
Stowarzyszenie Pamięć  

Kapelanów Katyńskich 

Biuletyn Nr 10 

Warszawa, 11 lipca 2020 r. 

 

 
Kalwaria Pacławska, 14 czerwca 2020 r. 

 

Wydarzenia 

1. 

W maju ukazała się drukiem biografia po-

święcona kolejnemu Kapelanowi Katyń-

skiemu. 

Książka pt. „Ks. płk Kazimierz Suchcicki 

(1882-1940) Kapelan dziekan Wojska 

Polskiego” pod redakcją Barbary Tarkow-

skiej została wydana przez Stowarzyszenie 

Pamięć Kapelanów Katyńskich przy wspar-

ciu licznych darczyńców. Dziękujemy !!! 
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2. 

 

3 czerwca 2020 r. Członkowie Zarządu 

Stowarzyszenia Łukasz Stefaniak i Wie-

sław Czajka oraz Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Jerzy Pawlikowski złożyli wi-
zytę w Urzędzie Miasta w Ostrowi Mazo-

wieckiej. 

Gospodarzem spotkania był burmistrz mia-

sta pan Jerzy Bauer. W spotkaniu wzięła rów-

nież udział pani Dorota Socik Dyrektor Mu-

zeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Ma-

zowieckiej. Przedstawiciele stowarzyszenia 

w ramach wdzięczności przekazali książki  

o ks. gen. bryg. Kazimierzu Suchcickim. Wła-

dze samorządowe wsparły druk tej cennej 

publikacji. Trzeba pamiętać, iż ksiądz Such-

cicki podjął decyzję o wstąpieniu do Wojska 

Polskiego pełniąc posługę kapłańską na 

Ziemi Ostrowskiej. Rozmawiano również  

o upamiętnieniu tego Kapelana Katyńskiego 

tablicą memorialną. 

 
Ostrów Mazowiecka, 3 czerwca 2020 r. 

 
3. 

 
Zręcin, 9 czerwca 2020 r. 

 
9 czerwca 2020 roku w miejscowości Zrę-
cin - województwo podkarpackie, diece-
zja przemyska - odbyły się uroczystości 
upamiętniające postać kapelana wojsko-
wego ks. mjr. Mieczysława Janasa - Mę-
czennika Wschodu, zamordowanego  
w Twerze w 1940 roku przez NKWD. Zgi-
nął on wraz z innymi polskimi żołnie-
rzami i kapelanami, a jego ciało wrzucono 
do wspólnej mogiły w Miednoje.  
O godzinie 17:30 dzieci ze szkoły podstawo-
wej ze Świerzowej Polskiej, skąd pochodził 
ks. Janas, występem artystycznym wprowa-
dziły wszystkich przybyłych na uroczystości 
w nastrój wydarzenia, przybliżając postać ks. 
mjr. Mieczysława i tamtych dni gehenny 
wschodu. O godz. 18:00 została odprawiona 
Msza święta pod przewodnictwem sufragana 
przemyskiego ks. bpa Krzysztofa Chudzio  
z wygłoszoną przez niego homilią. W konce-
lebrze wzięli udział księża: ks. płk Zenon Pa-
welak i ks. ppor. Marek Pruszkowski kape-
lani z Dęblina, ks. ppor. Marcin Krępa - kape-
lan WOT-u, miejscowy proboszcz i księża  
z dekanatu krośnieńskiego.. We Mszy świętej 
uczestniczyli wójt gminy Charkówka z rad-
nymi, sołtys wsi Świerzowa Polska, dyrekcja 
i nauczyciele szkoły podstawowej, Stowarzy-
szenie Pamięć Kapelanów Katyńskich i licz-
nie przybyli mieszkańcy parafii. Po Mszy 
Świętej w pobliskiej kaplicy cmentarnej od-
były się dalsze uroczystości związane z od-
słonięciem i poświęceniem tablicy upamięt-
niającej kandydata na ołtarze śp. ks. mjr. Mie-
czysława Janasa. Poświęcenia tablicy doko-
nał ks. bp Krzysztof. Na koniec głos zabrał ks. 
płk Zenon Pawelak, dziękując za możliwość 
uczestniczenia w tych uroczystościach przy-
pominając, że to ksiądz Janas jako pierwszy 
kapelan otaczał żołnierzy duszpasterską 
opieką w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 
1 i był pierwszym kapelanem Garnizonu Dę-
blin. Mówił, iż na takich przykładach, my 
młode pokolenia kapelanów Ordynariatu Po-
lowego możemy kontynuować chlubne tra-
dycje duszpasterstwa wojskowego. Mając ta-
kich poprzedników - kandydatów na ołtarze, 
możemy ze spokojem i ich wsparciem nieść 
Słowo Boże wszędzie tam, gdzie jest Żołnierz 
Polski, nawet z narażeniem swojego życia, 
tak jak nasz poprzednik z Dęblina ks. mjr 
Mieczysław Janas.  
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Uroczystości zakończyły się złożeniem kwia-
tów i wiązanek pod tablicą upamiętniającą 
męczeńską śmierć ks. mjr. i odśpiewaniem 
pieśni My Chcemy Boga.                                Z.P. 
 

4.  

 

W dniu 12 czerwca 2020 roku w Sando-
mierzu, członkowie Stowarzyszenia Pamięć 
Kapelanów Katyńskich spotkali się z hierar-
chami diecezji sandomierskiej. Biskupem se-
niorem Edward Frankowski i biskup sando-
mierski Krzysztof Nitkiewicz z zaciekawie-
niem wysłuchali relacji o poczynaniach sto-
warzyszenia i na koniec pobłogosławili 
wszystkich. Biskup Nitkiewicz, to kolega z 
wojska Asystenta Kościelnego stowarzysze-
nia ks. Zbigniewa Kępy, z jednostki kleryckiej 
w Bartoszycach.  

 
 

 
Sandomierz, 12 czerwca 2020 r. 

5. 

 

W sobotę 13 czerwca 2020 r. uczczono pa-

mięć Kapelanów Katyńskich w Rudniku 

nad Sanem i w Zręcinie.  

Sobotni poranek rozpoczęła Msza św. w Rud-

niku nad Sanem, gdzie był wspominany ks. 

Bronisław Szwed, jego droga do kapłaństwa 

i losy. Uroczystości w Rudniku nad Sanem 

zorganizowała p. Anita Gietka. Z Rudnika nad 

Sanem członkowie stowarzyszenia pojechali 

pod Krosno do miejscowości Zręcin, parafii 

urodzenia ks. mjr. Mieczysława Janasa. Po 

przyjeździe zostali powitani przez ks. dr. Wa-

cława Sochę proboszcza parafii i członkinie 

stowarzyszenia, a zarazem przedstawicielki 

rodziny ks. Janasa, panie Marię Drobek i Lu-

cynę Kochan. Uczczono pamięć kapelana mo-

dląc się przy tablicy memorialnej. Pielgrzymi 

nawiedzili miejscowy cmentarz – miejsce 

spoczynku rodziców i rodzeństwa ks. Janasa, 

ale także Ignacego Łukasiewicza, twórcę 

przemysłu naftowego, społecznika i funda-

tora kościoła w Zręcinie. 
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Rudnik nad Sanem, Zręcin,  

13 czerwca 2020 r. 

6. 

 

14 czerwca 2020 r. miały miejsce uroczy-

stość ku czci Kapelanów Katyńskich  

w sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, 

połączonych z dorocznym Zebraniem 

Ogólnym Członków Stowarzyszenia. 

14 czerwca, zaczął się dla wszystkich człon-

ków stowarzyszenia bardzo pracowicie. Co-

roczne Zgromadzenie Ogólne, odbyło się już 

we wczesnych godzinach porannych. W trak-

cie spotkaniu podsumowano poczynania  

w roku 2019, przyjęto jednogłośnie spra-

wozdanie z działalności statutowej i finanso-

wej. Omówiono przedsięwzięcia realizo-

wane w roku 2020 i wyzwania jakie stoją na 

przyszłość przed wszystkimi członkami. 

Podjęto decyzję, iż coroczne spotkania w Kal-

warii Pacławskiej będą miały miejsce zawsze 

w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele. 

Następnie odbyto krótką pielgrzymkę do po-

bliskiej miejscowości Pacław, do miejsca 

gdzie, gdzie urodził się Kapelan Katyński ks. 

ppłk Władysław Urban. Wraz z mieszkań-

cami Pacławia i wszystkimi przybyłymi 

miała miejsce uroczystości poświęcenia ta-

blicy, ustawionej staraniem stowarzyszenia, 

szczególnie p. Mariana Szpunara oraz kusto-

sza o. Krzysztofa Hury OFMConv, w pobliżu 

nieistniejącego domu, w którym urodził się 

duchowny. Tablicę ufundował Jan Niwa z Dę-

bicy. 

O godz. 11.00 rozpoczęły się w Sanktuarium 

główne uroczystości, poświęcone pamięci 

Kapelanów Katyńskich. Mszy św. przewodni-

czył ks. płk SG Zbigniew Kępa w koncelebrze 
z Ojcami Franciszkanami. Mszę św. uświetnił 

poczet sztandarowy i asysta funkcjonariuszy 

Straży Granicznej, którzy przybyli do Sank-

tuarium ze swoim przełożonym gen. bryg. SG 

Robertem Rogozem komendantem Biesz-

czadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Po 

Mszy świętej, jej uczestnicy udali się proce-

syjnie w rejon Alei Dębów Katyńskich. Tam 

pod pomnikiem został złożony wieniec przez 

Straż Graniczną i zapalone znicze przy 

wszystkich tablicach związanych z 33 Kape-

lanami Katyńskimi. Same uroczystości przy 

Alei Dębów uświetniła swoim występem 

Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Prze-

myskiej z Żurawicy. Po tych wydarzeniach, 

na obiedzie w Domu Pielgrzyma, spotkali się 

wszyscy członkowie i sympatycy stowarzy-

szenia, którzy przybyli tego dnia do Kalwarii 

Pacławskiej. 
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Kalwaria Pacławska, Pacław,  

14 czerwca 2020 r. 

 
7. 

 

 
Warszawa, 12 czerwca 2020 r. 

 

 
Kalwaria Pacławska, 14 czerwca 2020 r. 

Dwaj członkowie stowarzyszenia Wie-

sław Czajka i Jerzy Pawlikowski ufundo-

wali i przekazali w dniu 12 czerwca 2020 

roku stowarzyszeniu płaskorzeźbę Matki 

Bożej Kozielskiej.  

W zamyśle darczyńców wizerunek ma towa-

rzyszyć władzom i członkom stowarzyszenia 

w czasie wszystkich uroczystości upamięt-

niających Kapelanów Katyńskich. Płasko-

rzeźbę Matki Bożej Kozielskiej. poświęcił  

w czasie Mszy św. w Sanktuarium w Kalwarii 

Pacławskiej w dniu 14 czerwca 2020 roku 

Asystent Kościelny stowarzyszenia ks. płk SG 

Zbigniew Kępa. 

W imieniu stowarzyszenia, darczyńcom  

i wszystkim dobrodziejom składamy ser-

deczne Bóg zapłać! 

8. 

Ojciec Krzysztof Hura OFMConv (przema-

wia na zdjęciu obok) gwardian i kustosz  

w Kalwarii Pacławskiej w dniu 10 lipca 

2020 r. został przez kapitułę prowincjonalną 

wybrany na nową 4-letnią kadencję jako 

przełożony kalwaryjskiej wspólnoty. 

Serdecznie gratulujemy dobrodziejowi 

naszego stowarzyszenia – Kustoszowi Pa-

mięci Kapelanów Katyńskich! 

 

Zapowiedzi 
 

1. 

6 września 2020 roku planowane są uro-

czystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 

wszystkich Kapelanów Katyńskich w sank-

tuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwol-

nicy. Będzie to dzień dorocznego odpustu w 

największym sanktuarium archidiecezji lu-

belskiej. O szczegółach uroczystości poinfor-

mujemy w sierpniu. 
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2.  

13 września 2020 roku w sanktuarium MB 

Jutrzenki Nadziei w Grodowcu (diec. zielono-

górsko-gorzowska) planowane są uroczysto-

ści zasadzenia i poświęcenia Dębu Pamięci 

Kapelanów Katyńskich. O szczegółach uro-

czystości poinformujemy w sierpniu. 

 

3. 

Na 11 października 2020 roku w kos ciele 

garnizonowym w Lublinie planowane są uro-

czystos ci odsłonięcia i pos więcenia tablicy 

upamiętniającej Kapelano w Katyn skich, kto -

rzy pochodzili lub posługiwali na Ziemi Lu-

belskiej. Byli to: ks. płk Edmund Nowak, ks. 

ppłk Stanisław Kontek, ks. ppłk Władysław 

Urban, ks. ppłk Jan Leon Zio łkowski, ks. mjr 

Ignacy Drozdowicz, ks. mjr Aleksander Du-

biel, ks. mjr Mieczysław Janas, ks. kpt. Jo zef 

Czemerajda, ks. kpt. Władysław Plewik, kl. 

kpt. Ignacy Drabczyn ski. 

O szczegółach uroczystości poinformujemy 

w późniejszym terminie. 

 

4. 

11 listopada 2020 r. planowana jest uroczy-

stość odsłonięcia tablicy upamiętniającej  

ks. kpt. Władysława Plewika w Krzepczowie. 

O szczegółach uroczystości poinformujemy 

w późniejszym terminie. 

Ogłoszenie 

 
Rodziny Kapelanów Katyńskich mogą kiero-

wać prośby do archiwów w Rosji celem uzyska-

nia nowych odtajnionych informacji o ofiarach. 

Nie możemy wystąpić o informacje jako stowa-

rzyszenie, gdyż Rosjanie odpowiadają tylko na 

prośby rodzin. Stowarzyszenie może pomóc w 

przygotowaniu odpowiedniego zapytania. Po-

niżej zamieszczamy adresy do archiwów w Mo-

skwie, Twerze i Smoleńsku. Do Moskwy mogą 

pisać wszystkie rodziny. Do Tweru i Smoleńska 
rodziny kapelanów spoczywających w Mied-

noje i Katyniu. 

Управление ФСБ России по Тверской 
области, 170005, г. Тверь, наб. А. 
Никитина, д. 92; 8(4822) 32-13-61, 8(4822) 
32-13-92; tver@fsb.ru 

Центральный архив ФСБ России, 
107031, Москва, ул. Большая Лубянка, д. 2; 
(495) 914-82-54, (495) 914-92-28 
fsb@fsb.ru ; archivfsb@fsb.ru 
Управление ФСБ России по Смоленской 

области, 214000, г. Смоленск, ул. 

Дзержинского, д. 13 "А"; 8(4812) 203-346, 

8(4812) 20-32-64 

 

Informacje skarbnika 

 

Na znaczące wydatki w pierwszym półroczu 
2020 r. składały się: wykonanie tablicy w ko-
ściele w Dębicy poświęconej ks. Niwie i ks. 
Matznerowi, wykonanie pamiątkowych 
pocztówek księży kapelanów, wydanie 
książki o ks. Suchcickim, wydatki związane  
z uroczystościami w Kalwarii Pacławskiej, 
przygotowanie książki o ks. Ziółkowskim, 
wydatki pocztowe i wysyłki. Na te cele sto-
warzyszenie wydało ok. 19 tys. zł. 
Bieżące dochody: 
Darowizny ponad 5 000 zł 
Składki prawie 900 zł 
Dotacja na książkę o ks. Suchcickim 3 000 zł 
Wsparcie środowisk samorządowych na 
książkę o ks. Suchcickim 4 500 zł 
Dotacja na tablicę w Wąwolnicy 6 000 zł 
Dotacja na druk książki o ks. Ziółkowskim 
8 000 zł 
Planowane większe wydatki: 
Tablica w Wąwolnicy ponad 6 000 zł 
Tablicy w kościele garnizonowym w Lublinie 
3 000 zł. 
Tablice w kościołach garnizonowych w Łodzi 
i Skierniewicach 5 000 zł. 
Druk książki o ks. Ziółkowskim ok. 10 000 zł. 
Wszystkim Darczyńcom składamy ser-

deczne Bóg zapłać!!! 

 
Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wice-

prezes, Martyna Turzyńska – sekretarz, 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 

mailto:tver@fsb.ru
mailto:fsb@fsb.ru
mailto:archivfsb@fsb.ru
mailto:stowarzyszenie.spkk@gmail.com
http://kapelanikatynscy.pl/
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Po śladach kapelana katyńskiego ks. mjr. Bronisława Szweda 
 

Kazanie ks. płk. SG Zbigniewa Kępy wygłoszone podczas Mszy św. 13 czerwca 2020 r. w 

Rudniku nad Sanem, 

 

Jakże wymowne jest dzisiejsze czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej o powołaniu Elizeusza na 

proroka. Księga biblijna wspomina, że był on synem Szatafa, był z bogatej rodziny, bo rodzinne 

pole obrabiało aż dwanaście par wołów. Tego mężczyznę powołał Bóg przez proroka Eliasza. Eli-

zeusz nie wahał się. Odpowiedział natychmiast. Poprosił tylko, aby mógł pożegnać się z rodzicami. 

Potem złożył Bogu ofiarę z pary wołów i rozpoczął służbę przy boku Eliasza. 

Siostry i Bracia ze Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich przybyli do tego miejsca, do 

Rudnika nad Sanem, aby Panu Bogu podziękować za powołania kapłańskie z tej ziemi. 31 maja br. 

[2020] zmarł tutaj świątobliwy kapłan ks. Czesław Wala. Biskup radomski Henryk Tomasik po-

wiedział o nim, że ksiądz Wala pozostanie wzorem oddanego i heroicznego kapłana, który umie-

jętnie łączył sprawy duchowe z ziemskimi. Prezydent Andrzej Duda w okolicznościowym przesła-

nia na uroczystości pogrzebowe zamieścił takie słowa “w ciągu ponad 50 lat posługi duszpaster-

skiej ks. Czesław Wala dał świadectwo, że dla człowieka kierującego się wskazaniami Ewangelii 

nie ma rzeczy niemożliwych”. 

O tym kapłanie, ks. Czesławie Wali pamięta tutejsze społeczeństwo. Jednakże w świadomości 

mieszkańców Rudnika nad Sanem odżyła pamięć o innym kapłanie tu urodzonym, o ks. mjr. Bro-

nisławie Szwedzie. Pragnę wyrazić wdzięczność za upamiętnienie go w tej świątyni oraz na para-

fialnej internetowej stronie [http://www.rudnik-stroza.sandomierz.opoka.org.pl/index.php/co-
nam-w-duszy-gra.html?start=6] 

Nic dziwnego, bo urodził się 125 lat temu, 20 stycznia 1895 roku. Był synem Michała i Marianny 

z d. Ramockiej. Był ich najmłodszym, dwunastym dzieckiem. Po ukończeniu pięcioklasowej Szkoły 

Ludowej w Rudniku nad Sanem podjął naukę w I Gimnazjum w Rzeszowie. Po jego ukończeniu 

wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. Dlaczego we Lwowie, a nie do Seminarium w 

Przemyślu? Być może wiązało się to z limitem kandydatów, które mogło przyjąć seminarium w 

Przemyślu. Diecezje leżąca na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej: lwowska, pińska mohylew-

ska nie miały wystarczającej liczby miejscowych powołań, więc przyjmowały kandydatów z in-

nych regionów. To może wyjaśniać dlaczego Bronisław Szwed został kapłanem archidiecezji 

lwowskiej. Po studiach seminaryjnych został wyświęcony na kapłana 7 lipca 1918 r. przez św. Jó-

zefa Bilczewskiego, metropolitę lwowskiego, obrządku łacińskiego.  

Powołanie kapłańskie realizował więc daleko, poza rodzinną miejscowością i parafią, na kresach 

wschodnich. Wikariusz i katecheta w Śniatyniu, Rohatynie a potem w Stanisławowie. Był kapela-

nem pomocniczym w Więzieniu Karno-Śledczym w Stanisławowie. Pod koniec września lub na 

początku października 1939 r. został zaaresztowany przez NKWD w Stanisławowie wraz z perso-

nelem więziennym. Osadzono go w Kijowie a potem w specjalnym obozie NKWD w Ostaszkowie. 

Wraz z innymi więźniami został zamordowany 8 bądź 9 kwietnia 1940 r. w budynku NKWD w Ka-

lininie (obecnie Twer). Ciało kapłana wrzucono do dołu śmierci w Miednoje. Jego doczesne 

szczątki, nierozpoznane, spoczywają na Polskim Cmentarzu w Miednoje.  

Ks. mjr Bronisław Szwed. Jeszcze mało o nim wiemy. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyń-

skich szuka świadectwo i relacji o jego życiu, o wypełnianiu przez niego obowiązków kapłańskich, 

o jego postawie w więzieniu i obozie. Dlaczego? Wiele uczynił dla Kościoła, ma zasługi dla Ojczy-

zny. Zależało mu bardzo na kapłaństwie, dlatego też poszedł za głosem powołania w dalekie 

strony od rodzinnej parafii. Stał się podobny do proroka Elizeusza, który opuścił ojca i matkę, oj-

czystą ziemię i poszedł by służyć Bogu i ludziom. Czy był męczennikiem? W szerszym znaczeniu – 

z pewnością, bo zginął z tego względu, że był Polakiem i pełnił służbę publiczną. Czy był męczen-

nikiem w znaczeniu Kościoła katolickiego, czy poniósł śmierć z tego względu, że wyznawał nie-

złomnie wiarę i spełniał obowiązki kapłańskie? Takich świadectw poszukuje się, w celu 
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rozeznania, czy może być on kandydatem do procesu informacyjnego. Ufamy, że w życiu i w 

śmierci śp. ks. mjra Bronisława Szweda spełniły się słowa psalmu (Ps 16) z dzisiejszej liturgii 

słowa: 

 

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, * 

bo serce napomina mnie nawet nocą. 

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 

On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. 

 

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, * 

a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, 

Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz * 

i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. 

 

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, † 

pełnię radości przy Tobie * 

i wieczne szczęście po Twojej prawicy. 

 

Amen. 
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Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym (Wj 19, 6a) 
 

Kazanie ks. płk. SG Zbigniewa Kępy wygłoszone podczas Mszy św. 14 czerwca 2020 r. Sank-

tuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej 

 

W liturgii słowa usłyszeliśmy te słowa: „Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym” 

(Wj 19, 6a). Słowa te Bóg skierował do Mojżesza na górze Synaj. Te słowa Bóg polecił przekazał 

Izraelitom wędrującym przez pustynię. Dziś te słowa skierowane są do nas uczestników świętej 

liturgii w Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.  

Wszyscy tu obecni, jesteśmy cząstką ludu Bożego, tego ludu, który pielgrzymuje do wiecznej oj-

czyzny. Obietnice dane kiedyś Izraelowi nie przebrzmiały, nie straciły na aktualności. Odnoszą się 

obecnie do Kościoła, do którego zostaliśmy włączeni przez chrzest święty.  

Do zwrócenia uwagi na te słowa zachęca nas także baner (informacja) o słudze Bożym, kandyda-

cie do chwały ołtarzy o. Wenantym Katarzyńcu umieszczony na frontonie sanktuarium. O. We-

nanty, franciszkanin, przebywał w tym miejscu podczas wakacji. W tej grupie był także św. Mak-

symilian Maria Kolbe. W 1920 roku, w tym trudnym roku zmagania się naszej Ojczyzny z nawałą 

bolszewicką, o. Wenanty zachorował. Został skierowany do tego miejsca. Zmarł 31.03.1921 roku. 

Cała Kalwaria wzięła udział w pogrzebie kapłana. Już wtedy towarzyszyła mu opinia świętości. 

Przed święceniami kapłańskimi (a był to 1914 rok) napisał do swoich rodziców „Obym je przyjął 

jak najgodniej! Proście ze mną Pana Boga o to, żebym, jeżeli mam zostać kapłanem, był dobrym 

i świątobliwym kapłanem”. Z pomocą łaski Bożej dotrzymał tych postanowień. Bóg zaś pospieszył 

mu z darami łask oraz natchnieniami Ducha Świętego.  
Siostro i Bracia. Nie tylko o. Wenanty dojrzewał do świętości w sanktuarium Matki Bożej Kalwa-

ryjskiej. W tym miejscu wezwanie do świętości „Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem 

świętym” słyszeli i słyszą parafianie oraz pielgrzymi. Iluż to parafian spoczywa na miejscowym 

cmentarzu. Jakże wielu z nich prowadziło bogobojne życie wypełnione modlitwą i pracą. Jakże 

wielu wyemigrowało z tego miejsca i zabrali ze sobą wspomnienie obrazu Matki Bożej. Ale nie 

tylko: zabrali ze sobą wychowanie religijne z rodzinnego domu i nauki kapłanów głoszone w tym 

sanktuarium.  

Dziś chciałbym wspomnieć o jednym parafianinie, o którym chwilowo pamięć w tym miejscu za-

tarła się, ale odżywa ona na nowo. To ks. Władysław Urban. Urodził się 9 lutego 1891 r. w Pacła-

wiu, w tej miejscowości, która w II Rzeczpospolitej należała do powiatu dobromilskiego, dzisiaj 

zaś do gminy Fredropol. Przez dwanaście lat, jak się wydaje mieszkał w Pacławiu, do czasu, kiedy 

podjął naukę w Gimnazjum im. Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze. W dostępnym nam dziś ży-

ciorysie brakuje nam informacji z tego czasu. Wiemy tylko, że jego rodzicami byli Andrzej i Anna 

z d. Żuk. Być może ktoś z tutejszym mieszkańców przechował wiadomości o tej rodzinie i o 

chłopcu, który tutaj wzrastał, uświęcał się, i zapragnął zostać kapłanem. Odkrywanie powołania, 

dojrzewanie do kapłaństwa musiało się dokonywać także tutaj, przed ołtarzem Matki Bożej z Kal-

warii Pacławskiej. Tutaj też formowała się jego osobowość i umiłowanie ojczyzny. Na kapłana zo-

stał wyświęcony w 1916 r., w więc podczas I wojny światowej, która tak mocne ślady pozostawiła 

w przemyskiej diecezji w samym Przemyślu. W 1919 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Pol-

skiego, został kapelanem. Posługiwał wśród żołnierzy toczących boje o wschodnie granice w 1919 

r., zaś później w wojnie wywołanej przez Rosję w 1920 r. W szpitalu w Łucku, gdzie po chorobie 

pełnił funkcję kapelana szpitalnego, major lekarz wystawił mu taką opinię: „Sumienny i gorliwy 

kapłan. Pod względem służbowym bez zarzutu, wpływa na podwładnych korzystnie w kierunku 

moralnym i oświatowym.” 

Potem były inne placówki duszpasterstwa wojskowego: w Ostrogu na Wołyniu, oraz w Krze-

mieńcu na Wołyniu (Parafia Wojskowa pw. św. Stanisława Kostki w Białokrynicy koło Krze-

mieńca), gdzie stacjonował 12 Pułk Ułanów Podolskich. Gdy wybuchła wojna był proboszczem 

Kresowej Brygady Kawalerii wchodzącej w skład Armii „Łódź”. 17 września 1939 r. w nieznanych 
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okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli. Został odesłany do obozu specjalnego NKWD w 

Starobielsku. Przed świętami Bożego Narodzenia został zabrany z obozu i umieszczony w niezna-

nym dla nas miejscu. Być może, tak jak innych kapłanów, postanowiono go odizolować od współ-

więźniów, aby nie wpływał na nich religijnie. Na początku marca 1940 r. wysłano go do moskiew-

skiego więzienia na Butyrkach. A później przewieziono go do Kozielska. 13 kwietnia 1940 r. został 

zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w lesie katyńskim albo w piwnicy więzienia w Smo-

leńsku. Ciało kapłana – waszego Rodaka - oprawcy wrzucili do dołu śmierci w Katyniu. Wszystko 

wskazuje na to, ze podczas ekshumacji w Lesie Katyńskim prowadzonej w maju 1943 r. został 

rozpoznany. Przy jednych zwłokach odnaleziono kartkę z nazwiskiem „Urban” i z inicjałami W i 

A, czyli imionami „Władysław” i „Andrzej”. „Andrzej to imię jego ojca.  

Czy w tym życiorysie, który został opracowany przez Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyń-

skich i p. Bogusława Szwego autora książki o kapelanach katyńskich „Wierni do końca” można 

zobaczyć przebłyski świętości tego kapłana? 

Cóż to jest świętość codziennego życia, na czym ona polega? We „Wprowadzeniu do życia poboż-

nego” św. Franciszek Salezy (żyjący na przełomie XVI i XVII w.) napisał: „Inaczej ma się ćwiczyć w 

pobożności szlachcic, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, panna lub mę-

żatka. I nie dosyć na tym. Potrzeba jeszcze, żeby każda jednostka dostosowała sposób praktyko-

wania pobożności do swych sił, zajęć i obowiązków. Pobożność nie psuje niczego, gdy jest praw-

dziwa, lecz owszem – doskonali wszystko”. Dodajmy, inaczej też ma się ćwiczyć w pobożności żoł-

nierz a jeszcze inaczej funkcjonariusz Straży Granicznej czy też Policji. Świętość jest jedna ale jej 

realizacja w życiu codziennym wygląda inaczej, bo inne pełnimy obowiązki i zadania i różne są 

nasze powołania.  

Czy w życiu ks. Władysława Urbana, syna Andrzeja można zobaczyć przebłyski świętości? Czy po-

wołanie do świętości realizował on w stopniu heroicznym? 

Pytamy dzisiaj: czy kapłaństwo realizował on w stopniu heroicznym? Pracował na dwóch para-

fiach w diecezji przemyskiej w Krasnej i w Łańcucie. Zapragnął jednak czegoś więcej: kierując się 

miłością do Boga i do Ojczyzny poprosił o przyjęcie go w poczet kapelanów wojskowych w bardzo 

trudnym czasie zarówno dla Ojczyzny jak i dla Kościoła w Polsce. „W swej pracy skromny i gor-

liwy. Lubiany był zawsze tak w formacjach frontowych, jak na obecnym stanowisku administra-

tora parafii wojskowej w Krzemieńcu, gdzie szczerą i rzetelną pracą, wielkim taktem i gorliwością 

duszpasterską zyskał sobie szacunek i uznanie” – tak napisał o nim w 1938 r. ks. płk Czesław Woj-

tyniak, pełniący wtedy obowiązki kanclerza, także ofiara mordu katyńskiego w 1940 r.  

Zginął zamordowany przez NKDW strzałem w tył głowy. Było to zabójstwo! A czy było to męczeń-

stwo? Do dziś nie wiemy dlaczego kapelanów wojskowych odseparowano od reszty jeńców w Wi-

gilię Bożego Narodzenia 1939 roku? Dlaczego przewieziono ich do więzienia w Moskwie? Dla-

czego odesłano ich potem do innych obozów, aniżeli do tych skąd byli wzięci? Jednego możemy 

się domyślać: skoro skazano ich, w tym ks. Władysława Urbana na śmierć nie poszli na współ-
pracę, nie zdradzili ani Boga ani Ojczyzny. Czy tego nie można uznać za motyw męczeństwa za 

wiarę i najwyższe wartości? „A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć 

tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś 

ponieść śmierć” – tak pisał św. Paweł w liście do Rzymian. Ks. Władysław Urban zginął za wolną 

ojczyznę, zginął także za wolność Kościoła. Władza komunistyczna w Rosji rozprawiała się za-

równo z tymi którzy ukochali Polskę i jej służyli. Zamykała w więzieniach i mordowała kapłanów 

Kościoła katolickiego, jak też duchownych prawosławnych i innych wyznań i religii.  

Życie o. Wenantego sługi Bożego – przeminęło. Także życie ks. Władysława Urbana przerwane 

brutalnie przeminęło. W tym miejscu, w którym oni przebywali – my teraz jesteśmy. Słyszymy 

dziś te słowa „Wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.  

Wszyscy jesteśmy powołani do świętości – podkreśl często Ojciec Święty Franciszek.  

Święci, którym oddajemy dzisiaj cześć nie są jedynie symbolami, dalekimi, nieosiągalnymi isto-

tami ludzkimi. Przeciwnie, są to osoby, które mocno stąpały po ziemi. Doświadczały codziennego 
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trudu istnienia ze swymi sukcesami i porażkami, odnajdując w Panu siłę, aby zawsze powstawać 

i iść dalej – powiedział Ojciec św. 1 listopada ubiegłego roku (2019). Świętość jest celem, którego 

nie można osiągnąć jedynie o własnych siłach, ale jest owocem łaski Bożej i naszej dobrowolnej 

na nią odpowiedzi – mówił Franciszek. Dlatego – jak podkreślał Papież – świętość jest darem i we-

zwaniem. Do świętości powołany jest każdy chrześcijanin. Ważne jest podejmowanie poważnego 

i codziennego starania o uświęcenie w warunkach, obowiązkach i okolicznościach naszego życia, 

starając się przeżywać wszystko z miłością, z miłosierdziem – akcentował Ojciec Święty.  

Do takiej świętości, zwykłej, codziennej, nienaburmuszonej i pokornej zachęca nas dzisiejsza li-

turgia i uroczystość, którą dziś przeżywamy upamiętnienia kapelana katyńskiego ks. ppłk. Wła-

dysława Urbana, pochodzącego z tej parafii. 
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Pamięć Katynia 

Kwiecień, maj są szczególnymi miesiącami w kalendarzu polskiej pamięci narodowej. Wśród 
zaznaczonych dat, w tle niemal każdego dnia widzimy cienie szeregów zmierzających do 
miejsc kaźni, zgodnie z decyzją Biura Politycznego KC WKP(b) 5 marca 1940 r. Od 3 kwietnia 
w ostatnią drogę wyruszali więźniowie z Kozielska do Katynia, od 4 kwietnia z Ostaszkowa 
do Kalinina, od 5 kwietnia ze Starobielska do Charkowa. Do katowni transportowani byli 
także więźniowie na tzw. Zachodniej Ukrainie i Zachodniej Białorusi. 

Od 13 kwietnia 1943 r., kiedy niemiecka agencja Transocean nadała komunikat o odkryciu szcząt-
ków polskich oficerów w Katyniu. Pamiętamy także, że zbrodnia katyńska stała się symbolem so-
wieckiego zakłamania i milczenia na forum międzynarodowym, milczenia państw Zachodu, które 
nie chciały narażać na szwank dobrych stosunków z Rosją. O prawdzie pamiętali i walczyli o nią 
przede wszystkim bliscy zamordowanych, walczyła Polonia. Na krótko, na początku lat pięćdzie-
siątych, sprawą mordu dokonanego na skutek decyzji Biura politycznego KC WKP(b) zajął się Kon-
gres USA, który utworzył Komisję Specjalną do Przeprowadzenia Śledztwa w Sprawie Faktów, 
Dowodów i okoliczności Masakry w Lesie katyńskim pod przewodnictwem Raya J. Maddena. Ko-
misja, na podstawie materiału dowodowego i przesłuchań świadków, rekomendowała admini-
stracji prezydenta USA przeniesienie dochodzenia na forum ONZ i oskarżenie sowieckiej Rosji 
przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za popełnioną zbrodnię. Na skutek 
zmiany sytuacji w kraju oraz na arenie międzynarodowej zalecenia komisji nie zostały wprowa-
dzone w życie.  Ponad 20 lat temu, została także oddalona, wniesiona do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w Strasburgu skarga rodzin zamordowanych mających nadzieję na „prawdę i mo-
ralne zadośćuczynienie” ze strony Rosji. 

Pozostała pamięć przełomowego roku 1990, kiedy władze sowieckiej Rosji przyznały, że zbrodnię 
katyńską popełnili „Beria, Mierkułow i ich pomocnicy” i uznały ją za „jedną z cięższych zbrodni 
stalinizmu". Od tego czasu do Polski trafiła część dokumentów świadczących o dokonanej zbrodni. 
Władze Rosji zgodziły się także na prace ekshumacyjne w ustalonych miejscach pochówku zamor-
dowanych oraz otwarcie Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i By-
kowni. Artefakty z tych miejsc, trafiły do Muzeum Katyńskiego w Warszawie, gdzie świadczą o 
dokonanym mordzie, jako jednoznaczne dowody zbrodni. Polacy nadal jednak czekają na przeka-
zanie całości dokumentów m.in. na ujawnienie lub potwierdzenie zniszczenia  protokołów posie-
dzenia „trójki”, potwierdzenia wykonania jej decyzji (nie tylko w stosunku do jeńców, ale też więź-
niów), akt ewidencyjnych jeńców (zwłaszcza akt osobowych), tzw, listy białoruskiej, imiennych 
list wywózkowych ze Starobielska, które powinny się znajdować wraz z przekazanymi w kwietniu 
1990 r. podobnymi listami jeńców z obozów w Kozielsku i Ostaszkowie oraz wykazu wszystkich 
miejsc ukrycia zwłok rozstrzelanych np. w Chersoniu. 

Tymczasem widzimy, że z upamiętnionego miejsca rozstrzelania więźniów obozu specjal-
nego NKWD w Ostaszkowie jest zdejmowana tablica, której napis głosił: „Pamięci jeńców 
obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD w Kalininie, światu ku przestrodze - 
Rodzina Katyńska”. Tablica została odsłonięta 22 czerwca 1992 r. z inicjatywy Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska w Opolu, za zgodą władz twerskich. Była zawieszona na murach 
budynku, który Dmitrij Tokariew, były naczelnik Zarządu NKWD obwodu kalinińskiego, 
wskazał jako miejsce mordu, gdzie latach 1930-50 znajdował się zarząd NKWD-MGB ob-
wodu kalinińskiego i wewnętrzne więzienie. 

Wierność do końca Bogu i Ojczyźnie, oddają słowa modlitwy ułożonej w obozie w Kozielsku przez 
ks. płk. Czesława Wojtyniaka: 

Z głębi udręczonych serc wołamy do Ciebie, Panie. 
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Nędzne strzępy, oderwane piorunem Twego wyroku od ziemi ojczystej 
i wichrem Twego gniewu ciśnięte w daleką obczyznę. 
Przez przyczynę Panny Najświętszej, Matki Boga Żywego, 
która od wieków zlewać raczyła na Polskę z Jasnej Góry, 
Ostrej Bramy czy Zebrzydowskiej Kalwarii strumienie łask swoich. 

Błagamy Cię, Panie: 
o moc cierpliwości i wytrwania, 
o możliwość dalszej walki orężnej za Polskę, 
o opiekę Twą Boską. 
Błagamy Cię, Panie, nad krajem zbezczeszczonym przez wrogów: 
o dar wiary niezłomnej w tryumf Twego Imienia, 
o dar nadziei, że nikłymi siłami swymi potrafimy się przyczynić do tego tryumfu, 
o dar miłości czynnej i żywej dla udręczonej Ojczyzny, 
o dar miłosierdzia dla naszych nieprzyjaciół. 
Błagamy Cię, Panie, o Polskę wolną i niepodległą. 
Błagamy Cię, Panie, o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich swych synów. 
Błagamy Cię, Panie, o Polskę miłosierną dla ubogich i uciśnionych. 
Błagamy Cię, Panie, o Polskę czystych rąk. 

Błagamy Cię, Panie, o Polskę wzniosłych serc. 

Błagamy Cię, Panie, o Polskę wielką, rządną i dobrą. 
Błagamy Cię, Panie, o dar wielkiego serca, jasnego umysłu dla przewodników narodu, 
a dla nas o męstwo i szczęśliwy powrót do domu i rodzin naszych. 
Błagamy Cię, Panie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Modlitwa została odnaleziona podczas ekshumacji w 1943 r. w Katyniu, przy szczątkach por. rez. 
Witolda Aleksandra Klarnera. Jej słowa będące dowodem hartu ducha, godności i bezgranicznej 
ofiarności w służbie Ojczyzny uwięzionych przez NKWD obywateli polskich, powinny być dla każ-
dego z nas swoistym testamentem i zarazem zobowiązaniem. Ksiądz Czesław Wojtyniak został 23 
grudnia 1939 r. zabrany z obozu w Kozielsku i przeniesiony do obozu w Ostaszkowie. Zginął za-
strzelony razem z innymi więźniami Ostaszkowa w katowni NKWD w Kalininie, obecna nazwa 
Twer. Miejsce ich śmierci upamiętniała do dzisiaj tablica zawieszona na murach budynku, gdzie 
latach 1930-50 znajdował się zarząd NKWD-MGB obwodu kalinińskiego i wewnętrzne więzienie. 

Otwartymi pozostają pytania: co dla nas oznacza pamięć o zamordowanych, co pamięć o mordzie 
na obywatelach II RP oznacza dla państwa Rosyjskiego, co zdejmowanie znaków upamiętniają-
cych Ofiary mordu obywateli polskich wielu wyznań i narodowości oznacza dla innych państw? 

dr Ewa Kowalska  
 
BPiI 
8.05.2020 
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W ostatnich miesiącach powstało pięć 
opracowań poświęconych Kapela-
nom Katyńskim. Dwie publikacje 

poświęcone były ks. ppłk. Andrzejowi Niwie 
oraz ks. gen. bryg. Kazimierzowi Suchcickie-
mu, opracowane przez Barbarę Tarkowską. 
Stowarzyszenie wydało również książkę autor-
stwa ks. Zygmunta Lipskiego o ks. ppłk. Stani-
sławie Kontku. Stowarzyszenie wspierało rów-
nież dwie niezależne inicjatywy wydawnicze, 
opracowanie przez dr. Grzegorza Łeszczyń-
skiego z IPN broszury o ks. ppłk. Józefie Sko-
relu oraz prowadzone przez Bogusława Szwe-
do prace nad biogramami wszystkich Kape-
lanów Katyńskich. Książka „Wierni do koń-
ca. Kapelani wojskowi ofiary Zbrodni Katyń-
skiej”, została wydana nakładem Ordynariatu 
Polowego.

Drugim kierunkiem działań było infor-
mowanie o bohaterskich kapelanach i budo-
wanie ich kultu. W ostatnich miesiącach od-
słonięto sześć tablic poświęconych poległym 
duchownym w Nieledwii, Kalwarii Pacław-
skiej, Rzeszowie, Dębicy, Zręcinie i Pacławiu. 
Największą rangę miała uroczystość w Kal-
warii Pacławskiej, gdzie na terenie sanktu-
arium utworzono pierwszy w Polsce me-
moriał poświęcony Kapelanom Katyńskim. 
Otwarcie i poświęcenie Alei Dębów Pamię-
ci miało miejsce 12 maja 2019 r. 

W Kalwarii Pacławskiej modlili się du-
chowni różnych wyznań na czele z rzymsko-
katolickim metropolitą przemyskim Ada-
mem Szalem i greckokatolickim metropolitą 
przemysko-warszawskim Eugeniuszem Po-
powiczem. Upamiętniono tam duchownych 
różnych wyznań: 26 wyznania rzymskokato-
lickiego, 1 grekokatolika, 3 prawosławnych, 
2 protestantów i 1 religii mojżeszowej. Rów-
nież w maju 2019 r. odsłonięto i poświęco-
no tablicę upamiętniającą ks. ppłk. Stanisła-
wa Kontka w miejscowości jego urodzenia 
w Nieledwii koło Hrubieszowa w diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej. 

Jesienią 2019 r. biskup polowy Józef Guz-
dek odsłonił i poświęcił w kościele garnizo-
nowym w Rzeszowie tablicę upamiętniają-
cą duchownych, którzy urodzili się lub peł-
nili posługę na Podkarpaciu: ks. ppłk. Stani-
sława Kontka, ks. ppłk. Andrzeja Niwę, ks. 

ska, najczęściej członkowie ich rodzin, którzy 
przez dziesiątki lat byli zmuszani do milcze-
nia o tej bolesnej prawdzie, dziś mogąc opo-
wiedzieć o swoich krewnych odziedziczone 
wspomnienia. Dotychczas na falach radio-
wych opublikowano 12 audycji. 

Wszystkie podejmowane dzieła nie mo-
głyby zaistnieć, gdyby nie ludzie, którzy się 
w nie angażują. Należy podziękować przede 
wszystkim rodzinom kapelanów i człon-
kom stowarzyszenia, społecznościom lo-
kalnym, które biorą aktywny udział w orga-
nizowanych uroczystościach. Wielkie po-
dziękowania stowarzyszenie kieruje do Oj-
ców Franciszkanów z Kalwarii Pacławskiej, 
mimo iż nazywają się Zakonem Braci Mniej-

szych Konwentualnych, to dla sprawy kul-
tu Kapelanów Katyńskich, stali się dopraw-
dy Ojcami Wielkimi! Podziękowania należą 
się wszystkim proboszczom, którzy zgodzili 
się na umieszczenie tablic memorialnych. Od 
samego początku stowarzyszenie może liczyć 
na protekcję bp. Józefa Guzdka oraz asystenta 
kościelnego ks. płk. SG Zbigniewa Kępy. 

Dzieła stowarzyszenia nie powstały by 
również, gdyby nie szczodrzy nasi mecena-
si. W ubiegłym roku cele statutowe wspierali: 
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Instytut Pamięci Narodowej, samo-
rządowcy z Kadzidła, Ostrołęki, Ostrowi Ma-
zowieckiej i Rzeszowa. Przedsiębiorcy z Pod-
karpacia i innych, jak również liczne grono 
indywidualnych darczyńców. 

Na najbliższe miesiące planowane są kolej-
ne publikacje biograficzne, książka opracowy-
wana z IPN oraz kolejne tablice memorialne. 
Stowarzyszenie pragnie również zorganizo-
wać dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
ogólnopolski konkurs wiedzy o Kapelanach 
Katyńskich. 

łukaSZ SteFaniak

Na straży pamięci
Powołane do życia w kwietniu 2018 r. Stowarzyszenia Pamięć kapelanów katyńskich w dru-
gim roku działalności intensywnie i skutecznie realizowało swoje cele statutowe. Można wy-
odrębnić dwa główne kierunki działalności. Pierwszy to dokumentowanie biografii kapela-
nów katyńskich, drugi to rozszerzanie ich kultu.

ppłk. Władysława Urbana, ks. ppłk. Jana Le-
ona Ziółkowskiego, ks. mjr. Mieczysława Jana-
sa, ks. mjr. Stanisława Matznera, ks. mjr. Józefa 
Mikuczewskiego i ks. mjr. Bronisława Szweda. 

W Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, 1 marca 2020 r. asystent ko-
ścielny stowarzyszenia ks. płk SG Zbigniew 
Kępa poświęcił tablicę upamiętniającą ka-
pelanów związanych z Dębicą: ks. ppłk. An-
drzeja Niwę i ks. mjr. Stanisława Matznera. 
Staraniem rodziny i społecz-
ności lokalnej 9 czerwca br. 
w Zręcinie k. Krosna odsło-
nięto i poświęcono tablicę 
upamiętniającą ks. mjr. Mie-
czysława Janasa. Natomiast 
14 czerwca w Pacławiu ku-
stosz z Kalwarii Pacławskiej 
o. Krzysztof Hura OFMConv 
i ks. płk SG Zbigniew Kępa 
w miejscu urodzenia ks. ppłk. 
Władysława Urbana poświę-
cili okolicznościową tablicę. 

Wydarzenia związane z in- 
stalacją i inauguracją wszyst-
kich upamiętnień, mają wymiar społeczny. 
Angażują nie tylko rodziny kapelanów lecz 
również społeczności lokalne. Jeszcze trzy 
lata temu w gminie Trzeszczany, w której leży 
Nieledew, tylko nieliczni wiedzieli o istnieniu 
ks. ppłk. Stanisława Kontka. Dziś zna go mło-
dzież ze wszystkich szkół leżących na terenie 
tej gminy. Podobnie dzieje się już od kilku 
lat w Łapanowie, Ropczycach, Rudniku nad 
Sanem, Nisku, Dębicy i Jaśle. Nie tylko po-
wstały tam upamiętnienia materialne, ale 
również buduje się świadomość społeczna 
o Kapelanach Katyńskich. 

Ważnym przedsięwzięciem upowszech-
niającym kult Kapelanów Katyńskich było 
opracowanie „Modlitwy o rozeznanie kan-
dydatów do chwały ołtarzy spośród kapela-
nów Wojska Polskiego i kleryków-sanitariu-
szy, ofiar Zbrodni Katyńskiej”, którą opraco-
wał ks. płk SG Zbigniew Kępa. Jest przezna-
czona do prywatnego odmawiania. 

Nowym elementem upowszechniania wie-
dzy o kapelanach są audycje radiowe reali-
zowane przez Polskie Radio Rzeszów. Lu-
dzie, z którymi rozmawia red. Anna Leśniew-

Działalność Stowarzyszenia Pamięć kapelanów katyńskich

uczestnicy pielgrzymki w Pacławiu, 14 czerwca 2020 r.
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Andrzej Szeptycki urodził się 5 sierpnia 1912 r. 
w Przyłbicach, powiat Jaworów. Był synem 
Leona, ziemianina, społecznika, szambelana 
papieskiego i Jadwigi z Szembeków,

Miał znakomite pochodzenie. Ród Szep-
tyckich należał do jednego z najznakomit-
szych rodów dawnego województwa ruskie-
go. Niegdyś członkowie tego rodu byli wyzna-
nia prawosławnego, a od początku XVII w. 
grekokatolikami; trzech Szeptyckich, Bazyli, 
Atanazy i Leon, było w XVIII w. biskupami 
greckokatolickiej diecezji lwowskiej. Biskup 
Atanazy Szeptycki był fundatorem słynnej 
lwowskiej świątyni, archikatedry pw. Święte-
go Jura. W wieku XVIII część z nich zaczęła 
się polonizować, zmieniając obrządek na ła-
ciński, część pozostała przy obrządku grec-
kokatolickim, od 1872 r. Szeptyccy nosili au-
striacki dziedziczny tytuł hrabiowski. Rów-
nież ród matki, Szembekowie, byli starym, 
arystokratycznym rodem, zapisanym w dzie-
jach Rzeczypospolite, a także Kościoła, z tego 
rodu wywodziło się dwóch prymasów Pol-
ski: Stanisław Szembek, prymas (1706–1721) 
i Krzysztof Andrzej, prymas (1739–1748), 
który jeszcze jako biskup chełmski (1713–
1717) dokonał koronacji obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

Ojciec Andrzeja, Leon Szeptycki (ur. 1877), 
arystokrata, ziemianin, gospodarzył w ro-
dzinnych Przyłbicach; był działaczem kato-
lickim, piastował rzadko wtedy przyznawa-
ny tytuł szambelana papieskiego, jego dziad-
kiem ze strony matki był Aleksander Fredro. 
Matka Andrzeja, Jadwiga z Szembeków, in-
teresowała się literaturą, malarstwem, pro-
wadziła badania archeologiczne i etnogra-
ficzne. I ona była rodzinnie związana z Alek-
sandrem Fredro – była jego prawnuczką. An-

drzej miał trzech sławnych stryjów: Andrzej 
(Roman) Szeptycki (1865–1944), Czcigod-
ny Sługa Boży, w latach 1900–1944 arcybi-
skup metropolita lwowski i halicki obrząd-
ku greckokatolickiego; o, Klemens (Kazi-
mierz) Szeptycki (1869–1951), wyniesiony 
w 2001 r. przez Jana Pawła II do chwały bło-
gosławionych, archimandryta zakonu study-
tów, zmarły w sowieckim więzieniu we Wło-
dzimierzu nad Klaźmą, Stanisław Szeptyc-
ki,(1867–1950), generał broni Wojska Pol-
skiego, szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego i minister spraw wojskowych II Rze-
czypospolitej.

Dzieciństwo Andrzeja zbiegło w w rodzin-
nych Przyłbicach, położonych miedzy Lwo-
wem a Przemyślem, w rodzinnym pałacu. 
W 1922 r. podjął naukę w IV Państwowym 
Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie. 
17 maja 1930 r. zdał maturę. Po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości podjął studia w Wyż-
szej Szkole Handlowej w Antwerpii. Ukoń-
czył je w lipcu 1932 r., uzyskując tytuł licen-
cie és sciences commerciales. W październiku 
1932 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uni-
wersytetu Warszawskiego. W czasie studiów 
działał w Stowarzyszeniu Katolickiej Mło-
dzieży Akademickiej „Odrodzenie”, z któ-
rym związał się jeszcze jako gimnazjalista we 
Lwowie, poprzez starszego brata Jana, który 
w latach 1929–1929 był prezesem lwowskie-
go koła „Odrodzenia”. Na zebraniu w marcu 
1934 r. mówił o ideologii „Odrodzenia”. Jesie-
nią 1934 r. wygłosił referat „Zagadnienie eli-
ty”. Przez jedną kadencję był prezesem war-
szawskiego koła „Odrodzenia” oraz przez rok 
członkiem Komisji Rewizyjnej.

20 września 1935 r. został powołany na 
dziesięciomiesięczne przeszkolenie wojsko-

we w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawale-
rii w Grudziądzu. Ukończył je 15 lipca 1936 r. 
w stopniu kaprala podchorążego z loka-
tą 13/110. Dwumiesięczną praktykę odbył 
w 2 szwadronie 22 pułku ułanów Podkar-
packich w Brodach. 19 września 1936 r. zo-
stał przeniesiony do rezerwy. Po zakończe-
niu służby wojskowej kontynuował studia 
na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 
1937 r. uzyskał dyplom magistra praw.

Od 25 stycznia do 6 marca 1938 r. od-
był ćwiczenia w rezerwie w 22 pułku ułanów 
Podkarpackich w Brodach. Po ich zakończe-
niu uzyskał awans na stopień wachmistrza 
podchorążego rezerwy. 6 lipca 1938 r. otrzy-
mał nominację na stopień podporucznika 
kawalerii rezerwy (ze starszeństwem z dniem 
1 stycznia 1938 r.). W Rocznej Liście Kwali-
fikacyjnej za rok 1938 z 12 grudnia 1938 r., 
rotmistrz Wincenty Ośmiałowski, dowódca 
3 szwadronu w 22 pułku ułanów Podkarpac-
kich napisał: Bardzo zdolny, bystrość i pamięć 
dobra. Poważny, bardzo logiczny, charakter 
prawy. Fizycznie wytrzymały i zdrowy. To-
warzysko wyrobiony. Zdolności wojskowe po-
siada w dość dużym stopniu, zdolności w do-
wodzeniu duże, w rozkazywaniu duże. Orien-
tuje się w trudnych warunkach bardzo do-
brze i szybko. Dowodził plutonem, dawał so-
bie w zupełności radę, jak na rezerwistę bez 
zarzutu. Odświeżył swe wiadomości wojsko-
we, czytał regulaminy, widać było interesowa-
nie się. Nadaje się w zupełności na dowódcę 
plutonu. Z taką opinią zgodził się dowódca
22 pułku ułanów Podkarpackich, podpuł-
kownik dyplomowany Władysław Płonka.

W 1938 r. wstąpił do Metropolitalnego Se-
minarium Duchownego we Lwowie. Jedno-
cześnie studiował na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 

alumn andrzej Szeptycki (1912–1940) NIEBANALNE ŻYCIORYSY
 –  jeden z wiernych do końca  
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Ponieważ podjął studia w seminarium du-
chownym został zaliczony przez władze woj-
skowe do pospolitego ruszenia bez broni.

We wrześniu 1939 r. nie został zmobilizo-
wany. W mundurze podporucznika kawale-
rii dołączył do wojskowego oddziału sanitar-
nego dowodzonego przez kapitana Jerzego 
Myszkowskiego (zamordowanego tak jak on 
w Katyniu), który przejeżdżał przez Przyłbi-
ce. Po 17 września 1939 r. w nieznanych oko-
licznościach dostał się do niewoli sowieckiej. 
Osadzono go w obozie specjalnym NKWD 
w Kozielsku.

Z obozu wysłał cztery listy, w tym dwa do 
opiekunki z dzieciństwa. W pierwszym li-
ście do dawnej niani, Olgi Frydrychowej, pi-
sał: Kozielsk, 27 XI 1939. Niech będzie Imię 
Pańskie pochwalone. Trudno pisać, gdy się nie 
wie gdzie i do kogo, gdy nie wiadomo kto jesz-
cze tu na ziemi, a kto w lepszej ojczyźnie. Po-
zdrawiam was z bardzo daleka i donoszę żem 
żyw i zdrów – niech Wam to wystarczy. Życzę 
wam możliwie spokojnych i pogodnych świąt 
– gdy pewność zgasła a pomyślność niepewna, 
niech choć ta jedna chwila obecna, która nam 
pozostała, zgromadzi was jak najwięcej przy 
ubogim stole wigilijnym, a nieobecni niech 
choć myślami będą z Wami. Gdybyście mogli 
raz w miesiącu pisać do mnie cieszyłbym się 
bardzo. Jestem spragniony wiadomości o was 
i o bliskich, choć przeczuwam niejeden smutek 
i żałobę. Jeżeli możecie napiszcie słówko do Ja-
cques’a. Myślą często jestem z Wami – szcze-
gólnie wczoraj przy łamaniu chleba przyszli-
ście mi na myśl. Z rzeczy niezbędnych do ży-
cia niczego mi nie brak i nie próbujcie mi przy-
syłać. Ściskam was wszystkich z całego serca 
i Panu Bogu polecam losy nasze i całej naszej 
Rodziny. Jerzy Myszkowski załącza ukłony. 
Andrzej Szeptycki.

W drugiej kartce napisał: Kozielsk, 20. I. 
1940. Kochana Olesiu, Bóg ci zapłać za list 
i dobre słowo. Ciężko mi bardzo i blisko roz-
paczy było po tym co napisałaś – ale Pan Bóg 
wie co robi – i może dla nich będzie lepiej, że 
otrzymali spoczynek, na który sobie dobrze 
zasłużyli. Napisz mi gdzie są ich groby. Napisz 
mi gdzie są Z. i H., żebym wiedział gdzie ich 
szukać, gdybym dojechał do Lw. Modlę się za 
ciebie i za wszystkich naszych żywych i umar-
łych. Jestem zdrów – mam dużo czasu – dziu-
ry w butach i poluje na „baranki egipskie”. Na-
uczyłem się prać, szyć, gotować różne rzeczy. 
Jeśli ci nie jest za ciężko to siedź w Prz. – do 
wiosny już niedaleko. Andrzejowi i Helci po-
wiedz, że nie zapomnę im tego, że ciebie ugo-
ścili. Następny raz napisze do Boba albo Jos. 
Czy wiesz coś o Łabu? Ściskam ciebie Olesiu – 
pozdrawiam wszystkich, którzy p mnie pamię-
tają – do widzenia da Bóg nie za bardzo dłu-
go... twój A. Sz. Była to ostatnia wiadomość 
pochodząca od niego wysłana z Kozielska.

Podporucznik kawalerii rezerwy Edmund 
Radziwiłł, zwolniony z Kozielska pod koniec 
1939 r. wskutek interwencji włoskiego dworu 

królewskiego, napisał do jego siostry Anny: 
Byłem w tym samym klasztorze, widywałem 
go, wyglądał dobrze, świetnie znosił niewolę. 
Był zawsze pogodny, nawet wesoły. Impono-
wał mi odwagą ducha. Był zawsze dla wszyst-
kich uczynny, dużo pomagał kolegom.

Między 15 a 17 kwietnia 1940 r., na pod-
stawie wykazu NKWD sporządzonego 
w Moskwie, został przekazany do dyspozy-
cji naczelnika NKWD w Smoleńsku. Jego na-
zwisko znajduje się na liście wywozowej nr 
029/5 z 13 kwietnia 1940 r., pozycja 72, nu-
mer akt sprawy 986. Między 16 a 19 kwietnia 
1940 r. został zamordowany przez funkcjo-
nariuszy NKWD na uroczysku „Kozie Góry” 
w Katyniu lub w piwnicy okręgowego więzie-
nia NKWD w Smoleńsku. Jego ciało oprawcy 
wrzucili do dołu śmierci w Katyniu (obecnie 
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu).

26 maja 1943 r. w czasie niemieckiej eks-
humacji w Lesie Katyńskim został rozpozna-
ny. Znaleziono przy nim legitymację Semi-
narium Metropolitalnego we Lwowie, kartę 
szczepień i dwie odznaki kawaleryjskie (od-
znakę Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawa-
lerii w Grudziądzu i odznakę 22 pułku uła-
nów Podkarpackich). Figuruje pod nume-
rem AM 3304 w rejestrze Amtliches Mate-
rial zum Massenmord von Katyn, wydanym 
w 1943 r. w Berlinie i na liście Komisji Tech-
nicznej Polskiego Czerwonego Krzyża pod 
numerem 3304. Jego nazwisko umieszczono 
w wykazie Dalsza lista ofiar katyńskich, opu-
blikowanej w „Gońcu Krakowskim”, nr 169 
z 23 lipca 1943 r.

Jego podpis znajduje się na odwrociu ry-
sunku: „Obóz oficerów WP w Kozielsku 
Wielkanoc 1940”, znalezionym w 1943 r. przy 
zwłokach podporucznika Wilhelma Biela-
czyca.

Decyzją numer 439/MON z dnia 5 paź-
dziernika 2007 r. minister obrony narodo-
wej Aleksander Szczygło awansował go po-
śmiertnie na stopień porucznika. Awans 
ogłoszono 9 listopada 2007 r. w trakcie uro-

czystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pa-
mięć Bohaterów”.

Jego nazwisko umieszczono na tablicz-
kach epitafijnych na ścianie Kaplicy Katyń-
skiej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie i na Polskim Cmentarzu Wo-
jennym w Katyniu. 12 maja 2019 r. obok Ka-
plicy Ukrzyżowania na terenie Sanktuarium 
Matki Bożej Kalwaryjskiej i Znalezienia 
Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej po-
sadzono 33 Dęby Pamięci, tworząc Aleję Dę-
bów Pamięci Kapelanów Katyńskich. Przed 
jednym z nich znajduje się tabliczka imien-
na poświęcona klerykowi Andrzejowi Szep-
tyckiemu.

27 września 1939 r. przed gazon pałacu 
w Przyłbicach zajechał samochód z funkcjo-
nariuszami NKWD. Mieli zadanie rozstrzela-
ni na miejscu Leona Szeptyckiego, który za-

winił tym, że był „obszarnikiem”. Gdy go wy-
prowadzano z pałacu, jego żona Jadwiga, na 
własne żądanie dołączyła do męża. Oboje zo-
stali zamordowani.

Kolejny stryj kleryka Andrzeja, Aleksan-
der Maria Dominik Szeptycki, (ur. 1866), 
ziemianin, prefekt Sodalicji Mariańskiej zie-
mi zamojskiej, stał się jedną z ofiar skierowa-
nej przeciw polskim elitom niemieckiej Ak-
cji AB. Dnia 19 czerwca 1940 r. został zamę-
czony w Rotundzie Zamojskiej – gestapow-
cy nakazali mu biegać bez ustanku, aż umarł 
na zawał serca.

Siostra kleryka Andrzeja, Zofia, imię za-
konne Maria Jozafata od Najświętszego Ser-
ca Jezusa (1904–1958), w latach 1946–1957 
była przełożoną Polskiej Prowincji Zgroma-
dzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Ma-
ryi. Druga siostra Wanda (1910–1999), rów-
nież wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Fran-
ciszkanek Misjonarek Maryi i przez 60 lat 
była misjonarką w Damaszku w Syrii. Zmar-
ła w Aleppo.
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Jadwiga z Szembeków Szeptycka i leon Józef Szeptycki, rodzice andrzeja Szeptyckiego


