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Oświadczenie w sprawie artykułu „Gazety Wyborczej”
szkalującego ks. Jarosława Wąsowicza
Zarząd Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej stanowczo protestuje przeciwko
szkalowaniu ks. dr Jarosława Wąsowicza, naszego kolegi i kapelana, powołanego do rady
Muzeum II Wojny Światowej.
Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz jest historykiem i archiwistą o niepodważalnym dorobku
naukowym. Od lat zajmuje się najnowszą historią Polski i Kościoła katolickiego. Jego praca
doktorska, obroniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i poświęcona
niezależnemu ruchowi młodzieżowemu w Gdańsku w latach osiemdziesiątych, otrzymała
w 2011 roku pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Europejskie Centrum
Solidarności. Publikuje prace z historii Kościoła, dotyczące przede wszystkim polskich
salezjanów, martyrologii duchowieństwa podczas II wojny świtowej i po jej zakończeniu, jest
członkiem redakcji specjalistycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, autorem
wielu wystaw muzealnych i konsultantem wystawy stałej dotyczącej opozycji młodzieżowej
w ECS, należy do wielu stowarzyszeń naukowych m.in. jest wiceprezesem Stowarzyszenia
Archiwistów Kościelnych. Jest również wykładowcą historii Kościoła w Wyższym Seminarium
Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie oraz dyrektorem Archiwum
Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. W latach 2003-2011 był wicepostulatorem procesu
beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej.
Praca i dokonania ks. Wąsowicza zostały wielokrotnie docenione, spośród licznych
wyróżnień przypominamy najważniejsze: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2017),
Złoty Krzyż Zasługi (2016), Krzyż Wolności i Solidarności (2015), odznaka NSZZ „Solidarność”
„Ludzie roku 1988” za wspieranie strajków w maju i sierpniu 1988 r. (2008)
Od lat angażuje się w pracę społeczną – dawniej w Federacji Młodzieży Walczącej, obecnie
m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Armii Krajowej, Związku Żołnierzy Narodowych Sił
Zbrojnych, Towarzystwie Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Salezjańskim
Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży. I właśnie tej salezjańskiej tradycji pracy z młodzieżą
jest najbardziej oddany. Od lat obecny wśród polskich kibiców stał się ich kapelanem.
Od 2008 roku organizuje ogólnopolskie patriotyczne pielgrzymki kibiców na Jasną Górę.
To nie jest prosta praca. Częściej niż ze świętymi ma w niej do czynienia z grzesznikami, ale
przecież to właśnie grzesznicy potrzebują bardziej obecności duszpasterza. Spowiedź na
stadionie – która tak dziwi dziennikarza GW – czy liczny udział kibiców w jasnogórskich
pielgrzymkach, pokazują, że praca ks. Wąsowicza przynosi efekty.
Znamy ks. Wąsowicza od lat – nie ze znalezionych w Internecie zdjęć, ale ze spotkań
i rozmów, ze wspólnej działalności w Stowarzyszeniu FMW. Nigdy nas nie zawiódł.
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