnicy

  Doskonałe uzupełnienie treści wyrażonych  
w prezentowanych na wystawie fotografiach stano-
wią wiersze Tadeusza Szymy poświęcone Ojczyźnie – 
naszemu najważniejszemu miejscu na ziemi; Janowi 
Pawłowi II, który wyrósł z polskiego domu i jest dla 
nas wzorem patrioty; kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, 
który wrogom Kościoła i Polski miał odwagę powie-
dzieć: „Non possumus!”. Wystawa pokazuje Polskę 
Niezłomną i Polaków Niezwyciężonych. Uświadamia 
nam, jak wysoka jest cena niepodległości, za któ-
rą życie oddali i swoją krew przelali nasi dziadowie 
i ojcowie. Teraz przyszedł czas na nas. To my mamy 
dalej, dla przyszłych pokoleń, budować niepodległą 
Polskę, opartą na Krzyżu Chrystusowym i na czci do 
Matki Bożej. Kard. Stefan Wyszyński wciąż upomina: 
„Naród bez dziejów, bez przeszłości, staje się naro-
dem bezdomnym, narodem bez przyszłości”. I wzywa 
Polaków: „Musicie ducha hartować i wznosić, aby 
móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość 
naszej Ojczyzny”. 

  Jesteśmy wdzięczni panu Marcinowi Szpą-
drowskiemu za przesłanie płynące z jego wystawy 
– na wskroś polskie, połączone z osobistymi wątka-
mi rodzinnymi, które wpisują się w historię Polski. 
Stowarzyszeniu Wspólnota Gaude Mater w Często-
chowie z panem Janem Szymą – wydawcy katalogu 
wystawy i jej współorganizatorowi – dziękujemy za 
realizację tego patriotycznego i duchowego projek-
tu. To wszystko ku chwale Ojczyzny. Bóg zapłać!

Lidia Dudkiewicz – Częstochowa-Oświęcim,  
14-15 sierpnia 2019 r. Podczas Pierwszego  

Marszu Życia Polski i Polonii w Oświęcimiu.

preciates the fact the grandson of Lieutenant Colo-
nel Kazimierz Szpądrowski, and at the same time the 
author of the exhibition, is in possession of the last 
pen of the late Polish President Lech Kaczyński, that 
he obtained as the main award in the contest Katyń 
– Pamiętamy. Małopolska [Katyń – We remember. 
Małopolska] for the testimony about his grandfather.

  In the publication accompanying the exhibi-
tion about our identity we can find the poems en-
couraging us to serious reflection about painful but 
also heroic history of Poland and the Poles. Andrzej 
Szpądrowski, the exhibition author’s father, dedi-
cates his verses to the memory of the victims of Sta-
linist crimes. He expresses the pain and longing after 
the death of his father, who was murdered in Moscow 
in 1940. 

Our spiritual guides

  The perfect completion of the ideas expressed 
at the presented photographs are Tadeusz Szyma’s 
poems dedicated to our Homeland – the most impor-
tant place on earth; to John Paul II, who grew up in 
the Polish home and who is the patriot exemplar for 
all of us; to cardinal Stefan Wyszyński, who had the 
courage to say “Non possumus!” to the enemies of 
Church and Poland. The exhibition presents the In-
domitable Poland and the Invincible Poles. It makes 
us aware of how high was the price of independence 
for which our fathers and our grandfathers spilled 
their blood and gave their life. Now is time for us. It’s 
us who should build the independent Poland, based 
on Christ’s Cross and worshipping Mother of God, for 
the future generations. Cardinal Stefan Wyszyński is 
reminding us: “the nation without the history, with-
out the past becomes the homeless nation, the na-
tion without future.” And he appeals to the Poles: 
“you have to toughen up and rise your spirt so you 
could fly like the eagles over the ridges into the future 
of our Homeland.”

  We are grateful to Mister Marcin Szpądrowski 
for the message conveyed by his exhibition – truly 
Polish, enriched by his personal family threads that 
fit in the Polish history. To Society Wspólnota Gaude 
Mater in Częstochowa with Mister Jan Szyma – the 
publisher of the exhibition catalogue and the exhi-
bition co-organizer – thank you for realization of this 
patriotic and spiritual project. It’s all for the glory of 
our Homeland. God bless you!

Lidia Dudkiewicz – Częstochowa-Oświęcim,  
14-15 August 2019 r. The first  

Polish March of Life in Oświęcim.
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Ojczyzna

Miejsce na ziemi

Tadeusz Szyma – wiersze

Polsce i JPII
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Polska – to pola, wioski, lasy, góry,
Drogi, po których chodzisz, i te chmury,
Co nad twym miastem śmieją się i chmurzą,
Pogodę wróżą, niepokoją burzą…
To te strumienie, które rzeki tworząc
Płyną do morza, by dalekim morzom,
Dalekim krajom szumieć o twym kraju –
O śniegach w zimie, ciepłych deszczach w maju…

Polska – to twarze bliskie i znajome,
Uśmiech rodziców, śmiech dzieci przed domem,
To ludzie, których dotychczas poznałeś
I mnóstwo innych, których nie znasz wcale…
To nieznajomi, co do pracy spieszą,
Razem się trudzą i pospołu cieszą,
I wśród trosk różnych jedną wspólną mają –
By lepiej, piękniej było w naszym kraju!

I nie zapomnij o tych, którzy byli
Tutaj przed tobą: tu żyli, walczyli,
Ginęli – obce powstrzymując wojska,
By nie zginęła, byś mógł mówić – Polska!

Polska to jeszcze wszystkie polskie słowa,
Tych wszystkich ludzi jedna, wspólna mowa
I książki, które w tej mowie spisano…
Wiersze czytane cicho na dobranoc…

Słowa i myśli, marzenia i troski,
I to, czym będziesz – wszędzie skrawek Polski!

Temu, który wyrósł z polskiej ziemi i ciągle w nią wrasta 
– Janowi Pawłowi II, który uczy nas prawdziwego patriotyzmu.

Szeroka, rozległa jest ziemia
i nieskończony – kosmos... 
by się nie zgubić w tych przestrzeniach, 
z otuchą myślisz: Polsko!

Tu twoje okno na cztery strony
świata otwarte na oścież.
I wszystkie drogi w świat niezmierzony
tu się zbiegają najprościej.

Stąd się rozrastasz bujną koroną,
tu wrastasz splotem korzeni. 
Bo, żeby innym szumieć zielono,
trzeba mieć własne miejsce na ziemi.
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Święty
Jan Paweł II

Zdjęcia zostały zrobione w czerwcu 1983 r., w stanie wojennym, podczas drugiej wizyty Jana Pawła II na Jasnej Górze.
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Zdjęcia powstały w latach 2005-2014: w dniu śmierci, pogrzebu, beatyfikacji i kanonizacji Św. Jana Pawła II.
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gest pamięci



Wadowice
Tu wszystko się zaczęło

22



Zdjęcia obrazują zaskakującą łączność losów mojej Rodziny z umiłowanym Janem Pawłem II.  
Mój dziadek Kazimierz skończył to samo słynne Gimnazjum im. Marcina Wadowity co nasz Św. Papież. 
Zdjęcia zostały wykonane w Muzeum, domu rodzinnym Karola Wojtyły, przy Bazylice p.w. Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny oraz Gimnazjum im. M. Wadowity w latach 2010-2018.
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Bohater
ppłk Kazimierz Szpądrowski

Pośmiertne uhonorowanie  
dziadka Kazimierza najwyższym  

odznaczeniem państwowym.
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Materiały obrazują bohaterstwo 
mojego dziadka Kazimierza. Zdjęcia 

więzienne, reprodukcja protokołu 
przesłuchania, którego efektem było 

stracenie mjr Kazimierza, oraz akt jego 
rehabilitacji zostały cudem zdobyte 
dzięki wspaniałej Annie Griszinie ze 

Stowarzyszenia „Memoriał”.

ZAMYŚLENIE

Upodleni, lecz godni, wstąpili na szlaki
Ostatniego marszu w Katynia okolice.
Aż rozkaz ich zatrzymał: „Stawajcie Paliaki!”
Potem był szczęk broni, strzały w potylice.

Lecz oni nie umarli, a w Panu zasnęli.
Pan łaskawą koronę męczeństwa im przyznał.
Wskrzeszeni, jak Polska, z niewoli się dźwignęli
I żyją w nas, jak żyje honor i Ojczyzna.

Nie widziałem w Katyniu kurhanów, pomników,
Nie widziałem w Katyniu kwietnego kobierca.
Zieleni się murawa w sosen zagajniku;
Granitem trwa pamięć wyryta w polskich sercach.

Pamięci ofiar zbrodni stalinowskich
Andrzej Szpądrowski

  W czasie ósmego przesłuchania w dniu 9 października 1940 roku, (którego kse-
rokopię protokołu, podpisaną drżącą, umęczoną ręką Dziadka, otrzymaliśmy w za-
łączeniu) na pytanie: „Jak Wam wiadomo, Państwo Polskie przestało istnieć, dlatego 
przysięga, którą złożyliście przed byłym Państwem Polskim straciła wszelkie znaczenie.” 
– padła odpowiedź: „Niezależnie od tego, że Państwo Polskie przestało istnieć – składa-
łem przysięgę swojej Ojczyźnie i Bogu i bez względu na okoliczności uważam za swój 
obowiązek utrzymać w tajemnicy to wszystko, co zawarte było w przysiędze.” (wg ksero-
kopii z protokołu przesłuchania).
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Stulatek
Ojciec Jerzy Tomziński





Poznanie wyjątkowego człowieka, O. Jerzego Tomzińskiego, zostawiło trwały ślad w moim życiu. Ojciec Jerzy, ostatni żyjący 
uczestnik Soboru Watykańskiego II, dwukrotny Generał Zakonu Paulinów, trzykrotny Przeor Jasnej Góry, przyjaciel wielu Świę-
tych i Papieży.
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Zdjęcia zostały zrobione w latach 2018-2019 podczas uroczystości 100-lecia urodzin Ojca i Jego życia powszedniego.

29



Niezwyciężona
Jasna Góra

Zdjęcia zostały wykonane w latach 2006-2019 podczas uroczy-
stości 100-lecia Niepodległości, 300-lecia Koronacji Cudownego 
Obrazu, Parady Równości jak również podczas Nocy Kulturalnej.
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Przez wieki Jasna Góra pozostała niepokonana, zarówno przed naporem Szwedów jak i różnych grup politycznych i mniejszościowych.
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Zdjęcia zostały zrobione w latach 2009-2014 podczas uroczystości rocznicowych Powstania w Warszawie i Częstochowie.

Pamięć o Powstaniu Warszawskim i jego uczestnikach była jednym z najważniejszych elementów mojego wychowania.  
Mama Alina była młodą sanitariuszką w Powstaniu i doświadczenia tamtych lat pozostały w niej do końca życia.
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Pamięć
o Powstańcach Warszawskich
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Auschwitz-Birkenau
ostatni Świadkowie Zagłady
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Każda wizyta w Obozie Zagłady Auschwitz-Birkenau była dla mnie wielkim przeżyciem. Jednak największy ślad w mojej 
pamięci pozostawiło spotkanie z ostatnimi żyjącymi więźniami i ich opowieści.

Zdjęcia zostały zrobione w roku 2018 podczas Rocznicy Wyzwolenia Obozu i Marszu Żywych.
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Niezłomni
Bohaterowie

36



Pielgrzymka garstki żyjących Żołnierzy Niezłomnych na Jasną Górę poruszyła moje serce. 
Zdjęcia powstały podczas I Pielgrzymki Żołnierzy Niezłomnych w roku 2018.
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Pamiętam jak dziś wydarzenia z rana 10 kwietnia 2010 roku, kiedy słysząc informację o straszliwej katastrofie zatrzymałem 
samochód na pl. Biegańskiego i poszedłem pomodlić się na Jasną Górę. Następnego dnia pojechałem do Warszawy.
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Narodowa
tragedia

Zdjęcia powstały w kwietniu 2010 r. w Częstochowie i Warszawie, w dniu katastrofy, kolejnych dniach  
oraz w dniu warszawskiej części pogrzebu Pary Prezydenckiej.
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Do Częstochowy
... pielgrzymowanie nie tylko warszawskie
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Witanie Pielgrzymów Warszawskich było zawsze tradycją mojej rodziny. Przed wojną szła z tą pielgrzymką z Warszawy 4-letnia moja 
mama, po wojnie witaliśmy już w Częstochowie idące ciocie, a w kolejnych latach aż do dziś witamy pielgrzymujących Warszawiaków.

Zdjęcia powstały w latach 2009-2015.
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Pielgrzymki Żołnierzy do Matki zawsze budziły moje zaciekawienie i radość, wszak mój wspaniały dziadek był wysokiej rangi oficerem.

Zdjęcia powstały w latach 2011-2016.
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Z wizytą u Matki
husaria i żołnierze

43



Zdjęcia powstały w latach 2013-2016, jeszcze za życia Komandora.

Osoba Św. P. Komandora Wiktora Węgrzyna i spotkania z nim podczas Motocyklowych Zlotów Gwiaździstych im. Ks. Ułana  
Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego pozostanie dla mnie wyjątkowa. To dzięki niemu uczestnicy Międzynarodowego motocy-
klowego Rajdu Katyńskiego pomodlili się nad zbiorową mogiłą na Dońskim Cmentarzu w Moskwie, w której pochowany został 
mój św. pamięci Dziadek. Mnie, póki co, jeszcze nie udało się tam dotrzeć.
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Gwiaździsty zlot
... motocyklem na Jasnogórskie błonia
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Zdjęcia powstały w latach 2014-2018 podczas Pielgrzymek Warszawskich, Pielgrzymek Młodzieży, Pokłonu Trzech Króli, spo-
tkania z O. Leonem Knabitem i koncertów Muzeum Monet i Medali JPII.

Zawsze zachwycałem się pięknem ciała i ducha pielgrzymujących na Jasną Górę, bawiących się i pomagających słabszym mło-
dych ludzi, także tych 90-letnich.
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Piękni młodzi
razem u stóp Matki
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Pogodzeni
... ponad szalikami

W okresie żałoby po śmierci Jana Pawła II kibice większości klu-
bów piłkarskich zaprzestali wzajemnych wojen. Tak też dzieje się 
podczas corocznych Pielgrzymek Kibiców na Jasną Górę. Szkoda, 
że tylko wtedy.

Zdjęcia powstały podczas Patriotycznych Pielgrzymek Kibiców 
w latach 2018-2019.
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Pod sztandarami
... ludzie pracy na Jasnej Górze
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Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę są też powodem mojej obecności w tym miejscu.

Zdjęcia powstały w latach 2013-2017 podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy i Pielgrzymki Rzemiosła.
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Zdjęcia powstały w latach 2018-2019 podczas pielgrzymek rodzinnych, w tym pielgrzymki z okazji 80. Rocznicy urodzin nesto-
ra rodu, hr. Piotra Potockiego-Radziwiłła.

Rodzinę Potockich miałem przyjemność poznać dzięki znajomości z o. Jerzym Tomzińskim. Żyjąc w Hiszpanii pozostają w stałej 
łączności ze swoimi korzeniami i systematycznie odwiedzają Sanktuarium Matki Bożej. Nestorzy Rodu dali też, chyba jako jedyni 
na świecie, swojej córce imię Jasna Góra.
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Potoccy z Jasną Górą
... u Matki i Ojca Jerzego
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Rodzina Zanussi
Bogiem silna
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Wojciech Kilar
... i jego siła

Wspaniały reżyser z małżonką i wybitny kompozytor muzyki poważnej i filmowej – niestety już nieżyjący. Obu miałem okazję 
poznać rozmodlonych na Jasnej Górze. Łączyło ich wiele, choćby to, że Św. P. Wojciech Kilar skomponował muzykę do prawie 

wszystkich filmów Krzysztofa Zanussiego.

Fotografie wykonałem w roku 2012 i roku 2019.
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater miałem okazję i zaszczyt fotografować przez prawie 20 lat. W tym 
czasie doznałem wielu wzruszeń, poznałem wielu wspaniałych ludzi, w tym Gwiazd pierwszej wielkości, jak choćby Bobby 
McFerrin, Jan Garbarek, Arwo Pärt, Krzysztof Penderecki, Piotr Paleczny, Leszek Możdzer, Simone Kermes, Agnieszka i Anna 
Duczmal, Paco Peña czy Leszek Mądzik. Co najważniejsze, robiąc zdjęcia w latach 2004-2017 słuchałem też fantastycznej, 

uduchowionej muzyki wielu kultur.
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Gaude Mater
... kultura wysoka
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Gwiazdozbiór
Festiwalu Gaude Mater
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Gaude Mater
... natchniona muzyka wielu kultur
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Emocje
... co słyszę, jak czuję, co widzę
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Przez lata fotografowania Festiwalu 
Gaude Mater, innych koncertów oraz 
fotografowania ważnych osobistości 
zwiedzających Klasztor Jasnogórski 
miałem okazję podglądać emocje zwią-
zane z wykonywaniem i przeżywaniem 
wyjątkowej muzyki, ale też z kontaktem 
z Sanktuarium Matki Bożej i Cudownym 

Obrazem.
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Boski instrument
Organy

Organy były ukochanym instrumentem mojego taty Andrzeja i dla mnie też takim się stały. Wspaniały instrument w Bazylice 
Jasnogórskiej miałem okazję podziwiać, także od środka, i słuchać jego brzmienia w wykonaniu wybitnych wirtuozów. 

Na zdjęciach powstałych w latach 2015-2018: Alexey Schmitov, Elżbieta Karolak i Jan Mroczek.

65



Zdjęcia powstały w roku 2015 na Jasnej Górze i w roku 2018 w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

Fotograficzne przyglądanie się pracy i modlitwie niezwykle uduchowionego, wybitnego estońskiego kompozytora było dla mnie 
szczególnym doznaniem. Komplement ze strony Maestro Arvo Pärta dodał zapału do dalszej pracy.
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Mistyk
Arvo Pärt – kompozytor ciszy
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Śląsk
... sakralnie z Zespołem Pieśni i Tańca

Koncerty Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” na Jasnej Górze zawsze 
wnosiły w to święte miejsce dużą dawkę patriotyzmu, ale też  

i feerię barw i dźwięków.

Zdjęcia powstały w latach 2014-2018.
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Arturo Mari
Świadek Świętości

Każde z moich spotkań ze słynnym fotografem Jana Pawła II  
i wielu innych Papieży było przepełnione ogromem świadectw 
świętości Papieża Polaka. Dumny z komplementów Arturo po 
obejrzeniu fotografii, dostrzegłem też zaskoczenie, że to on 
może być także obiektem zdjęć.

Zdjęcia powstały w Muzeum Monet i Medali JPII w latach 
2012-2013.

69



300 lat
Koronacji Cudownego Obrazu

Dwie wspaniałe uroczystości rocznicowe na Jasnej Górze były 
okazją do prezentacji pięknych patriotycznych widowisk oraz 
przypomnienia słów Jana Pawła II z 1983 roku „Tutaj zawsze 
byliśmy wolni”.

Zdjęcia powstały w 2017 i w 2018 roku.
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100 lat
Niepodległości Jasnej Góry
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Światowe Dni
Częstochowa

31. Światowe Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem miałem 
okazję fotografować w Krakowie/Brzegach oraz w Częstocho-
wie, gdzie u stóp Matki Świętej modlili się i bawili piękni młodzi 
ludzie. Takie zgromadzenie pozytywnej energii i radości w jed-
nym miejscu zrobiło duże wrażenie.

Zdjęcia powstały w dniach 20-30 lipca 2016 roku.
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Młodzieży
Kraków – Brzegi
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Z Krzysztofem Witkowskim i jego żoną Ewą znamy się już wiele 
lat. To ludzie bardzo pozytywnie zakręceni, a Muzeum Monet  
i Medali Jana Pawła II to dzieło ich życia. Niesamowite zbiory, 
spotkania ze wspaniałymi ludźmi, tyle piękna i dobra w jednym 
miejscu. To dzięki temu Muzeum miałem możliwość poznać 
m.in.: Arturo Mari, Wandę Półtawską i o. Jerzego Tomzińskiego.

Zdjęcia powstały w latach 2011-2018.
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Muzeum życia
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II
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Ci którzy odeszli
... pozostają w naszej pamięci

Ten fragment chciałbym poświęcić wiecznej pamięci: najbliższych, wspaniałych Rodziców – Aliny-Barbary i Andrzeja, Dziadka Kazi-
mierza oraz tych, którzy zostawili trwały ślad na mojej ziemskiej drodze – Krzysztofowi Millerowi, ks. Janowi Kaczkowskiego i innym. 
Niech pamięć o tych których już nie ma przetrwa na wieki na przekór pogoni za doczesnymi dobrami. Fotografie z lat 2009-2016.
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Prymas tysiąclecia
Stefan Wyszyński – Pro Memoria

Stefana Kardynała Wyszyńskiego niestety nie było mi dane 
spotkać na swojej fotograficznej drodze. Z uwagi jednak na 
fakt, że historia życia Prymasa Tysiąclecia wywarła wielki 
wpływ na kształtowanie mojej osobowości, postanowiłem do-
łączyć zdjęcia z kultem Czcigodnego Sługi Bożego.

Zdjęcia powstały na Jasnej Górze w latach 2009-2018.
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Z Prymasem po latach

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY

Był taki rozmiar dziejowego zła,
którego żaden naród by nie uniósł,
dlatego trzeba było tak jak ja
powiedzieć głośno: Dosyć. Non possumus!

I był krąg światła w najczarniejszą noc,
która całunem zła kraj cały kryje…
Z tego Obrazu – otucha i moc,
w nim znak zwycięstwa zawsze przez Maryję.

   Tadeusz Szyma

Abp Wacław Depo 
Metropolita Częstochowski

O. Marian Waligóra 
Przeor Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze

78



 Spis treści Table of contents
2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-16

17

18-21

22-23

24-25

26-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42-43

44-45

46-47

48-49

50-51

52-53

54

55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

66-67

68

69

70

71

72-73

74-75

76

77

Tożsamość  
fotografie Marcina Szpądrowskiego – od autora 

The Identity  
Marcin Szpądrowski’s photographs – from the author

Zapisy tożsamości poprzez moje fotografie 
The chronicles of identity through my photographs

... o autorze słów kilka 
... about the author

o Tożsamości  
słowo Arcybiskupa Wacława Depo 

about the Identity by Archbishop Wacław Depo

Tożsamość jasnogórska  
Przeor Jasnej Góry O. Marian Waligóra 

The Jasna Góra identity by the Prior  
of Jasna Góra Father Marian Waligóra

Polska niezłomna – Lidia Dudkiewicz 
The Indomitable Poland

Polsce i JPII, Tadeusz Szyma – wiersze 
For Poland and John Paul II 

Tadeusz Szyma – poems

Święty Jan Paweł II 
Saint John Paul II

Wadowice. Tu wszystko się zaczęło 
Wadowice. Where it all began

Bohater – ppłk Kazimierz Szpądrowski 
The hero – Lieutenant Colonel  

Kazimierz Szpądrowski

Stulatek – Ojciec Jerzy Tomziński 
The centenarian – Father Jerzy Tomziński

Niezwyciężona Jasna Góra 
Invincible Jasna Góra

Pamięć o Powstańcach Warszawskich 
Memory about the Warsaw Insurgents

Auschwitz-Birkenau 
ostatni świadkowie zagłady 

Auschwitz-Birkenau  
the last witnesses of the holocaust

Niezłomni Bohaterowie 
The Indomitable Heroes

Narodowa tragedia 
The National tragedy

Do Częstochowy  
...pielgrzymowanie nie tylko warszawskie 

To Częstochowa  
…not only Warsaw pilgrimage

Z wizytą u Matki – husaria i żołnierze 
Visiting the Mother – the hussars  

and the soldiers

Gwiaździsty zlot  
...motocyklem na Jasnogórskie błonia 

Rally full of stars  
…on the motorcycle to the meadows of Jasna Góra

Piękni i młodzi – razem u stóp Matki 
Young and beautiful – together at the Mother’s feet

Pogodzenie ...ponad szalikami 
Conciliation …over scarfs

Pod sztandarami  
...ludzie pracy na Jasnej Górze 
Under the banners  
…working people at Jasna Góra

Potoccy z Jasną Górą  
...u Matki i Ojca Jerzego 
The Potocki Family with Jasna Góra  
...at the Mother and Father Jerzy

Rodzina Zanussi Bogiem silna 
The Zanussi Family strong with the God

Wojciech Kilar ...i jego siła 
Wojciech Kilar …and his strength

Gaude Mater ...kultura wysoka 
Gaude Mater …the high culture

Gwiazdozbiór Festiwalu Gaude Mater 
The stars constellation  
of the Gaude Mater Festival

Gaude Mater  
...natchniona muzyka wielu kultur 
Gaude Mater  
…the inspired music of many cultures

Emocje ...co słyszę, jak czuję, co widzę 
Emotions …what I hear, how I feel,  
what I see

Boski Instrument Organy 
The Divine Instrument – the Organ

Mistyk, Arvo Pärt – kompozytor ciszy 
The mystic, Arvo Pärt – the composer of silence

Śląsk ...sakralnie z Zespołem Pieśni i Tańca 
Śląsk …sacredly with the Song  
and Dance Ensemble

Arturo Mari – Świadek Świętości 
Arturo Mari – the Holiness Witness

300 lat Koronacji Cudownego Obrazu 
300 years of the Canonical Coronation  
of the Miraculous Image

100 lat Niepodległości Jasnej Góry 
100 years of Jasna Góra Sovereignty

Światowe Dni Młodzieży 
Częstochowa – Kraków – Brzegi 
World Youth Day 
Częstochowa – Kraków – Brzegi

Muzeum życia 
Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II 
The Museum of life 
Museum of Coins and Medals  
Commemorating Pope John Paul II

Prymas tysiąclecia 
The Primate of the Millennium

Ci którzy odeszli  
...pozostają w naszej pamięci 
Those who are gone  
…stay in our memory
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