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Ksiądz prałat Stanisław Orzechowski „Orzech” (ur. 1939) – kapelan wro-
cławskiej Solidarności, charyzmatyczny duszpasterz młodzieży.

Wielkopolanin, urodził się w Kobylinie. Z Wrocławiem związany od 1957 r., 
kiedy rozpoczął naukę w Technikum Budowlanym. Rok później wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W dniu 28  czerwca 
1964 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka. 
W 1967 r. rozpoczął posługę w parafii św. Wawrzyńca, pozostając jej wier-
ny do dnia dzisiejszego. W 1972 r. objął funkcję diecezjalnego duszpasterza 
akademickiego.

W sierpniu 1980 podczas pierwszego strajku w zajezdni przy ul. Grabi-
szyńskiej odprawił legendarną mszę świętą. Uczestniczyli w niej muzycy, 
aktorzy, naukowcy i rzesze zwykłych mieszkańców Wrocławia. Pod koniec 
1980 r. ks. Orzechowski wziął udział w strajku głodowym wrocławskich ko-
lejarzy, których darzy szczególną sympatią ze względu na swe pochodzenie 
z kolejarskiej rodziny. Jak wspomina, to wtedy stał się „Orzechem”.

W roku 1981 zaczął organizować piesze pielgrzymki na Jasną Górę i do 
Trzebnicy, które miały nie tylko wymiar religijny, ale były też wyrazem kon-
testacji komunistycznej rzeczywistości.

W czasie stanu wojennego ks. Stanisław Orzechowski organizował msze 
w intencji ojczyzny i osób internowanych, popularnie zwane Dwudziestka-
mi, które gromadziły tłumy wrocławian. Wspierał ludzi oskarżanych i repre-
sjonowanych za działalność związkową i polityczną. Razem ze studentami 
opiekował się rodzinami internowanych, przekazując im m.in. produkty 
rolne dostarczane z kolei przez Solidarność Chłopską. Był przyjacielem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki, a po jego śmierci opiekował się rodziną księdza, 
szczególnie matką, którą poprzez duszpasterstwo przez wiele lat wspierał 
materialnie.

Przez wiele lat ks. Stanisław Orzechowski pełnił funkcję duszpasterza 
Rodzin Katyńskich, diecezjalnego Koordynatora Nowych Ruchów Religij-
nych, świadczył posługę religijną w Poradni Rodzinnej przy Duszpaster-
stwie Rodzin „Pod czwórką”. Był wykładowcą Wrocławskiego Seminarium 
Duchownego.

Oryginalny i wyjątkowy kapłan, którego – jak często sam przyznaje 
– ukształtowała Wielkopolska, prymas Stefan Wyszyński oraz Solidarność, 
uhonorowany został m.in. Nagrodą Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia 
i Opola w 1997 r., Nagrodą Wrocławia w 2005 r. oraz Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski w 2006 r.
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