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Stowarzyszenie Pamięć  

Kapelanów Katyńskich 

Biuletyn Nr 7 

Warszawa, 15 października 2019 r. 

 

 

Wydarzenia 

1. 

W parafii Matki Bożej Fatimskiej w Nisku  

w lipcu br. rozpoczęły się modlitwy za Kapela-

nów Katyńskich. Wierni razem z kapłanami, 

odmawiają co miesiąc modlitwę, którą zamie-

ściliśmy w Biuletynie Nr 6. Na rok 2020 plano-

wane jest odsłonięcie na terenie parafii w Ni-

sku tablicy memorialnej poświęconej Kapela-

nom Katyńskim. 

 

 
Fot. A. Gietka 

2. 

W lipcu i sierpniu staraniem naszego stowa-

rzyszenia, ukazały się drukiem publikacje po-

święcone dwóm Kapelanom Katyńskim ks. Sta-

nisławowi Kontkowi i ks. Andrzejowi Niwie.  

Nowe wydanie książki o ks. Kontku ukazało 

się w nakładzie 300 szt. Publikacja została do-

finansowana przez UdSKiOR. Książka o ks. Ni-

wie ukazała się w nakładzie 1000 szt. Publika-

cja została dofinansowana przez Miasto 

Rzeszów. Zarząd naszego stowarzyszenia, 

składa podziękowania zacnym mecenasom! 
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3. 

27 września br. w Polskim Radio Rzeszów 

Członek naszego stowarzyszenia pan Marian 

Szpunar mówił o działalności naszego stowa-

rzyszenia. Link do audycji: https://www.ra-

dio.rzeszow.pl/#ajx/audycje/25387/marian-

szpunar-o-dzialalnosci-stowarzyszenia-pa-

miec-kapelanow-katynskich  

 

Zapowiedzi 

1.  

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza 

wszystkich Członków i Sympatyków naszego 

stowarzyszenia na organizowaną konferencję 

naukową „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci 

Katyń-Łączka-Ravensbrück” w dniu 22 paź-

dziernika br. oraz na spotkanie z dr. Alexan-

drem Gurianowem pt. „Ubity w Kalininie, 

zachoronieny w Miednom” w dniu 23 paź-

dziernika br. Pełen program konferencji i za-

proszenie na spotkanie z dr. Gurianowem za-

mieszczamy poniżej. 

2.  

Fot. M. Szpunar 

 

4 listopada br. o godz. 18.00 w kościele 

garnizonowym w Rzeszowie biskup polowy 

WP JE gen. bryg. Józef Guzdek będzie przewod-

niczył Mszy św. w intencji Kapelanów Katyń-

skich. Po Mszy św. nastąpi odsłonięcie i po-

święcenie tablicy w hołdzie Kapelanom Katyń-

skim, którzy urodzili się bądź posługiwali na 
Podkarpaciu. Serdecznie zapraszamy wszyst-

kich członków i sympatyków naszego stowa-

rzyszenia na te uroczystości. Nasze stowarzy-

szenie razem z parafią Matki Bożej Królowej 

Polski w Rzeszowie, jest współorganizatorem 

uroczystości. Biogramy kapelanów zamiesz-
czamy poniżej. 

 

Informacje skarbnika 
 

W miesiącach wakacyjnych nasze stowarzy-

szenie miało bardzo duże wydatki związane 

głównie z publikacją wydawnictw. Dzięki ofiar-

ności naszych mecenasów i członków stowa-
rzyszenia podołaliśmy zobowiązaniom finan-

sowym. Stan konta na dzień 4 października br. 

po opłaceniu wszystkich zobowiązań wynosił: 

5 618,17 zł.  

Przed nami kolejne przedsięwzięcia wią-

żące się z wydatkami finansowymi. Najbliższe 

to uroczystości w Rzeszowie. Kolejne to po-

wstające publikacje o ks. Kazimierzu Suchcic-

kim i ks. Bronisławie Szwedzie. Następne to ko-

lejne tablice memorialne w 2020 r. 

Dziękujemy wszystkim mecenasom oraz 

Członkom naszego stowarzyszenia za ofiar-

ność! 

 
Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkow-

ska – wiceprezes, Martyna Turzyńska – se-

kretarz, Wiesław Czajka – skarbnik  

Stowarzyszenie  
Pamięć Kapelanów Katyńskich  

ul. Kołowa 4/52, 03-536 Warszawa  
tel. kom. 601 595 474 

e-mail: stowarzyszenie.spkk@gmail.com  
http://kapelanikatynscy.pl 

Konto w BS Vistula 

nr 44 9011 0005 3030 0083 2000 0017 
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Konferencja i spotkanie w Instytucie Pamięci Narodowej



Sercem i duszą ułan

apelan wojskowy z krwi 
i kości. Miał w sobie coś 
z fantazji kresowego za-
gończyka, który gdy Oj-

czyzna w potrzebie, siada na koń, tro-
czy szablę do siodła i pędzi w pole
gromić nieprzyjaciela. 

Zdolny, świetnie wykształcony, 
z dobrą prezencją, mógł zostać albo
zawodowym oficerem, albo history-
kiem wojskowości. Wybrał Chrystu-
sowe kapłaństwo i służbę dla braci 
w mundurach. 

Sen o szpadzie
6 listopada 1904 r. w wielodzietnej
rodzinie Jana i Agnieszki Kontków
gospodarujących na roli w Nieledwi
na Zamojszczyźnie urodził się kolejny
syn, Stanisław. Czas jego dorastania
przypadł na lata pierwszej wojny
światowej, rosnących nadziei na od-
zyskanie przez Polskę niepodległości.
Stanisław, uczeń gimnazjum w Cheł-
mie Lubelskim, był za młody, by
wstąpić do formacji zbrojnych, ale
od 1917 r. działał jako harcerz. Speł-
niając swoje marzenie, odbył 5-mie-
sięczny kurs dla harcerzy prowadzony
przez oficerów Polskiej Organizacji
Wojskowej.

„Brałem udział we wszystkich pra-
cach przygotowawczych, które były
dla nas dostępne, jak zbieranie infor-
macji, zdobywanie broni, pomoc Le-
gionistom ukrywającym się itp., a w
jesieni 1918 uczestniczyłem w roz-
brajaniu Austriaków i po części Nie-
mców, przy zabezpieczeniu uzyskanego
mienia (głównie natury wojskowej),
utrzymaniu ładu i spokoju w mieście”
– opisywał swój udział w wydarzeniach
pamiętnego listopada 1918 r. Za tę
pracę polskie władze Chełma pub-
licznie dziękowały harcerzom. „Nie
dokonywując czynów nadzwyczajnych,
wziąłem jak najczynniejszy udział w
skromnym naszym zakresie i w chwili
tworzenia niepodległości na boku nie
zostałem” – wyznawał Stanisław.

Potem na krótko wrócił do szkoły,
by już w lipcu 1919 r., po ucieczce z
domu, wstąpić do wojska. Bał się, że
nie zostanie przyjęty – miał tylko 15
lat, więc podał, że jest z rocznika
1901. Bił się z bolszewikami w szwad-
ronie jazdy słynnego watażki, obrońcy
polskich Kresów mjr. Feliksa Jawor-
skiego. Podczas wyprawy kijowskiej
odniósł ranę w nodze i dostał się do
niewoli. Od niechybnej śmierci ura-
towała młodego żołnierza nauczycielka
z Kijowa, z pochodzenia Polka. Po
kilkumiesięcznej rekonwalescencji po-
mogła Stanisławowi bezpiecznie prze-
kroczyć granicę. 

Kapelan z powołania
Zasiadł znów w ławie szkolnej, tym ra-
zem w gimnazjum w Kowlu. Dopiero
jesienią 1921 r., już po zwolnieniu z
wojska, przeniósł się do Lublina i
wstąpił do seminarium duchownego.
Rektor ks. Zenon Kwiek wydał o nim
pochlebną opinię: „Zdrowie dobre,
zdolności duże, kaznodzieja dobry”.
Seminarium ukończył ze świetnymi wy-
nikami i w Wielką Sobotę 1927 r. przyjął
święcenia kapłańskie.

Widząc wybitne zdolności humanis-
tyczne młodego kapłana, ks. bp Marian
Fulman skierował go na studia teolo-
giczne na Uniwersytecie Warszawskim,
ale ostatecznie ks. Kontek ukończył
wydział filozoficzny. Pod kierunkiem

wybitnego historyka wojskowości prof.
Wacława Tokarza napisał wysoko oce-
nioną pracę magisterską o Powstaniu
Listopadowym, którą ogłosił drukiem
w 1937 r. 

Dobrze zapowiadający się naukowiec
wrócił jednak po zakończeniu studiów
do Lublina i przez rok prowadził lekcje
historii w Gimnazjum Biskupim. Ale
ani dydaktyka, ani administrowanie pa-
rafią w Urzędowie Lubelskim nie było
tym, czego pragnął najbardziej. Ksiądz
Kontek marzył o posłudze w wojsku i
czynił starania o przeniesienie do korpusu
zawodowych kapelanów katolickich.
Zgodę uzyskał i w 1934 r. został przyjęty
do służby w Wojsku Polskim. Ksiądz
biskup Józef Gawlina mianował go ka-
pelanem szpitala wojskowego w Prze-
myślu, później kierował parafią wojskową
w tym mieście. Gdy w 1938 r. otrzymał
awans na starszego kapelana majora,
objął też funkcję szefa rejonu duszpa-
sterstwa WP Przemyśl. 

Biograf ks. Kontka, ks. Zygmunt Lip-
ski, przytacza fragment pogadanki ka-
pelana pt. „Ojczyzna”, którą wygłosił
do żołnierzy w 1936 r.: „Wolna Ojczyzna
tworzy wolne państwo. Czyli Ojczyzna
to wszystko, co najcenniejsze posiadamy
na ziemi. Nie cenią jej ludzie, gdy ją
mają, tak jak nie ceni się powietrza,
którym się oddycha, bezpłatnie je mając.
Ale gdy braknie nam go, czujemy, że to
skarb i wielki dar Boży, bez którego żyć
nie można”.

Pasterz nie ucieka
We wrześniu 1939 r. stanął do prak-
tycznego sprawdzianu z miłości do Oj-
czyzny. Jako kapelan 22. Dywizji Piechoty
Górskiej z Przemyśla, która weszła w
skład Armii „Kraków”, ks. Kontek to-
warzyszył jej w ciężkich walkach z nie-
mieckim najeźdźcą. Kiedy przestała ist-
nieć jako zwarta jednostka, postanowił
trwać do końca z żołnierzami, choć miał

możliwość ucieczki, był nawet namawiany
przez miejscową ludność do szukania
bezpiecznego schronienia. Ale cóż to
za kapelan, który uchodzi z pola walki,
cóż to za pasterz, który ucieka przed
wilkami. Nie mógł i nie chciał zdradzić
swego Mistrza. Powiedział, że musi speł-
nić swój obowiązek i został z rannymi,
udzielał im absolucji, modlił się.

Po agresji sowieckiej, usiłując wyrwać
się z kleszczy dwóch najeźdźców, ks.
Kontek wraz z grupą żołnierzy prze-
dzierał się lasami przez zachodni Wołyń
na północ. Otoczeni byli wrogimi bo-
jówkami ukraińskimi. Pod Włodzimie-
rzem Wołyńskim w nieznanych oko-
licznościach dostał się do niewoli so-
wieckiej. Jako kapelan i oficer nie miał
szans na uratowanie życia. Dla bolsze-
wików był „zatwardziałym, nie rokującym
poprawy wrogiem władzy sowieckiej”,
zasługującym wyłącznie na najwyższy
wymiar kary. 

Zanim w listopadzie 1939 r. trafił do
obozu specjalnego NKWD w Staro-
bielsku, przebywał jakiś czas w obozie
rozdzielczym w Szepietówce i stamtąd
przysłał wiadomość do rodziny, że żyje.
Drugi list nadszedł ze Starobielska. Tak
jak większość kapelanów, tuż przed
świętami Bożego Narodzenia „zniknął”
z obozu, co wywołało wielkie przygnę-
bienie jeńców, przekonanych, że kapelani
jako pierwsi padli ofiarą zbrodni NKWD.
To nie była prawda, odizolowani od
reszty oficerów, dopiero 2 marca zostali
wywiezieni do Moskwy, do więzienia
na Butyrkach. Stalin szukał sojuszników
i wykonawców planu wasalizacji przyszłej
kadłubowej Polski, bez Kresów Wschod-
nich. Oczywiście księża odmówili wszel-
kiej współpracy w haniebnym projekcie,
a dowodem ich postawy są nazwiska
kapłanów na katyńskiej liście śmierci.

W obozie w Kozielsku ks. Kontek
znalazł się w końcu marca 1940 r. Za-
pewne żył jeszcze kilka tygodni, w kwiet-
niu został wysłany z transportem jeńców
do więzienia NKWD w Smoleńsku.
Przesłuchiwani na początku lat 90. straż-
nicy zeznali, że część polskich księży
została zamordowana właśnie w tym
miejscu, w małej piwnicznej celi. Szcząt-
ków męczennika nie zidentyfikowano
w czasie niemieckiej ekshumacji w Ka-
tyniu w 1943 r.

W niedzielę, 5 maja, w kościele para-
fialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej
w Nieledwi odbędzie się uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej ks.
mjr. Stanisława Kontka. l
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Postanowił trwać do
końca z żołnierzami,
choć miał możliwość
ucieczki, był nawet
namawiany przez
miejscową ludność
do szukania
bezpiecznego
schronienia. Ale cóż
to za kapelan, który
uchodzi z pola walki,
cóż to za pasterz,
który ucieka przed
wilkami

W sobotę, 4 maja:
ks. gen. Kazimierz Suchcicki
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Ksiądz Stanisław Kontek rozpoczął
służbę w wojsku w 1934 roku
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Prosił o pamięć i modlitwę

dołach śmierci na cmenta-
rzu w Charkowie znalezio-
no fragmenty sutanny, or-
natu i metalową puszkę z

napisem „Komunikanty”, w której ka-
toliccy księża kapelani przechowywali
podczas wojny opłatki do Komunii
św. Niewykluczone, że te bezcenne
relikwie należały do ks. Andrzeja Niwy,
jeńca obozu specjalnego NKWD w
Starobielsku. 

Obecność tych znaków kapłańskiej
posługi, dziś przechowywanych w Mu-
zeum Katyńskim w Warszawie, to także
ważna informacja, że po wywiezieniu
2 marca 1940 r. do Moskwy 10 kape-
lanów w Starobielsku w dalszym ciągu
pozostali księża. Na pewno był wśród
nich jeden kapelan zawodowy i czterech
młodych kapelanów rezerwy. Teraz to
oni mieli w wielkiej tajemnicy służyć
polskim oficerom, wspierać ich na du-
chu, podtrzymywać nadzieję na powrót
do rodzin. 

Na kapelańskim posterunku trwał
ks. Andrzej Niwa, kapelan z powołania,
syn diecezji tarnowskiej (w jej granicach
sprzed 1992 r.), tradycyjnie nazywanej
„matką świętych”, bo dała Kościołowi
wielu Polaków wyniesionych na ołtarze.
Oby w przyszłości znalazł się wśród
nich również ks. Andrzej, męczennik
za wiarę. 

Świadek wiary
Pochodził z rodziny rolniczej miesz-
kającej we wsi Chechły (dziś dzielnica
Ropczyc) na Podkarpaciu. Z domu
nie wyniósł bogactwa materialnego –
aby studiować w seminarium, przed-
stawił tzw. świadectwo ubóstwa, dzięki
czemu mógł korzystać ze specjalnego
funduszu religijnego dla ubogich alum-
nów. Rodzice wyposażyli go jednak w
coś znacznie cenniejszego niż przemi-
jające dobra: zawdzięczał im pracowi-
tość i wrażliwość na potrzeby bliźnich
– cechy, którymi odznaczał się całe
życie. „Przez wszystkich kochany jako
ksiądz Jędruś”, urodził się 26 listopada
1900 r. Zaraz po maturze wstąpił do
Seminarium Duchownego w Tarnowie.
W 1923 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Skromny dom państwa Niwów po raz
pierwszy był świadkiem uroczystych
prymicji młodego prezbitera. Na pa-
miątkowym obrazku ks. Andrzej umie-
ścił, z natchnienia Ducha Świętego,
strzeliste wezwanie: „Maryjo, uproś
nam u Boskiego Twego Syna, byśmy
Mu służyli i kochali Go doskonale”.
Dla tej miłości oddał życie. 

W latach 1923-1930 pracował jako
wikariusz i katecheta w kilku parafiach
diecezji tarnowskiej, pełnił już nawet
funkcję proboszcza w Pogórskiej Woli,

gdy w 1931 r. został przeniesiony do
służby w Wojsku Polskim jako zawo-
dowy kapelan. Motywy tej decyzji nie
są znane. Ksiądz Niwa otrzymał przy-
dział do Korpusu Ochrony Pogranicza,
do Brygady KOP „Polesie” w Łachwie
w powiecie łuninieckim. 16. batalion
„Sienkiewicze” stacjonował na wschod-
nich rubieżach. To była wciąż „płonąca
granica”, z Sowietów przenikali do
Polski nie tylko przemytnicy i bandyci,
ale również jaczejki komunistyczne,
by destabilizować państwo, siać zamęt
i nieufność do władz RP. 

Później ks. Niwa został przeniesiony
do miasta Prużana w dekanacie Brześć
nad Bugiem jako administrator parafii
wojskowej. Kolejne garnizony wojskowe
to Grudziądz ze słynnym Centrum
Wyszkolenia Kawalerii, Ostrów Wiel-
kopolski i tuż przed wojną Tarnów,
gdzie świeżo awansowany na majora
WP ks. Andrzej został proboszczem
zapasowej Brygady Kawalerii w składzie
Armii „Kraków”. I tu, jak w przypadku
większości księży kapelanów, ślad się
urywa. Wiadomo jedynie, że po so-
wieckiej inwazji na Polskę został wzięty
do niewoli na Wschodzie w nieznanych
okolicznościach. 

Bogu Was oddaję
Na pewno na ostatnim męczeńskim
szlaku ks. Niwy było więzienie NKWD
w Złoczowie, gdyż stamtąd przysłał
do rodziny pocztówkę. Z datą 1 paź-
dziernika 1939 r. Zawiadamiał, że żyje
i jest w niewoli sowieckiej: „Kochani
Rodzice! Jestem dzięki Bogu dosyć
zdrowy. Powodzenie jak zwykle w nie-
woli. […] Kiedy wrócę, nie wiem. Jeśli
P. Bóg pozwoli, to napiszę więcej.
Proszę być o mnie spokojnym i modlić
się, by P. Bóg pozwolił mi przetrwać i
zdrowo do Was powrócić. […] Bogu
Was oddaję”.

W ateistycznym państwie sowieckim
los kapelanów wojskowych był prze-
sądzony od samego początku. Adam
Straszyński, ocalony ze Starobielska
lekarz wojskowy, w relacji złożonej w
1943 r. w Londynie opisywał: „Po do-
staniu się do niewoli 17 września prze-
bywaliśmy około trzech dni w koszarach
w Kamieńcu Podolskim, gdzie nas do-
wieziono od granicy autobusami i przy-
chodziły tam dalsze transporty jeńców,
oficerów, żołnierzy i cywilów. Na drugi
dzień zebrali nas wszystkich na po-
dwórzu koszar i wydzielili z naszej
grupy kilku kapelanów wojskowych,
wśród drwin i śmiechu zebranych bol-
szewików. Nazwisk kapelanów nie pa-
miętam, byli w mundurach oficerskich.
Przypuszczaliśmy, że z tymi kapelanami
stanie się coś złego”. Część oficerów

przetrzymywanych w Kamieńcu Po-
dolskim przewieziono do obozu w Ko-
zielsku, część do Starobielska. Tam
właśnie, zapewne na przełomie paź-
dziernika i listopada, gdy między So-
wietami a Niemcami trwała masowa
wymiana jeńców, trafił też ks. Niwa. 

Ze Starobielska napisał list, który
do najbliższych dotarł z datą 1 grudnia
1939 r. „Jestem na terenie Rosji dosyć
zdrów. […] Proszę o pamięć i modlit-
wę” – pisał. Pod lakonicznymi słowami
ukrywał bardzo ciężkie warunki niewoli
i nieustanną pracę bolszewików nad
„pierekowką” dusz jeńców. Żeby sami
zrzucili z siebie jak niepotrzebny balast
to, co stanowi o etosie polskiego oficera:
religijność, honor, patriotyzm, poczucie
godności, i stali się szarą masą, bez
twarzy, bez morale. Na nic jednak
zdały się działania politruków. „Ani
nędza, ani głód, ani brud nie mogły
stłumić gorących uczuć patriotycznych
i religijnych, a wręcz odwrotnie, wzras-
tała wiara w Boga i lepszą przyszłość”
– wspominał Bronisław Młynarski,
ocalały jeniec Starobielska.

Siła ofiary
Po wojnie siostra ks. Niwy pisała do
Międzynarodowego Czerwonego Krzy-
ża, do ks. bp. Józefa Gawliny, ordyna-
riusza polowego, pytając o losy brata.
Ksiądz bp Gawlina odpowiedział pięk-
nym listem, ubolewając nad śmiercią

ks. Andrzeja, który był jednym „z naj-
lepszych księży kapelanów wojskowych”.

Rodzina jak relikwie przechowuje
nieliczne pamiątki po kapelanie mę-
czenniku: dwa listy z niewoli, różaniec
z Ziemi Świętej, medalik ze św. Anto-
nim, obrazek Matki Bożej Często-
chowskiej, świadectwo dojrzałości i
inne dokumenty. W czasie Wigilii i
Wielkanocy na stole stoi fotografia ks.
Andrzeja. Rodzina modli się za jego
wstawiennictwem i już wiele razy prze-
konała się, że skutecznie oręduje on u
Boga w trudnych sytuacjach i otacza
najbliższych specjalną opieką duchową.
Teraz trzeba się modlić, by nie tylko
Ropczyce, gdzie w miejscowym kościele
przypomina o męczenniku specjalna
tablica, ale cała Polska poznała i po-
kochała niezłomnego obrońcę Kościoła
i Ojczyzny. l

W

Jutro:
ks. płk Edmund Nowak
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Dla honoru oficera
o, że polscy oficerowie za-
chowali do końca niena-
ganną postawę w sowieckiej
niewoli, zawdzięczają ka-

pelanom wojskowym i ich służbie. Słu-
dzy Boga, sami doznając wielkiego
ucisku, nieśli braciom nadzieję i umoc-
nienie.

O ks. Władysławie Urbanie zacho-
wały się same dobre słowa. Jego bio-
grafia podobna jest do większości ży-
ciorysów katolickich kapelanów. Skrom-
ne pochodzenie, religijna rodzina, z
wdzięcznością podjęte wezwanie Chrys-
tusa: „Pójdź za Mną”. Urodził się 9
lutego 1891 r. w Pacławiu, nieopodal
słynnego sanktuarium w Kalwarii Pac-
ławskiej, tuż przy obecnej granicy z
Ukrainą. Rodzice, Andrzej i Anna z
domu Żuk, prowadzili gospodarstwo
rolne. 

Władysław po ukończeniu gimnaz-
jum w Samborze, w 1912 r. wstąpił do
Seminarium Duchownego w Przemyślu
i w 1916 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Krasne i Łańcut – w tych parafiach
pracował jako wikary w trzech pierw-
szych latach swej posługi, aż do chwili,
gdy 20 czerwca 1919 r. zaciągnął się
do Wojska Polskiego na kapelana za-
wodowego. 

Warto pamiętać, że najwięcej ochot-
ników do armii wywodziło się w czasie
wojny z bolszewikami z trzech grup:
młodzieży szkolnej, studentów i właśnie
duchowieństwa. „Dawało to rękojmię,
że kandydaci nie tylko są ożywieni du-
chem poświęcenia i prawdziwego po-
wołania, ale również w usposobieniu,
w charakterze mają pewną, że tak po-
wiem, odwagę i zaparcie. A to wydaje
mi się rzeczą wcale niemało ważną” –
komentował masowy zaciąg księży i
kleryków do wojska biskup polowy
Stanisław Gall. Dewiza Bóg, Honor,
Ojczyzna, choć wówczas formalnie nie-
obecna na wojskowych sztandarach
(ustawowo zatwierdzona dopiero w
1943 r.), głęboko wyryta była w sercach
Polaków. 

Na froncie i w garnizonie
Ksiądz Urban zapisał piękną kartę w
czasie wojny z bolszewikami. Bitwy z
wielokrotnie silniejszym wrogiem, zwy-
cięskie szarże, wyczerpujące marsze –
kapelan szpitala polowego w Łucku, a
potem Dywizji Jazdy gen. Jana Romera,
z którą uczestniczył w wyprawie na
Kijów, dobrze poznał cierpienia i trudy,
jakimi było okupione wielkie zwycię-
stwo Polaków nad Rosją bolszewicką.
„Sumienny, gorliwy kapłan, nie ma
wykształcenia wojskowego. Pod wzglę-
dem służbowym bez zarzutu, wpływa
na podwładnych korzystnie w kierunku

moralnym i oświatowym. Politycznie i
jako wojskowy bez zarzutu” – taką
opinię wystawił ks. Urbanowi szef szpi-
tala wojskowego w Łucku.

W czasie odwrotu wojska z Ukrainy
ciężko zachorował, do zdrowia docho-
dził w szpitalu w Poznaniu i tam po-
został na etacie kapelana do marca
1921 r. Ciągnęło go jednak na Kresy.
W Ostrogu na Wołyniu, gdzie stacjo-
nował 19. Pułk Ułanów Wołyńskich,
przez cztery lata ks. Władysław spra-
wował opiekę duchową nad oficerami
i żołnierzami tej jednostki. Proboszcz
parafii wojskowej w Złoczowie (do
1936 r.) i administrator parafii woj-
skowej w Białokrynicy, niepodal słyn-
nego Krzemieńca – to dwie ostatnie
placówki ks. Urbana przed wybuchem
wojny.

Oczywiście praca duszpasterska ka-
pelanów katolickich na zdominowanym
przez żywioł ukraiński Wołyniu miała
też silny wymiar wychowawczy i oświa-
towy. Wygłaszane kazania, pogadanki
religijno-patriotyczne owocowały umac-
nianiem poczucia polskości w żołnier-
skich szeregach i w lokalnych społecz-
nościach. Wysoki autorytet, jakim cie-
szyli się kapłani, ułatwiał docieranie
do umysłów i serc, inicjowanie poży-
tecznych przedsięwzięć charytatywnych
i kulturalnych. Katoliccy duszpasterze
w mundurach, choć nieliczni, ale wybitni
pod każdym względem, odegrali też w
czasie pokoju niezmiernie ważną rolę

w integrowaniu Narodu wokół naj-
wyższych wartości. 

Za ofiarną pracę duszpasterską ks.
Urban otrzymał w 1938 r. Złoty Krzyż
Zasługi. „W pracy swej skromny i gor-
liwy, lubiany był zawsze tak w forma-
cjach frontowych, jako też na obecnym
stanowisku administratora parafii woj-
skowej w Krzemieńcu, gdzie szczerą i
rzetelną pracą, wielkim taktem i gor-
liwością duszpasterską zyskał sobie
szacunek i uznanie” – nie szczędził
słów uznania ks. dziekan Antoni Ma-
tejkiewicz, uzasadniając wniosek o od-
znaczenie wybitnego kapelana.

Niezłomnie trwać
Wrzesień 1939 r. Ksiądz Urban zostaje
zmobilizowany jako proboszcz Kreso-
wej Brygady Kawalerii i dzieli drama-
tyczne losy tej jednostki. W jakich oko-
licznościach dostał się do niewoli na
wschodzie – nie wiadomo. Znalazł się
najpierw w obozie rozdzielczym w Sze-
pietówce, a później w obozie specjalnym
NKWD w Starobielsku, oczywiście bez
prawa wypełniania obowiązków dusz-
pasterskich, odprawiania Mszy św. i
wspólnych modlitw. Kapelani i ofice-
rowie nie podporządkowali się anty-
religijnym zarządzeniom bolszewików.

„Jak wielką i potężną była potrzeba
wspólnej modlitwy, dowodzi, iż jeńcy
wyznania mojżeszowego, protestan-
ckiego, prawosławnego – masowo
uczestniczyli w nabożeństwach kato-

lickich i przy końcu Mszy, po wysłu-
chaniu kazania, łączyli się w bratnim
chóralnym śpiewie hymnów religijnych”
– wspominał por. Bronisław Młynarski.
Tajne Msze św. i wspólne modlitwy
odbywały się w każdej części kompleksu
byłego monasteru.

Ksiądz Urban bez wątpienia również
prowadził katakumbową posługę, gdyż
„za karę”, jak większość kapelanów,
zniknął tuż przed Wigilią z obozu.
Nikt nie wiedział, że księży zamknięto
w odizolowanym budynku i 2 marca
1940 r. wywieziono do więzienia
NKWD na Butyrkach w Moskwie na
przesłuchania i „rozmowy”. Stamtąd
zostali przetransportowani do obozu
NKWD w Kozielsku.

Polscy oficerowie żyli wówczas per-
spektywą wyjazdu z miejsca niewoli.
Pierwsi jeńcy wyjechali 3 kwietnia
1940 r. „Nastroje jeńców wojennych
w związku z wysyłką są ożywione, bez
względu na to, że niektórzy z nich
próbują prowadzić działalność wywro-
tową, rozpowszechniają pogłoski, że
»wysyłają na Syberię«, »wysyłają na
Sołówki«, »wysyłają na bezludną wy-
spę«, »wysyłają do obozów niemiec-
kich«, »wysyłają do Karelii do budowy
dróg« itp. Poszczególni jeńcy wojenni
podczas pożegnań występują z wez-
waniem: »Niezłomnie trwać w przy-
szłym boju za wielką Polskę, co by z
nami nie robili, Polska była i będzie«.
W jednym z baraków jeńcy wojenni
odczytali ułożone przez nich wezwanie:
»Niezłomnie trwać w obronie honoru
polskiego oficera, za przyszłą wielką
Polskę«” – raportował funkcjonariusz
NKWD z obozu starobielskiego. Tak
samo było w Kozielsku i w Ostaszkowie
– Polacy okazali wielki hart ducha i
siłę moralną wobec przemocy i zła. 

Ksiądz Władysław Urban został wy-
wieziony na śmierć z Kozielska praw-
dopodobnie transportem VII z 11
kwietnia 1940 r. lub VIII z 12 kwietnia
1940 r. Podczas ekshumacji niemieckiej
w 1943 r. jego szczątków nie zidentyfi-
kowano. Pan Bóg przyjął żertwę ka-
płana, który godnie niósł święty sa-
krament kapłaństwa, powołanie wy-
pełnił i uczynił darem dla innych. l

T Ksiądz zapisał piękną
kartę w czasie wojny
z bolszewikami.
Kapelan szpitala
polowego w Łucku, 
a potem Dywizji Jazdy
gen. Jana Romera, 
z którą uczestniczył 
w wyprawie na Kijów,
dobrze poznał trudy,
jakimi było okupione
zwycięstwo Polaków
nad Rosją
bolszewicką

Jutro:
ks. mjr Franciszek Zakrzewski
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Żołnierz Kościoła
óżaniec, łańcuszki na szyję,
krzyż, dzieło Tomasza
à Kempis „O naśladowaniu
Chrystusa”. Ksiądz Jan

Leon Ziółkowski, kapelan Korpusu
Ochrony Pogranicza, zamordowany
w Katyniu, do końca trwał na służbie
u Chrystusa. Dzięki legitymacji znale-
zionej w kieszeni jako jedyny ksiądz
został zidentyfikowany podczas ekshu-
macji w 1943 r. Bardzo zmasakrowane
szczątki i znajdujące się przy nich przed-
mioty kultu religijnego wydobyto
29 kwietnia. 

Posługę w obozie specjalnym NKWD
w Kozielsku pełnił do końca. Z zapi-
sków wydobytych w Lesie Katyńskim
wiemy, że jeszcze 7 kwietnia 1940 r.
w obozie odprawiona została w ukryciu
Msza Święta. Zapewne ostatnia.

Piękne świadectwo misji ks. Ziół-
kowskiego w obozie kozielskim po-
zostawił w swoich wspomnieniach prof.
Stanisław Swianiewicz. „Jego wewnętrz-
na siła i wiara były niezłomne. Posiadał
też tajemnicę obdzielania innych własną
siłą duchową, wyglądał raczej na żoł-
nierza niż księdza i był naprawdę Żoł-
nierzem Kościoła. Oficerowie ciężko
przeżywali swoją bezczynność w niewoli,
w czasie gdy toczyła się śmiertelna
walka o byt ich kraju. Kapelan ks.
Ziółkowski nie był jednak bezczynny,
pełnił bez przerwy swoją służbę bojową,
walczył o zbawienie dusz. Pełnił tę
służbę do ostatniej chwili. Znając go
osobiście, jestem pewien, że nawet
w chwili egzekucji błogosławił i udzielał
rozgrzeszenia tym, którzy wraz z nim
szli na śmierć”.

Po agresji sowieckiej 17 września
mógł ukryć swoją kapłańską i oficerską
tożsamość i uniknąć niewoli. Świadomie
wybrał trudniejszą drogę, odmawiając
ucieczki. „W niewoli sowieckiej będę
żołnierzom polskim bardzo potrzebny”
– powiedział. 

Błogosławieństwo pod kulami
Jan Leon Ziółkowski był jednym ze
starszych wiekiem jeńców w Kozielsku.
Urodził się 2 kwietnia 1889 r. w Woli
Wieruszyckiej w diecezji krakowskiej
w rodzinie rolniczej Jana i Marianny
z domu Jarotek. Po maturze, którą
uzyskał w gimnazjum w Bochni
w 1909 r., wstąpił do Seminarium Du-
chownego w Krakowie i równocześnie
studiował na wydziale teologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1913 r. w katedrze
wawelskiej z rąk ks. abp. Adama Ste-
fana Sapiehy. W latach 1913-1917 pra-
cował w parafii Babice jako wikariusz
i katecheta, a potem w Krakowie-
Podgórzu jako katecheta. 

Latem 1919 r. znalazł się w licznej
grupie księży, którzy jako ochotnicy
wstąpili do służby kapelańskiej w woj-
sku. Skierowany do 5. Pułku Piechoty
Legionów przeszedł z tą formacją cały
szlak wojny z bolszewikami na froncie
litewsko-białoruskim, na Łotwie, w wy-
prawie na Kijów, w Bitwie Warszawskiej
i w bitwie niemeńskiej. 

Za bohaterstwo w akcji pod Gibami
22 września 1920 r. został odznaczony
Krzyżem Walecznych. Ksiądz Ziół-
kowski sam dołączył do wyprawy na
bolszewików, wiedząc, że obecność ka-
płana umocni żołnierzy. „Ks. kapelan,
nie słuchając rad, by został w tyle, gnał
naprzód do atakującej kompanii 
11-tej i tam, gdzie ludzie przypadali
do ziemi z powodu silnego ognia, on,
stojąc, błogosławi atakujących, spo-
wiada ciężko rannych i udziela ostat-
niego namaszczenia. Żołnierze zdzi-
wieni pojawieniem się kapelana w hu-
raganowym ogniu artylerii i karabinów
maszynowych, widząc go spokojnego
i nie zważającego na strzały, zrywają
się z ziemi i atakują dalej umocnione
pozycje nieprzyjaciela”. Taką postawą
ks. Ziółkowski zyskał sobie wielki au-
torytet w oddziale, wywierał pozytywny
wpływ moralny na żołnierzy.

Po wojnie z Rosją bolszewicką po-
został w wojsku. W latach 1922-1924
był proboszczem 1. Dywizji Piechoty
Legionów w Wilnie, do 1930 r. pro-
boszczem parafii wojskowej w rejonie
Stanisławów – Kołomyja. Później zwią-
zał się z Korpusem Ochrony Pogra-
nicza – był kapelanem Brygady KOP
„Podole” w Czortkowie, który strzegł
granicy z sowiecką Ukrainą i odcinka
granicy z Rumunią. W maju 1937 r.
został przeniesiony do Jarosławia na
administratora parafii wojskowej

24. Dywizji Piechoty. Jako dziekan
polowy 24. DP, która weszła w skład
Armii „Karpaty”, wziął udział w wojnie
polsko-niemieckiej.

Ostatnia Komunia Święta
Rano w niedzielę, 17 września 1939 r.,
ks. Ziółkowski odprawił w Tarnopolu
Mszę św. polową dla żołnierzy. Potem
ruszyli w drogę do Czortkowa przez
Trembowlę. „Nasze plecaki, płaszcze,
kufer z przyborami do liturgii Mszy
św. polowych, walizka kapelana i kaseta
metalowa leżały na wynajętej furman-
ce” – wspominał bratanek ks. Ziół-
kowskiego, 16-letni Jan Ziółkowski
(służył jako goniec i sanitariusz), który
razem z nim został zabrany do niewoli.
Stało się to już tego samego dnia koło
Darachowa, na szosie z Tarnopola do
Buczacza. Ksiądz Ziółkowski był prze-
trzymywany w punktach zbiorczych
w Trembowli i Kopyczyńcach, gdzie
oficerowie namawiali go do ucieczki,
bo były takie możliwości. Odmówił.

Pierwsze dni niewoli po stronie so-
wieckiej tak opisywał Jan Ziółkowski:
„Po kilku godzinach jazdy nocą za-
mknęli nas w wielkiej stodole, już za-
ładowanej polskimi jeńcami, ale nie
wiem, w jakiej to było miejscowości.
Siedzieliśmy tam parę dni w strasznych
warunkach. Sowieci spisywali nazwiska,
stopnie wojskowe i gdzie kto mieszkał
przed wojną”. Było to prawdopodobnie
w Wołoczyskach, gdzie rozdzielono
oficerów od szeregowych i cywilów.
Tu kapelan rozstał się ze swoim bra-
tankiem. „Pobłogosławił mnie ukrad-
kiem, dał mi swój zegarek na rękę,
20 złotych na drogę, kazał mi uciekać
przy pierwszej okazji i wracać do domu
koło Bochni”.

Z Wołoczysk ks. Ziółkowski trafił
do obozu przejściowego w Kozielsz-
czynie. Tu pełnił w ukryciu posługę
dla oficerów. Podporucznik rez. Sta-
nisław Niewiadomski, ocalały jeniec,
zanotował: „15 października 1939 r.
Niedziela. Byłem na Mszy św. w sta-
rym chlewie. Mszę odprawił ksiądz
Ziółkowski”.

W listopadzie 1939 r. kapelan został
przewieziony do obozu NKWD w Ko-
zielsku. Niestrudzenie apostołował,
prowadząc w ukryciu duszpasterstwo
katakumbowe wśród oficerów. Pełnił

funkcję tajnego kapelana obozu, za
co NKWD zamykało go w karcerze.
Gdy wszystkich księży kapelanów wy-
wieziono przed Bożym Narodzeniem
do Ostaszkowa, ks. Ziółkowski odbywał
właśnie karę, „o nim prawdopodobnie
zapomniano, albo władze sowieckie
jeszcze nie wiedziały że jest księdzem,
bo w mundurze majora wyglądał na
zawodowego oficera. Po kilku tygod-
niach został wypuszczony z karceru
i umieszczony w budynku, gdzie miesz-
kali majorowie” – relacjonował prof.
Swianiewicz.

Wielką pociechą duchową dla ofi-
cerów była książka „O naśladowaniu
Chrystusa” i inne wydawnictwa religijne,
które miał przy sobie ks. Ziółkowski.
Arcydzieło katolickiej ascezy krążyło
z rąk do rąk. W marcu 1940 r., przed
Świętami Wielkanocnymi, kapelan słu-
żył jeńcom sakramentem spowiedzi.
Wyspowiadał setki osób. „Widziało się
go wtedy, przechadzającego się często
z rozmaitymi oficerami we dwójkę,
o różnych porach dnia. Wiedzieliśmy,
że są to takie rozmowy, którym nie
należy przeszkadzać. Była to naprawdę
niezwykła forma spowiedzi pod bacz-
nym okiem »sowieckich wychowaw-
ców«. Ksiądz Ziółkowski odprawiał
Mszę św. w wielkiej tajemnicy po roz-
maitych kątach budynków obozowych
i następnie udzielał Komunii św. w po-
staci kostek chleba. Nabożeństwo mu-
siało być odprawiane bardzo szybko,
aby władze nie mogły się zorientować,
co się dzieje. Dla większości jeńców
Kozielska była to ostatnia Komunia
św.” – przywołany przez prof. Swia-
niewicza obraz posługi ks. Ziółkow-
skiego jest ważny dla bliskich ofiar.
Łatwiej było przyjąć ich śmierć, wiedząc,
że szli przygotowani na spotkanie 
z Bogiem. l

R

Piękne świadectwo
misji ks. Ziółkowskiego 
w obozie kozielskim
pozostawił w swoich
wspomnieniach 
prof. Stanisław
Swianiewicz. 
„Jego wewnętrzna 
siła i wiara 
były niezłomne”

Jutro: ks. mjr Ignacy Drozdowicz
i ks. mjr Jerzy Wrazidło

Małgorzata
Rutkowska

ta
ka

Ks. ppłk 
Jan Leon Ziółkowski

KapelaniKatynia

FO
T. 

ar
ch

. B
. T

ar
kO

w
sk

ie
j

13MYŚL JEST BRONIĄpublicystyka@naszdziennik.pl Wtorek, 21 maja 2019

FO
T. 

ar
ch

. B
. T

ar
kO

w
sk

ie
j

Ks. Józef Ziółkowski 
(1889-1940)

Ks. Józef Ziółkowski 
poświęca sztandar ludowy w Łapanowie, 1932 r.
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dy podczas święceń kapłań-
skich jako jedyny otrzymał
czerwony ornat, rodzina
odebrała to jako znak przy-

szłego męczeństwa. Pan Bóg ma zawsze
prawo wymagać od swoich wybranych
sług więcej niż od innych i o tym wiedział
ks. Mieczysław Janas. Nie odmówił Mu
niczego z otrzymanych dóbr, aż do od-
dania życia.

Nieliczne pamiątki po księdzu kape-
lanie to dziś prawdziwe relikwie. Z pielg-
rzymki do Ziemi Świętej, odbytej w ju-
bileuszowym roku 1933, zachowały się
różaniec, obrazek Dzieciątka Jezus, zdję-
cia przechowywane z pietyzmem przez
rodzinę. Najważniejsza jest jednak pamięć
i przekonanie o świętości kapłana.

Wikary z marzeniami
Ksiądz Mieczysław jako najmłodszy z
pięciorga rodzeństwa był traktowany w
domu jak beniaminek. Urodził się 2 stycz-
nia 1904 r. w Świerzowej Polskiej w pa-
rafii Zręcin w diecezji przemyskiej jako
syn Tomasza i Pauliny z domu Pudło.
Ojciec był stolarzem artystycznym.
W trudnych pierwszych latach niepo-
dległości rodzice nie szczędzili starań o
dobre wykształcenie dla zdolnego chłop-
ca. Uczył się w szkole realnej i w gim-
nazjum w Krośnie. Po maturze w 1924 r.
wstąpił do Seminarium Duchownego
w Przemyślu. Po święceniach kapłańskich
pracował jako wikariusz w kilku miejskich
parafiach, m.in. w Samborze i w Jaśle. 

Młody ksiądz z pokorą przyjmował
wolę władzy kościelnej, choć miasta z
jego zabieganiem i czczą aktywnością
najwyraźniej nie lubił. Tylko w listach
do rodziców dawał wyraz swoim prag-
nieniom. „Życie wikarego na wsi jest o
wiele spokojniejsze niż w mieście, może
choć jako proboszcz będę kiedyś na
wsi. Życie jednak dla wszystkich staje
się coraz przykrzejsze – nie mówię spe-
cjalnie o sobie, bo mi dość dobrze, ale
mam na myśli ludzi w ogóle. Nic nie
można przewidzieć, a bieda coraz więk-
sza, jakie będą następstwa, trudno prze-
widzieć – jedno jest pewne, że miłe i
spokojne lata przedwojenne minęły
może nawet bezpowrotnie. Co nas czeka,
to przeżyć musimy, z pomocą Bożą

wiele przetrwamy” – wyznawał ze spo-
kojem. Parafii wiejskiej nigdy nie objął.

Kapelan lotników
Przełożeni wysoko cenili ks. Janasa:
„Był to kapłan obdarzony przez Pana
Boga wybitnymi zdolnościami, talentów
swych nie zaniedbywał, ale na każdym
stanowisku, na którym pracował, umiał
ich używać”.

A stanowiska sypały się jak z rogu
obfitości. Od stycznia 1934 r. ks. Mie-
czysław pracował w Kurii Biskupiej w
Przemyślu – był kapelanem biskupa
przemyskiego, notariuszem w kurii die-
cezjalnej, redaktorem tygodnika „Rola
Katolicka” i sekretarzem diecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej. Dziś tyle
odpowiedzialnych zajęć podzielono by
chyba między kilku kapłanów. Ksiądz
Mieczysław nie skarżył się, gdy dodano
mu kolejne. W 1939 r. został kapelanem
w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr
1 w Dęblinie – chlubie II RP i marzeniu
każdego młodego Polaka. 

W nieznanych okolicznościach we
wrześniu 1939 r., po wybuchu wojny z
Niemcami i sowieckiej inwazji na Polskę,
ks. Janas dostał się do niewoli na Wscho-
dzie. Trafił do obozu dla oficerów w
Kozielsku, skąd 23 grudnia 1939 r. razem
z grupą 10 kapelanów WP został ode-
słany do obozu w Ostaszkowie.

Rodzina otrzymała tylko jeden list z
Kozielska na skrawku papieru gazeto-
wego. „Jestem zdrów. Pozdrawiam. Mie-
tek”. To był ostatni znak życia.

Ani wśród żywych,
ani wśród zmarłych
Księdza Janasa wytrwale poszukiwał ks.
Stanisław Bełch, przyjaciel z tego samego
rocznika w seminarium duchownym,
kapelan czasu wojny o ogromnych za-
sługach dla Polski. „Jednakże jego na-
zwiska nie znalazłem ani między żyjącymi
ani między zmarłymi, pomimo że wi-
działem listę jak najbardziej oficjalną
polskich księży zajętych w wojsku lub
gdziekolwiek indziej, zmarłych i poleg-
łych. Dotychczas sądziłem, że znajduje
się w Polsce, gdyż interesowałem się
nim i często zapytywałem, czy nie ma
go gdzie w wojsku lub w obozach je-

nieckich” – pisał w 1946 r. z Londynu
do rodziny ks. Janasa.

Bliscy bardzo przeżywali brak wiado-
mości od ks. Mieczysława, zwracali się
do różnych urzędów w nadziei na od-
nalezienie jakiegokolwiek śladu. Wszyst-
ko bezskutecznie. „Powoli oswajaliśmy
się z myślą, że ksiądz Mieczysław oddał
życie na nieludzkiej ziemi”, dzieliła się
trudną prawdą bratanica księdza, Helena
Jabłecka.

Dopiero w 1990 r. na ostaszkowskiej
liście polskich jeńców zamordowanych
w Kalininie najbliżsi odnaleźli nazwisko
ks. Mieczysława Janasa. 

Ofiary i kaci
Oprawcy wywieźli go z obozu na śmierć
po 22 kwietnia 1940 r. Tyle wiemy z
dokumentów. O szczegółach (nie
wszystkich) zbrodni nad zbrodniami
opowiedział po pół wieku Dmitrij To-
kariew, szef NKWD w Kalininie, ob-
darzony mimo podeszłego wieku świet-
ną pamięcią.

„Technologia” mordu była porażająco
prosta, a jednocześnie zorganizowana
w każdym szczególe. Polskich jeńców
pędzono pieszo na stację kolejową w
Ostaszkowie, potem więziennymi wa-
gonami bez okien (stołypinkami), w
ciasnocie, wieziono ich do Kalinina.
Tam, w wewnętrznym więzieniu
NKWD, w tzw. krasnym ugołku, spraw-

dzenie tożsamości, kajdanki. Cela zbrod-
ni i strzał w potylicę. Co noc – wypeł-
niony „limit” 250 jeńców. Ciała łado-
wano na ciężarówkę i w Miednoje bez-
ładnie zrzucano do dołów śmierci. Po
skończonej „pracy” kaci skrzynkami
pili alkohol.

W państwie, w którym ludzie umierali
z głodu, cierpieli niewyobrażalną nędzę,
bo władze nie potrafiły zapewnić włas-
nym obywatelom minimum przyzwoitej
egzystencji, tak perfekcyjnie zaplanowaną
operację mógł wykonać tylko bolszewicki
aparat represji. W Kalininie działała
10-osobowa „grupa specjalna” pod wo-
dzą generała Iwana Błochina, naczelnego
kata na Łubiance w Moskwie, który
według prof. Nikity Pietrowa ze Stowa-
rzyszenia Memoriał, własnoręcznie roz-
strzelał ok. 10-15 tys. ludzi uznanych
przez reżim sowiecki za „wrogów ludu”.
W tym swoich zwierzchników.

W piwnicy więzienia w Kalininie Bło-
chin zorganizował specjalną celę roz-
strzeliwań polskich jeńców, wyłożoną
dźwiękoszczelnym wojłokiem. Przystę-
pując do swojej „roboty”, zakładał spe-
cjalny strój: skórzaną czapkę, długi skó-
rzany brązowy fartuch, skórzane rękawice
z mankietami powyżej łokcia. Najbardziej
lubił używać do rozstrzeliwań niemiec-
kiego pistoletu typu Walther. „Zoba-
czyłem kata!” – zeznał w śledztwie woj-
skowej prokuratury rosyjskiej Tokariew. 

Za „skuteczne wypełnienie zadań spe-
cjalnych”, jak eufemistycznie NKWD
określało zbrodnię katyńską, 125 funk-
cjonariuszy centrali i zarządów obwo-
dowych NKWD w Kalininie, Smoleńsku
i Charkowie – prymitywnych, odczło-
wieczonych wykonawców rozkazu 
z 5 marca 1940 r. – otrzymało nagrody
pieniężne. Na piersi najbardziej „zasłu-
żonego” Błochina zawisł Order Czer-
wonego Sztandaru. 

Czekiści zaangażowani w zbrodnię koń-
czyli marnie swe życie, do końca ukrywali
przed otoczeniem prawdę o krwawej
przeszłości. Rodzina ks. Mieczysława
Janasa, choć tak mocno dotknięta Gol-
gotą Wschodu, jest dumna z kapelana
męczennika. Pielęgnuje o nim żywą i
wdzięczną pamięć, a w trudnych sytua-
cjach prosi go o wstawiennictwo i pomoc.
I doświadcza skutecznej interwencji u
Boga, odwzajemniając się modlitwą o
beatyfikację kapelana katyńskiego. l

Ornat męczeństwa
Ks. mjr
Mieczysław JanasKapelaniKatynia
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Jutro:
Ks. mjr Józef Kacprzak
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Ks. Mieczysław Janas jako gimnazjalista 
w Krośnie
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Podczas II wojny 
światowej zginął 
co piąty polski kapłan. 
Byli prześladowani 
przez obu okupantów, 
dzieląc los całego 
Narodu. 

W poniedziałek w Naszym Dzienniku

DODATEK 
HISTORYCZNY 
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Męczennicy 
za wiarę

1939-1945
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ez religijnych i patriotycz-
nych rodzin, domów pro-
mieniujących wiarą nie by-
łoby gorliwych, ofiarnych

księży, zdecydowanych iść za Chrystu-
sem w godzinie próby. 

Ksiądz Józef Mikuczewski urodził
się 26 września 1910 r. w Plancie w po-
wiecie Wołkowysk. Ojciec, Dominik
Mikuczewski, był zarządcą leśnym. Z
licznej gromadki dzieci dwóch synów
zostało kapłanami: Józef i jego starszy
brat Ludwik, który był proboszczem
na Pomorzu i został rozstrzelany przez
Niemców w Górnej Grupie, po aresz-
towaniu w październiku 1939 r. Na-
jeźdźcy z Zachodu i ze Wschodu wtar-
gnęli na ziemie polskie z gotowym pla-
nem eksterminacji polskich elit, zwłasz-
cza duchowych przywódców Narodu.
Na niemieckich listach osób podlega-
jących aresztowaniu księża katoliccy
zajmowali czołowe miejsca, bolszewicy
nie zadawali sobie nawet trudu spo-
rządzania wykazów – „wrogów ludu
pracującego” wskazywali konfidenci z
mniejszości narodowych na Kresach.

Pieśń wiary
W 1928 r. Józef rozpoczął naukę w
Niższym Seminarium Duchownym w
Nowogródku, a potem wstąpił do Wy-
ższego Seminarium Duchownego w
Pińsku i tam otrzymał w 1937 r. świę-
cenia kapłańskie. Od roku 1938 pra-
cował jako kapelan Junackich Hufców
Pracy w Niemirowie koło Lwowa. Przed
wybuchem wojny został zawodowym
kapelanem i otrzymał przydział do ko-
ścioła garnizonowego w Przemyślu.
Kolega, ks. Krawczyk, miał namawiać
ks. Mikuczewskiego do wyjazdu do
Stanów Zjednoczonych, ale „ksiądz Jó-
zef pozostał, aby służyć Ojczyźnie i
Bogu, a jeśli będzie wojna i wróci do
rodzinnego domu, będzie wspierał swo-
ich bliskich, których bardzo kochał.
Niestety, nie wrócił do rodziny, zostało
po nim jedno zdjęcie i jedno świadectwo
szkolne” – relacjonowała Bogusława
Bazyl, krewna ks. Mikuczewskiego. 

W nieustalonych okolicznościach po
17 września ks. Józef dostał się do nie-
woli sowieckiej. Na pewno w paździer-
niku 1939 r. przebywał w Kozielszczynie
koło Połtawy na Ukrainie – jednym z
kilku obozów tymczasowych przezna-
czonych dla oficerów przed utworze-
niem obozów w Starobielsku i Koziel-
sku. Polacy zostali umieszczeni w roz-
padających się chlewach i w zrujnowa-
nych cerkwiach.

Być może wcześniej ks. Mikuczewski
przebywał w jednym z obozów roz-
dzielczych – w Szepietówce lub Woło-
czyskach, gdzie Sowieci przeprowadzali

selekcję, kierując oficerów do obozów
tymczasowych, a szeregowców odsyłając
do okupowanej przez Niemców Polski.
Z jeńcami byli księża kapelani, wypeł-
niając w tych ekstremalnie trudnych
warunkach swoją posługę. Przejmującą
scenę z Wołoczysk zapamiętał rotmistrz
Józef Czapski: „Słuchaliśmy w ciemności
wyzwisk i użerania się, upokorzeni do
dna i ktoś zanucił »Pod Twą obronę,
Ojcze na niebie, grono Twych dzieci
swój powierza los«. I nagle cała obora
zaczęła śpiewać tę pieśń jak jeden czło-
wiek. W śpiewie był taki zryw dziecinny,
pełen wiary i łez, taki błagalny krzyk w
ostatnim zdaniu »Boś Ty nam Tarczą,
Boże, Ojcze nasz« i taka odruchowa
jedność wszystkich, że wyczuwało się
prawie fizycznie nagłe przeobrażenie
wewnętrzne, które się w każdym w tej
cuchnącej oborze dokonywało poprzez
starą, polską pieśń religijną”. Dusza
Polaka jest z natury chrześcijańska i
tylko w wierze znajduje sens życia.

Prawdopodobnie w listopadzie 1939 r.
ks. Józef Mikuczewski trafił z Koziel-
szczyny do obozu w Kozielsku, gdzie
służył jeńcom potajemną posługą do
Wigilii Bożego Narodzenia. 

„Nasi oficerowie nie zapomnieli o
swoim przeznaczeniu ostatecznym.
Śpiewali »Wszystkie nasze dzienne
sprawy«, modlili się, a także podczas
organizowanych nielegalnie Mszy Świę-
tych przyjmowali Sakrament Pokuty i
Eucharystii. Nie podobało się to wła-
dzom obozu. Ci, którzy postanowili
zniszczyć wszelkie poglądy religijne w
świecie, dla których ateizm należy do
zasadniczego programu wychowania,
nie mogli przecież tolerować wiary w
Boga. Krzyżackimi metodami odstra-
szano jeńców od wspólnych śpiewów i
modlitw. Schwytanych na tym »prze-
stępstwie« lub wydanych przez dono-
sicieli, zamykano w »wieży kar«, czyli
karcerze. Po tych represjach postano-
wiono więcej nie narażać kapłanów i
zastąpiono modlitwę chwilą ciszy, ogła-

szanej w odpowiednim czasie wieczo-
rem” – ocalony jeniec Kozielska, ks.
Leon Musielak SDB, pozostawił świa-
dectwo niezłomnej posługi księży ka-
pelanów w obozie dla ponad czterech
tysięcy oficerów.

„Za karę” 23 grudnia 1939 r. ks.
Józef Mikuczewski w grupie 11 kape-
lanów, w tym z ks. Jerzym Mioduszew-
skim, został odesłany z obozu koziel-
skiego do Ostaszkowa. W kwietniu lub
maju 1940 r. już nie żył, zamordowany
w więziennej celi NKWD w Kalininie
(Twerze). Razem z ponad 6 tysiącami
polskich jeńców leży na polskim cmen-
tarzu wojennym w Miednoje – każdy,
kto stanął w tym miejscu, wie, że ta
ziemia przesiąknięta krwią niewinnych
ofiar mocniej niż uczone księgi i wywody
ekspertów oskarża ideologię, która ku
nieszczęściu ludzkości znajduje wciąż
wyznawców. 

Dąb Pamięci dla uczczenia ks. Józefa
Mikuczewskiego posadzono w Toruniu
z inicjatywy Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej.

Modlą się za Polskę
Raczej nie dowiemy się, czy jedna bratnia
mogiła w Miednoje połączyła ks. Jana
Mioduszewskiego i ks. Józefa Miku-
czewskiego. Razem przybyli 29 grudnia
1939 r. do Ostaszkowa i wspólnie służyli
w tym najcięższym obozie polskim jeń-
com. Byli prawie rówieśnikami – ks.
Jan Mioduszewski urodził się 6 kwietnia
1908 r. w Brykach w parafii Wysokie
Mazowieckie. Zdobywał edukację w
Zambrowie i w Państwowym Gimnazjum
im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, które
ukończył egzaminem maturalnym. W
roku 1928 wstąpił do Wyższego Semi-
narium Duchownego w Łomży i w 1933
r. otrzymał święcenia kapłańskie. Teolin,
Szumowo, Kolno i Sejny – w tych para-
fiach pracował kolejno do wybuchu
wojny jako wikary i katecheta. W Sejnach
pełnił też pomocniczo posługę dla żoł-
nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza,

batalionu KOP „Sejny”, który strzegł
granicy Polski z Litwą.

W marcu 1939 r. ks. Jan został po-
wołany na kapelana rezerwy WP w
stopniu kapitana na podstawie zarzą-
dzenia prezydenta RP. Wziął udział w
kampanii wrześniowej, a po agresji so-
wieckiej w nieznanych okolicznościach
dostał się do niewoli. Więziony był w
obozie w Kozielsku, skąd został wy-
wieziony przed Bożym Narodzeniem
1939 r. do Ostaszkowa. Zamordowany
w kwietniu 1940 r. w Kalininie, spo-
czywa w lesie w Miednoje. 

Kończymy dziś nasz cykl o kapelanach
Katynia, ale nie rozstajemy się z tymi
niezwykłymi kapłanami. Przybliżenie
sylwetek 24 duszpasterzy wojskowych
zgłoszonych przez Stowarzyszenie Ro-
dzina Katyńska w Warszawie do Ośrod-
ka Dokumentacji Kanonizacyjnej Mę-
czenników Wschodu w Drohiczynie
miało służyć poznaniu biografii i losów
księży, którzy ponieśli śmierć za Boga
i wiarę katolicką. Męczennicy zbrodni
katyńskiej chcą orędować za Polską,
za Kościołem i w naszych intencjach,
przyzywajmy ich wstawiennictwa, módl-
my się o wyniesienie tych wspaniałych
synów Ojczyzny na ołtarze. Niech ich
ofiara nie będzie daremna. 

W sobotę, 8 czerwca, Stowarzyszenie
Pamięć Kapelanów Katyńskich zaprasza
na spotkanie poświęcone kapelanom
Katynia, które rozpocznie się o godz.
17.30 w katedrze polowej WP przy ul.
Długiej w Warszawie. W programie
zwiedzanie Muzeum Katyńskiego, Msza
Święta za śp. kapelanów katyńskich w
epitafiach Muzeum Katyńskiego i Apel
Jasnogórski. l

Pod Twą obronę
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Boży zasiew
ieszkańcy Rudnika nad Sa-
nem przez wiele lat nie znali
prawdy o męczeńskiej śmier-
ci swojego krajana – ks. Bro-

nisława Szweda. Zatarła się też pamięć
o samym kapelanie, o jego związkach z
niewielkim miasteczkiem i z Podkarpa-
ciem. Od niedawna wszystko się zmieniło
wręcz w cudowny sposób – ks. Szwed
powraca do swego rodzinnego gniazda.

Można odnieść wrażenie, że on sam
chce o sobie przypomnieć, bo nagle od-
najdują się dokumenty związane z okre-
sem jego życia w Rudniku, poszerza się
krąg osób, które mogą wypełnić białe
plamy w życiorysie księdza. Rośnie za-
interesowanie historią kapelana i świa-
domość, że męczennicy Katynia są dziś
bardzo potrzebni Kościołowi i Polsce.
Bo któż jak nie księża zamordowani z
nienawiści do religii katolickiej może
dziś skutecznie orędować u Boga, by
nie zagasł w duszach płomień wiary?

Uroczysty powrót ks. Bronisława Szwe-
da do Rudnika nad Sanem dokonał się
w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej, w
kwietniu 2015 r., gdy staraniem jego
bliskich i parafian w kościele pw. Świętej
Trójcy odsłonięto tablicę upamiętniającą
kapelana. Poświęcił ten znak pamięci
ks. bp Edward Frankowski, biskup „So-
lidarności” i Kapłan Niezłomny. W spe-
cjalnej gablocie obok tablicy złożono
nieliczne pamiątki po męczenniku: le-
gitymację oraz złotą odznakę „Za zasługi
w pracy penitencjarnej”, którą ks. Szwed
został uhonorowany wiele lat po śmierci. 

Wierni z Rudnika gorliwie modlą się
w intencji rozpoczęcia procesu beatyfi-
kacyjnego swojego rodaka, ponad 600
osób podpisało się pod apelem w tej
sprawie. Mają wsparcie swojego pro-
boszcza, ks. kanonika Waldemara Fa-
riona. Spotkania poświęcone ks. Szwe-
dowi prowadzi Anita Gietka, prezes
Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego
„Rudnickie Orlęta”, prawnuczka ojca
chrzestnego ks. Bronisława. 

Zasłużony wychowawca
Wiara, rodzina, Polska to kanon wartości,
które kapelan katyński wyniósł z domu
rodzinnego w Rudniku. Urodził się
20 stycznia 1895 r. jako syn Michała i
Marianny z domu Ramockiej. Dwa dni
później został ochrzczony w kościele
pw. Świętej Trójcy. Rodzicami chrzest-
nymi zostali Kacper Szwed, urzędnik,
zasłużony dla życia kulturalno-oświa-
towego w Rudniku, i Magdalena Gołę-
biowska, żona burmistrza.

W swoim miasteczku ukończył szkołę
podstawową, a potem kształcił się w
gimnazjum w Stanisławowie (obecnie
Iwano-Frankowsk na Ukrainie). Po ma-
turze wstąpił do Seminarium Duchow-

nego we Lwowie i w roku odzyskania
przez Polskę niepodległości otrzymał
święcenia kapłańskie. 

Pierwszy rocznik księży pracujących
w duszpasterstwie wolnym od ograniczeń
władz zaborczych wydatnie zasilił po-
wstające duszpasterstwo wojskowe. Nie-
wykluczone, że również ks. Bronisław
zaciągnął się w latach 1918-1920 do
armii jako kapelan, stając u boku żoł-
nierzy broniących Ojczyzny przed na-
jazdem bolszewickim. W tym czasie
przez duszpasterstwo wojskowe prze-
winęło się aż 650 księży, ale to i tak
było zbyt mało w stosunku do potrzeb. 

Regularną posługę w diecezji lwowskiej
ks. Szwed podjął w 1920 r. Pracował
jako wikariusz w Śniatyniu i Rohatynie,
miastach na pograniczu Huculszczyzny.
W 1924 r. zostaje przeniesiony do Sta-
nisławowa, który w II RP awansował do
rangi stolicy województwa. Księdzu Bro-
nisławowi powierzono obowiązki kate-
chety w miejscowym gimnazjum, liceum
i Państwowym Gimnazjum Kupieckim
oraz kapelana więzienia. Okazały kom-
pleks budynków zakładu karnego w Sta-
nisławowie wznieśli pod koniec XIX
wieku Austriacy; trzymany był tu m.in.
Ukrainiec Mirosław Siczyński, zabójca
namiestnika Galicji hrabiego Andrzeja
Potockiego. W czerwcu 1941 r., po ataku
III Rzeszy na Związek Sowiecki, więzienie
stało się miejscem bestialskiej ekster-
minacji więźniów przez NKWD. Za-
mordowano ok. 1500 Polaków. 

Z pewnością ks. Bronisław z całym
oddaniem pracował w Stanisławowie
aż do chwili aresztowania go przez So-
wietów po agresji 17 września. Wychował
wiele pokoleń młodzieży kresowej, która
złożyła tak obfitą daninę krwi podczas
II wojny światowej i okupacji sowieckiej.
Miejmy nadzieję, że z czasem dowiemy
się więcej na temat jego zasług dla Ko-
ścioła i polskości na tych terenach.

Na śmierć w takt muzyki
Niejasne pozostają okoliczności zatrzy-
mania kapelana przez NKWD. Według
jednej wersji został aresztowany po za-
jęciu Stanisławowa przez Armię Czer-
woną. W mieście miała wybuchnąć pa-
nika na wiadomość, że sowieckie czołgi
strzelają do Polaków, którzy stawiają
opór przed pójściem do niewoli. 

Nieco inny przebieg wydarzeń podaje
Centralny Zarząd Służby Więziennej
w Warszawie. Prawdopodobnie ks.
Szwed dostał się do niewoli razem z
personelem więziennym w Stanisławo-
wie pod koniec września lub na początku
października 1939 r. 

Najpierw trafił do więzienia NKWD
w Kijowie, stamtąd 16 grudnia 1939 r.
został odesłany w grupie 41 jeńców do
obozu specjalnego NKWD w Ostasz-
kowie dla policjantów i służby więzien-
nej. W książce „Ślady miękkich łap”,
wydanej przez Fundację Nasza Przy-
szłość, Janusz Rautszko przytacza relację
ocalonego Henryka Więcka, który wspo-
mina, jak ks. Szwed razem z innymi
jeńcami prosił enkawudzistów o zgodę
na chrześcijański pochówek dwóch
zmarłych Polaków. Bezskutecznie. Ich
ciała potajemnie gdzieś pogrzebano lub
wrzucono do jeziora.

1 kwietnia 1940 r., tuż przed rozpo-
częciem ludobójstwa katyńskiego, w
Ostaszkowie znajdowało się 6364 jeńców
polskich. Trzy dni później wyruszył z
obozu pierwszy transport śmierci do Ka-
linina (Tweru). Zamordować jednej nocy
343 jeńców to było jednak za wiele nawet
dla komanda Iwana Błochina, głównego
kata na Łubiance. Dlatego dzienny „kon-
tyngent” zmniejszono do 250 osób. 

Ksiądz Szwed został zabrany na po-
czątku kwietnia. Być może w obozie
jego grupę żegnano muzyką – podobnie
jak w Auschwitz, gdzie orkiestra grała

słaniającym się na nogach więźniom,
by równali krok. Perwersja rosyjskiego
ludobójstwa szła jeszcze dalej. W marcu
1940 r., gdy najwyższe władze sowieckie
podjęły już decyzję o zbrodni katyńskiej,
we wszystkich obozach przeprowadzono
ankietę. Polacy musieli odpowiedzieć
tylko na jedno pytanie: gdzie zamierzają
zamieszkać po opuszczeniu obozu. Na-
leżało podać nazwiska najbliższych, ich
zawód, adres. Wszystko dla ułatwienia
NKWD kolejnej wielkiej deportacji Po-
laków do Kazachstanu i na Syberię,
tym razem rodzin jeńców, którą prze-
prowadzono 13 kwietnia 1940 r.

„Nastrój jeńców wojennych pozostaje
nadal dobry, rześki, jest duża chęć do
wyjazdu z obozu, nie całkiem zdrowi fi-
zycznie starają się pokazać, że są zdrowi
i wcale nie chcą pozostawać w obozie,
[ci], którzy pozostali, zazdroszczą wy-
jeżdżającym, chociaż nie wiedzą, dokąd
ich wysyłają; przypuszczają, że jadą do
domu, ponieważ, jeśliby jechali na roboty
(jak mówią niektórzy), to dlaczego wy-
syłają nie całkiem zdrowych” – meldował
politruk z załogi Ostaszkowa. 

Ksiądz Bronisław Szwed opuszczał
obóz, ciesząc się, że będzie mógł znów
służyć Bogu i ludziom. Plany Opatrzności
były inne. Oby krew przelana przez pol-
skich męczenników na Wschodzie stała
się zasiewem nawrócenia i rozkwitu
wiary na tej okrutnie doświadczonej
ziemi. n
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W czwartek, 16 maja:
ks. ppłk Władysław Urban

Ks. mjr Bronisław SzwedKapelaniKatynia
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Ks. Bronisław Szwed wśród funkcjonariuszy więzienia karnego w Stanisławowie, 1928 r.
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