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Кардынал Казiмiр Свѐнтак нарадзiўся 21 кастрычніка  1914 

годза ў Эстонii ў горадзе Валга, ахрышчаны быў у Рызе. Бацька 

яго, Ян Свѐнтак, загiнуў у 1919 годзе ў баi за Вiльню, але толькi 

праз 20 гадоў родныя адшукалi яго магiлу ў Вільні. Калi Казiмiру 

было 3 гады, яго сям’ю саслалi ў Сiбiр, дзе разам з маці і братам 

знаходзіўся да 1922 года.  Роля маці кардынала  ў выхаванні 

Свѐнтка  вельмі бачная ў дачыненні да  ўсіх цнотаў. Можна 

зрабіць выснову, што гэта была мужная, пабожная жанчына, якая, 

страціўшы сужэнца, умела справіцца са сваім  жыццѐвым 

пакліканнем. 

З раняга дзяцінства спазнаў  цяжкасці і  холад жыцця, але, 

нягледзячы ні на  што,  з дзяцінства заставаўся верным  у самых 

простых і штодзѐнных  рэчах, што і адклала  адбітак  на вернасць ў яго жыцці.   Будучы 

вучнем 6 класа, Свѐнтак  уступіў  ў моладзевую  Марыянскую Садаліцыю. Гэта была 

моцная каталіцкая арганізацыя, якая аб’ядноўвала дарослых і моладзь.  

На пачатку свайго жыццѐвага шляху кардынал не думаў пра святарскае паклiканне. 

У 1933 годзе ѐн скончыў Баранавiцкую гiмназiю i збiраўся паступаць на фiлалагiчны 

факультэт Вiленскага ўнiверсiтэта. У той год выпускнiкi гiмназii паехалi на рэкалекцыi ў 

Пiнск. Напрыканцы рэкалецый юнакi на чале з ксяндзом прэфектам наведалi крыпту ў 

катэдры, дзе спачываў пiнскi бiскуп Зыгмунд Лазiнскi. Учарашнiя гiмназiсты падыходзiлi 

да труны i прасiлi блаславення ў пастыра на свой жыццѐвы шлях. Тады, ля труны бiскупа 

Лазiнскага, адбылася з Казiмiрам Свѐнтакам дзiўная перамена, якую ѐн i сам да канца не 

можа зразумець. Калi ѐн выйшаў з крыпты, то нечакана для ўсiх i сябе самога абвясцiў, 

што будзе не фiлолагам, а ксяндзом. Ён быў прыняты ў Пiнскую семiнарыю «ў парадку 

выключэння», бо тэрмiны прыѐму ўжо скончылiся. Праз два тыдні вучобы ў яго пачаліся 

праблемы з лѐгкімі. Пайшоў да доктара, а той  параіў, як найхутчэй выязджаць з Пінска, з 

Палесся, у іншы клімат. Калі  ѐн прыйшоў да рэктараі паказаў лекарскае заключэнне, 

 пачуў: «Ну што ж, нам хворыя не патрэбны». 

―І  паехаў я дадому, у Баранавічы – узгадвае кардынал. - Праз пару тыдняў хатняга 

лячэння кажу маме: «Паеду зноў у Пінск, да біскупа Лазінскага».  Паехаў, прыйшоў у 

крыпту да труны і  кажу: «Паслухаў я цябе, біскупе, абраў святарскі шлях, а бачыш, што з 

таго выйшла...» Памаліўся і пайшоў зноў да доктара, упрасіў, каб ѐн яшчэ раз мяне 

абследаваў. Хоць і неахвотна, доктар згадзіўся, а пасля доўга дапытваў, як маѐ прозвішча і 

ці я той самы, хто да яго прыходзіў два тыдні таму. Не мог паверыць, бо лѐгкія былі 

абсалютна чыстыя. «Тут, кажа, штосьці не так, прызнавайся». Я кажу: «Тут не штосьці, а 

хтосьці, тут – біскуп Лазінскі...»  Доктар быў сапраўдны католік, адразу паверыў: 

«Разумею. Гэта магутны заступнік! Ідзі да рэктара».  

Пасля заканчэння Вышэйшай духоўнай семiнарыi 8 красавiка 1939 года ў Пiнскай 

катэдры ѐн быў узведзены ў сан святара i накiраваны ў Пружаны, дзе і распачаў  сваѐ  

святарскае  служэнне. Але праз год у вынiку пераследавання рэлiгii ѐн быў арыштаваны 

НКУС i пасля жахлiвых допытаў i следства прыгавораны да смерцi. Два месяцы 

знаходзiўся ў камеры смяротнiкаў у Брэсце. 

Вайна, якая пачалася ў 1941 годзе, перашкодзiла выканаць прысуд. Аднак у 1944 
годзе малады святар зноў быў арыштаваны i асуджаны на 10 гадоў лагераў, дзе цяжка 

працаваў спачатку ў Сiбiры, а потым за Палярным кругам у Iнце, каля Варкуты. 
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З заканчэннем тэрмiну зняволення выпрабаваннi ксяндза Казiмiра не скончылiся. У 

Пружанах, дзе ѐн працаваў да арышту, у касцѐле размясцiўся клуб. I ксѐндз прыехаў у 

Пiнск. У Пiнскай катэдры не было святара, але сама святыня па-ранейшаму належала 

вернiкам. Прайшло пяць пакутлiвых месяцаў процiстаяння, перш чым настала 

доўгачаканая хвiлiна, калi можна было адправiць Святую Iмшу ў касцѐле. Выконваў гэтыя 

абавязкі да 30 красавіка 1991 года, да таго часу, калі Папа Ян Павел ІІ прызначыў яго 

Арцыбіскупам, Мітрапалітам Мінска-Магілѐўскім і Апостальскім Адміністратарам 

Пінскай дыяцэзіі. Гэты доўгі перыяд 37-гадовага пастырскага служэння ў парафіі ўключае 

ў сябе шматлікія сведчанні, часта поўныя самаадрачэння і ахвярнасці, асабліва людзей 

старэйшага пакалення, у вызнаванні веры, малітоўнай і сакрамэнтальнай адданасці, 

касцѐльнай прыналежнасці, парафіяльнай супольнасці і клопаце пра святыню. 

11 лютага 1988 становіцца капеланам яго Святасці, а 11 красавіка 1989 – 

генеральным вікарыем Пінскай дыяцэзіі. 

У 1991 годзе была ўтворана Мінска-Магілѐўская архідыяцэзія і пробашч Пінскай 

катэдры  ва ўзросце 77 год стаў яе першым арцыбіскупам, а таксама апостальскім 

адміністратарам Пінскай дыяцэзіі. Вось калі па-сапраўднаму прыдаўся яму і багаты вопыт 

душпастырства і балючы вопыт усіх тых выпрабаванняў, якіх спаўна хапіла на жыццѐвым 

і святарскім шляху будучага арцыбіскупа. Цяпер Яго Эксцэленцыю чакала цяжкая і 

адказная задача: трэба было падымаць з руінаў не толькі разбураныя, знішчаныя святыні, 

але і святыні чалавечых душаў, таксама зруйнаваныя, скалечаныя бязбожным 

матэрыялізмам і атэізмам 

4 ліпеня 1995 года прэзідэнт Рэспублікі Польшча ўзнагародзіў кардынала Казіміра 

Камандорскім Крыжам з зоркаю і ордэнам  адраджэння Польшчы. 

Гэта ахвярная праца і руплівасць ў адраджэнні каталіцкай веры былі годна ацэнена 

Апостальскаю Сталіцаю: 26 лістапада 1994 г. у часе публічнага кансістару ў Рыме Папа 

Ян Павел ІІ менаваў арцыпастыра беларускіх католікаў кардыналам — найвышэйшая 

адзнака, якая можа быць у Касцѐле. Гэта таксама прызнанне пазiцыi Касцѐла на Беларусi i 

яго ролi ў сусветным Касцѐле. 

  З вялікім запалам ѐн наведвае парафii, стварае патрэбныя для Касцѐла структуры, 

баронiць правы вернiкаў, карануе цудадзейныя абразы, садзейнічае заснаванню 

каталіцкага выдавецтва ―ProCristo‖ і партала catholic.by, вывучае італьянскую мову,   

актыўна ўдзельнiчае ў Сiнодзе бiскупаў у 1991 годзе, у пасяджэннях Рады Канферэнцыi 

бiскупаў Еўропы i iншых касцѐльных арганiзацый, у мiжнародных форумах i 

канферэнцыях праводзіць Сінод у Беларусі, адкрывае Міждыяцэзіяльную вышэйшую 

духоўную семінарыю імя Св. Тамаша Аквінскага для падрыхтоўкі ў святарства 

кандыдатаў, якія паходзяць з Мінска-Магілѐўскай архідыяцэзіі, Пінскай і Віцебскай 

дыяцэзій. Быў яе першым рэктарам. 

12 студзеня 2000 г. Экуменічнай капітулай ордэну ў Тамашове Мазавецкім 

(Польшча) быў адзначаны ордэнам Ессе Homo «за чалавечнасць перад абліччам смерці, за 

любоў і прабачэнне, за нястомнае служэнне на карысць бліжніх». У тым жа годзе атрымаў 

дазвол на трансляцыю Св. Імшы ў кожную нядзелю і ўрачыстасцей Каталіцкага Касцѐла 

на першым радыѐканале Рэспублікі Беларусь. 

А 27 верасня 2004 года Папа Ян Павел II  уручыў  кардыналу Казіміру Свѐнтку 

ўзнагароду ―FideiTestis‖. Папа назваў гэтую ўзнагароду «тытулам, якi больш за ўсе iншыя 
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адпавядае хрысцiянiну, а яшчэ больш пастыру, якi мае кардынальскую годнасць i якi даў 

вернае i мужнае сведчанне Хрыста i Яго Евангелля ў цяжкiя гады пераследавання 

Каталiцкага Касцѐла ва Усходняй Еўропе». 

23 лістапада 2006 года быў узнагароджаны прэзідэнтам Рэспублікі Францыя 

найвышэйшаю адзнакаю Камандора ордэна Ганаровага легіѐну. 

14 чэрвеня 2006 папа Бэнэдыкт XVI адклікаў кардынала з пасады арцыбіскупа 

Мітрапаліта Мінска-Магілѐўскага з захаваннем абавязкаў Апостальскага Адміністратара 

Пінскай дыяцэзіі. 

3 кастрычніка 2009 г. правѐў урачыстае адкрыццѐ Катэхетычнага каледжа Пінскай 

дыяцэзіі ў Баранавічах, зарэгістраванага ў адпаведнасці з законамі Рэспублікі Беларусь, і 

аддаў яго ў апеку Слузе Божаму біскупу Зыгмунту Лазінскаму. 

30 чэрвеня 2011 г. кардынал быў звольнены з пасады Апостальскага 

Адміністратара Пінскай дыяцэзіі. Усім сэрцам ѐн падтрымліваў будаўніцтва Дома 

міласэрнасці ў Лагішыне і радаваўся, калі ѐн атрымаў дзяржаўную рэгістрацыю 

(7.10.2010) і калі адзначалася ўрачыстасць яго аддання ў апеку Найсвяцейшай Панне 

Марыі, Маці Божага Провіду. 

3 19  мая 2010 г. кардынал быў пацыентам шпіталяў Пінска, Мінска, Любліна і 

скончыў зямное жыццѐ ў Пінску, жыхаром якога быў на працягу 57 гадоў. 

Памѐр 21 ліпеня 2011 года. Пахаваны ў Пінску.  

«Ахвярны святар, чалавек глыбокай, непахіснай веры і незвычайнага лѐсу. 

Аптыміст з душою рамантыка, улюбѐны ў хараство свету, створанага Богам. Вялікі 

працаўнік і жыццялюб, надзелены рэдкім дарам тонкай іроніі, што дапамагае яму заўсѐды 

заставацца самім сабою…»  
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