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Premierowy pokaz filmu dokumentalnego „Z Wilna do Nieba” o bp. Ignacym Świrskim 
 

We wtorek 28 marca o godzinie 19.00 w Sali Widowiskowej „Podlasie” MOK, przy ul. Sienkiewicza 

63 w Siedlcach odbędzie się pokaz filmu „Z Wilna do nieba”. Film w reż. Mirosława Krzyszkow-

skiego i Jana Świrskiego ma przybliżyć biografię ks. biskupa Ignacego Świrskiego, sprawującego 

pieczę nad diecezją siedlecką w latach 1946–1968. Producentem filmowej biografii jest Reduta 

Dobrego Imienia.  

 

Życiorys i służba księdza Świrskiego, późniejszego biskupa Siedleckiego przez wiele lat znana była 

tylko niewielu osobom. Urodził się w  Ellern (Elerne) na Łotwie, był profesorem Akademii Duchownej 

w Petersburgu, wykładał etykę małżeńską na Uniwersytecie Wileńskim. Był też rektorem seminarium 

duchownego w Białymstoku. W trudnych latach powojennych 1946–1968 był biskupem siedleckim. 

Zmarł w opinii świętości po ciężkiej chorobie, a jego testament był rozpowszechniany przez wiernych 

w odpisach. Przez swoich współpracowników, kapłanów i wiernych Podlasia wspominany jest jako 

postać niezwykła, barwna, pełna Bożej Dobroci.  

 

- Z naszej fascynacji postacią bpa Ignacego Świrskiego zrodziło się pragnienie, aby nazywać go świę-

tym. Dla niego samego takie postawienie sprawy byłoby zapewne wielkim zaskoczeniem. Nie lubił 

pierwszych miejsc na salonach. Jego skromność, poczucie konieczności służenia innym, otwartość i 

przebaczenie, wierność wspólnocie Kościoła i podstawowym polskim wartościom były cechami jego 

osobowości. Dzisiaj wydają się one szczególnie ważne dla współczesnych polskich kapłanów, ale i dla 

wszystkich Polaków w czasie wielkiego relatywizmu moralnego i braku odpowiedzialności. Warto pójść 

jego przykładem w drodze do naszej małej osobistej świętości – mówi Mirosław Krzyszkowski, reżyser 

filmu. 

 

Film to biograficzna opowieść o bp Świrskim. Podróż zaczynamy w Białymstoku i Wilnie. W tych mia-

stach, w tym samym czasie pojawiają się bł. bp Jerzy Matulewicz (odnowiciel zakonu Marianów), s. 

Faustyna Kowalska, bł. ks. Michał Sopoćko, ks. Ignacy Świrski oraz ks. Henryk Hlebowicz. Losy tych 

wielkich postaci przeplatają się ze sobą co jakiś czas. Każda z tych osób na swój sposób zmierza ku 

świętości. Życie bp Świrskiego staje się dla reżyserów dodatkowo ikoną religijności i duchowości Po-

laków wychowanych na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Po projekcji filmu odbędzie się dyskusja z udziałem reżysera, prowadzona przez Jana Pospieszal-

skiego. Wstęp na pokaz jest bezpłatny.  

 

Producentem filmu i organizatorem pokazu jest Fundacja Reduta Dobrego Imienia. Patronat nad wy-

darzeniem objęli: Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda oraz 

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.  

  



 

 

 

 

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjo-

waniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w 

mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat 

historii i kultury Polski. 
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