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Informacje o minionych wydarzeniach 

1. 

25 kwietnia w Skierniewicach odbyła się uroczystość 

odsłonięcia tablicy pamiątkowej i posadzenia Dębu 

Pamięci poświęconych ks. ppłk. Edwardowi Chomie. 

Relacja:  

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-
kwiecien-2021/skierniewice-upamietnienie-ks-pplk-

edwarda-chomy-ofiary-zbrodni-katynskiej/  

Fotogaleria:  

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/skierniewice-upamietnienie-ks-ppk-

edwarda-chomy-ofiary-zbrodni-katynskiej-galeria-

zdjec-4/  
 

2. 

Podczas uroczystości 3 maja odsłonięto  

i poświęcono tablicę upamiętniającą ks. ppłk. An-
drzeja Niwę, kapelana wojskowego, administrato-

rem parafii wojskowej w Ostrowie w latach 1936-

1939. 

Tablicę ufundowała Rodzina ks. ppłk. Andrzeja 

Niwy. Serdecznie dziękujemy!!! 

Relacja: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-

maj-2021/ostrow-wielkopolski-upamietniono-kape-

lana-katynskiego-pplk-andrzeja-niwe-podczas-uroczy-

stosci-3-maja/  

Fotogaleria: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/ostrow-wielkopolski-uroczystosci-odso-
niecia-i-poswiecenia-tablicy-dedykowanej-kapelanowi-

katynskiemu-ks-ppk-andrzejowi-niwie-galeria-zdjec-4/  

 
3. 

Podczas uroczystości odpustowych ku czci Świętego 

Stanisława 8 maja w kościele garnizonowym w Rado-

miu, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświę-
cona dwóm kapłanom związanym z Ziemią Radom-

ską, którzy zostali zamordowani z rąk sowieckich w 

czasie II wojny światowej: ks. ppłk Edwardowi Cho-

mie i ks. mjr Józefowi Mikuczewskiemu. 

Relacja: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-

maj-2021/uroczystosc-odpustowa-w-kosciele-garnizo-

nowym-w-radomiu-z-poswieceniem-tablic-upamietnia-

jacych-kapelanow-katynskich-ks-pplk-edwarda-chomy-

i-ks-mjr-joz/  
Fotogaleria: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/radom-poswiecenie-tablic-upamietnia-

jacych-kapelanow-katynskich-ks-ppk-edwarda-chomy-

i-ks-mjr-jozefa-mikuczewskiego-p/  

 

 

 

 

4. 

W piątek 28 maja 2021 r. w parafii wojskowo-cywil-

nej pw. Św. Kazimierza w Chełmie biskup polowy Jó-

zef Guzdek poświęcił tablicę pamiątkową, dedyko-

waną Kapelanom Katyńskim pochodzącym lub po-

sługującym na Ziemi Lubelskiej. 

Relacja: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-

maj-2021/chelm-biskup-polowy-poswiecil-tablice-pa-

miatkowa-dedykowana-kapelanom-katynskim-ziemi-
lubelskiej-w-kosciele-garnizonowym/  

Fotogaleria: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/odsoniecie-i-poswiecenie-tablicy-dedy-

kowanej-kapelanom-katynskim-ziemi-lubelskiej-w-

kosciele-garnizonowym-w-chemie-2/  

 

4.  

Końcem maja została wyemitowana w PR Rzeszów 

ostatnia audycja o Kapelanach Katyńskich. Rozsyła-
liśmy je systematycznie. Prośby o przeoczone, nieprze-

słuchane audycje prosimy wysyłać na adres e-mail SPKK. 

 
Dziękujemy władzom PR Rzeszów i Pani red. Annie Le-

śniewskiej, Panu Prezesowi Przemysławowi Tejkow-

skiemu i Pani Dyrektor Edycie Kluk-Wisz za podjęty trud 

przybliżania pamięci Bohaterów Polski. Dziękujemy 

Wszystkim rozmówcom, którzy wspierali to dzieło swo-

imi wypowiedziami!  

 

5.  

W niedzielę, 6 czerwca 2021 r., w Parafii Wojskowej 

pw. św. Jerzego w Łodzi miały miejsce uroczystości 

związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, dedy-

kowanej kapelanom katyńskim pochodzącym lub 

posługującym na Ziemi Łódzkiej, którzy zginęli w Ka-

tyniu. 
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Relacja: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-

czerwiec-2021/lodz-poswiecenie-tablicy-upamietniaja-

cej-kapelanow-katynskich-ziemi-lodzkiej/  

Fotogaleria: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/odsoniecie-i-poswiecenie-tablicy-upa-

mietniajacej-kapelanow-katynskich-ziemi-odzkiej-gale-

ria-zdjec-l/  

 

6. 

W dniach 4-6 czerwca 2021 r. miała miejsce piel-
grzymka „Ze św. Jakubem w intencji Kapelanów Ka-

tyńskich” z Warszawy przez Ziemię Lubelską do Kal-

warii Pacławskiej, gdzie 6 czerwca miały miejsce do-

roczne uroczystości upamiętniające Kapelanów Ka-

tyńskich. 

Relacja: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-

czerwiec-2021/pielgrzymka-ze-sw-jakubem-w-intencji-

kapelanow-katynskich-4-6-czerwca-2021/  

Fotogalerie: 
1.  

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/pielgrzymka-stowarzyszenia-pamiec-

kapelanow-katynskich-lublin-bezyce-frampol-zamosc-

nieledew-czartowiec-galeria-zdjec-g/  

2. 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-

galeria-2021-r/pielgrzymka-stowarzyszenia-pamiec-

kapelanow-katynskich-przemysl-kalwaria-pacawska-n/  

3. 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-foto-
galeria-2021-r/kalwaria-pacawska-msza-sw-w-inten-

cji-kapelanow-katynskich-i-modlitwa-w-alei-debow-ka-

pelanow-katynskich-4/  
 

7. 

We wtorek 29 czerwca 2021 r. w kościele pw. Św. Sta-
nisława Biskupa Męczennika w Zręcinie, dokładnie 

w 93. rocznicę święceń kapłańskich ks. mjr. Mieczy-

sława Janasa, została odprawiona Msza święta za Na-

szego Drogiego Kapłana. 

 

 

Relacja: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-

czerwiec-2021/zrecin-upamietnienie-ks-mjr-mie-

czyslawa-janasa-kapelana-katynskiego-w-93-r-jego-

swiecen-kaplanskich/  

 

8. 

16 lipca papież Franciszek mianował dotychczaso-

wego biskupa polowego JE ks. bpa Józefa Guzdka ar-

cybiskupem metropolitą białostockim. Serdecznie 

gratulujemy Księdzu Arcybiskupowi i zapewniamy o mo-

dlitewnej pamięci. Dziękujemy za wielką życzliwość 
dla sprawy Kapelanów Katyńskich! 

 

9. 

W lipcu staraniem na-

szego stowarzyszenia 

ukazała się książka po-

święcona ks. mjr. Mieczy-

sławowi Janasowi.  

Dziękujemy Pani Barbarze 

Tarkowskiej za opracowa-
nie dzieła, jak również licz-

nym Donatorom, dzięki 

którym publikacja mogła 

się ukazać! 

 

 

 

 

10. 

W lipcu sąd rejestrowy w Warszawie po 9 miesiącach, 

wpisał do rejestru nowy skład Komisji Rewizyjnej oraz 
dokonane w maju br. zmiany w Statucie naszego stowa-

rzyszenia. Ciągle czekamy na wpis do rejestru organiza-

cji pożytku publicznego. 
 

11.  

13 sierpnia Rada Miasta Ropczyce podjęła uchwałę o 
nadaniu jednej z ulic imienia ks. ppłk. Andrzeja 

Niwy.  

Dziękujemy Inicjatorowi i ropczyckim Radnym oraz 

wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia tej decyzji. 

 

12. 

15 sierpnia 2021 r. w 
Woli Wieruszyckiej, pa-
rafia Łapanów (woj. ma-
łopolskie), w miejscu 
urodzenia ks. Jana Le-
ona Ziółkowskiego zo-
stała odprawiona Masza 
św. polowa w intencji 
beatyfikacji ks. Jana i 
pozostałych Kapelanów 
Katyńskich.  
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https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fotogaleria-2021-r/kalwaria-pacawska-msza-sw-w-intencji-kapelanow-katynskich-i-modlitwa-w-alei-debow-kapelanow-katynskich-4/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/foto-p-fotogaleria-2021-r/kalwaria-pacawska-msza-sw-w-intencji-kapelanow-katynskich-i-modlitwa-w-alei-debow-kapelanow-katynskich-4/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2021/zrecin-upamietnienie-ks-mjr-mieczyslawa-janasa-kapelana-katynskiego-w-93-r-jego-swiecen-kaplanskich/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2021/zrecin-upamietnienie-ks-mjr-mieczyslawa-janasa-kapelana-katynskiego-w-93-r-jego-swiecen-kaplanskich/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2021/zrecin-upamietnienie-ks-mjr-mieczyslawa-janasa-kapelana-katynskiego-w-93-r-jego-swiecen-kaplanskich/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-czerwiec-2021/zrecin-upamietnienie-ks-mjr-mieczyslawa-janasa-kapelana-katynskiego-w-93-r-jego-swiecen-kaplanskich/
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Mszę Św. odprawił ks. Marek Skop proboszcz parafii Ła-
panów. W uroczystości wzięło udział ok. 100 osób z lo-
kalnej społeczności oraz rodzina ks. Ziółkowskiego. Uro-
czystość taka odbywa się rok rocznie w dniu 15 sierpnia 
od roku 2016 i jest hołdem miejscowej społeczności dla 
pamięci ks. Jana. Dziękujemy Wszystkim uczestnikom 
za modlitwę! 
 

13. 

W sierpniu władze stowarzyszenia uzyskały wstępną 
zgodę na instalacje tablic memorialnych Kapelanów Ka-
tyńskich w bazylice św. Jacka w Chicago oraz  
w Ośrodku Polskim im. Świętego Jana Pawła II  
w Yorba Linda (Kalifornia). Dziękujemy za życzliwość! 
Realizacja upamiętnień planowana jest w 2022 roku. 
 

Zapowiedzi najbliższych wydarzeń 
 

1. 

W sobotę 11 września w Sanktuarium Matki Bożej 

Jutrzenki Nadziei w Grodowcu planowane jest odsło-

nięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Kapela-

nów Katyńskich. Początek uroczystości o godz. 

13.00. Sanktuarium znajduje się na ziemi dolnośląskiej 
w gminie Grębocice, w powiecie polkowickim. Ponieważ 

to daleko z centrum Polski apelujemy o rozpowszechnie-

nie tej informacji wśród rodzin i znajomych na Dolnym 
Śląsku. Serdecznie zapraszamy! 

 

 
 

2. 

We wtorek 14 września w bazylice na Świętym 

Krzyżu zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upa-

miętniająca katolickich kapelanów ofiary Katynia. 

Początek uroczystości o godz. 11.45. Serdecznie za-

praszamy! 

 

 

 

3.  

W piątek 17 września w kościele franciszkanów w Ja-

śle, zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upa-

miętniająca ks. mjr. Stanisława Matznera. Początek 

uroczystości o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy! 

 

4. 

W piątek 17 września w katedrze polowej WP o go-

dzinie 12.00 będzie sprawowana Msza św. dla środo-

wisk katyńskich. Serdecznie zapraszamy! 

 

5.  
W niedzielę 19 września w kościele garnizonowym w 

Poznaniu planowane jest odsłonięcie i poświęcenie 

tablicy upamiętniającej Kapelanów Katyńskich zwią-

zanych z ziemią wielkopolską. Początek uroczystości 

o godz. 12.00. Serdecznie zapraszamy! 

 

Informacje finansowe 

 
Nasze stowarzyszenie od początku roku miało przy-

chody w kwocie: 19 854,00 zł, zaś wydatki w kwocie  

15 473,10 zł.  

Po stronie kosztów dwie wiodące pozycje, to wydanie 

książki o ks. mjr. Mieczysławie Janasie, łączny koszt 

10 762,20 zł oraz koszty tablic i organizacji uroczystości 

upamiętniających kapelanów katyńskich 3 426,00 zł.  

Bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim Zacnym Do-

natorom! Podkreślamy, iż osoby prywatne na książkę  

o ks. Janasie wpłaciły 4 000 zł! Dziękujemy Darczyńcom 

i instytucjom za donacje i dotacje! Dziękujemy Wszyst-

kim Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili składkę 
członkowską za ten rok! 

Na koncie stowarzyszenia obecnie jest ok. 4 700 zł.  

Najbliższe planowane większe wydatki, to we wrześniu 
druk książki o ks. kpt. Józefie Czemerajdzie oraz koszty 

związane z zapowiedzianymi powyżej wrześniowymi 

uroczystościami.  

Wszystkich, którzy mogą, prosimy o życzliwość! 
 

 
Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, Mar-

tyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik, Dorota 

Tarkowska-Żentara. 

 
 

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:stowarzyszenie.spkk@gmail.com
http://kapelanikatynscy.pl/
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Kazanie Biskupa Polowego podczas Mszy św. z poświeceniem tablicy 
Kapelanów Katyńskich Ziemi Łódzkiej, Łódź 6 czerwca 2021 r. 
 
 
Niech upamiętnienie kapelanów ziemi łódzkiej, którzy zostali zamor-
dowani w Katyniu, przyczynia się do coraz głębszego poznania prawdy 

o Golgocie Wschodu - powiedział biskup polowy Józef Guzdek.  
„Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3,35) – 
powiedział Jezus. Zatem do Jego rodziny zaliczeni zostali wszyscy wyznawcy Chrystusa, znani i 
nieznani, błogosławieni i święci, wszak oni w sposób heroiczny pełnili wolę Boga. Są wśród nich 
ludzie w sile wieku, młodzież, a nawet dzieci. Są duchowni i świeccy, ojcowie i matki, ludzie róż-
nych zawodów: lekarze, nauczyciele i wychowawcy, żołnierze… Jedni oddali swoje życie broniąc 
ewangelicznych wartości, inni zaś zasłużyli na chwałę ołtarzy swoją służbą i pracą. 
 
Siostry i Bracia. 
Podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108. męczen-
ników okresu okupacji hitlerowskiej. Są wśród nich kapelani, którzy we wrześniu 1939 roku po-
zostali wierni Bogu, Ojczyźnie i żołnierzowi. Wśród błogosławionych są także kapelani powstania 
warszawskiego. Ks. Józef Stanek SAC, który zrezygnował z możliwości przeprawy pontonowej na 
drugi brzeg Wisły. Podczas pacyfikacji Czerniakowa wzięty do niewoli przez Niemców, został 23 
września 1944 r. powieszony na kapłańskiej stule. Bł. o. Michał Czartoryski powiedział: „Szkaple-
rza z piersi moich nie zdejmę i rannego żołnierza nie zostawię”. Razem z rannymi żołnierzami 
został zastrzelony a ciała ich zostały spalone na stosie ulicznym. 
Myśl o Polskiej Golgocie Zachodu domaga się dopełnienia przez pamięć o Golgocie Wschodu, gdzie 
Polacy dali heroiczne świadectwo bezkompromisowej wierności Bogu i Ojczyźnie. „Są to często 
męczennicy nieznani, jak gdyby nieznani żołnierze wielkiej sprawy Bożej” – napisał św. Jan Paweł 
II w Tertio millennio adveniente. 
Po zakończeniu II wojny światowej Rosjanie skutecznie skierowali zainteresowanie polskiej opi-
nii publicznej na zbrodnie hitlerowskie, sami kryjąc się w cieniu i poza odpowiedzialnością. „Teraz 
trzeba przerwać tę złowrogą ciszę nad grobami ofiar stalinowskich – mówił ks. Zdzisław Pesz-
kowski, kapelan Pomordowanych na Wschodzie. – Trzeba pokazać bohaterstwo na Nieludzkiej 
Ziemi, którą podnosimy do miana Golgoty Wschodu. Polacy muszą być świadomi, że mieli dwóch 
wrogów. Musimy sami określić, nazwać swoich prześladowców, opisać ich zbrodnie, domagać się 
zadośćuczynienia”. 
 
Siostry i Bracia. 
Dziś zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca pięciu spośród 24 kapelanów WP, 
którzy zostali zamordowani wiosną 1940 roku w Katyniu, Twerze, Charkowie i innych miejscach 
kaźni na „nieludzkiej ziemi”. 
Nie czas i miejsce, aby opisywać dokonania wszystkich kapelanów katyńskich związanych z zie-
mią łódzką. Warto jedynie podkreślić, że byli to mężowie wierni Bogu i Ojczyźnie, Kościołowi i 
żołnierzom Wojska Polskiego. 
Jednym z upamiętnionych w naszej garnizonowej świątyni będzie ks. Kazimierz Suchcicki, który 
od 1919 roku pełnił służbę kapelana w Wojsku Polskim. Był wierny Bogu i lojalny wobec dowód-
ców i żołnierzy w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku i przez kolejne lata po jej za-
kończeniu. Od grudnia 1934 roku pełnił obowiązki dziekana Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi. We 
wrześniu 1939 roku wraz z polską armią przemieścił się na wschodnie tereny naszej Ojczyzny. Po 
aresztowaniu przez sowieckie władze, razem z żołnierzami dzielił los więźnia w Starobielsku a 
później w Kozielsku, do końca niosąc pomoc duchową osadzonym. 13 kwietnia 1940 roku został 
zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Lesie Katyńskim. Męczeńska śmierć miała zna-
miona pieczęci potwierdzającej jego lojalność wobec Ojczyzny i powierzonych mu żołnierzy. 
Pragnę przypomnieć, być może nieznany epizod z jego życia, potwierdzający lojalność i wierność 
księdza pułkownika wobec przełożonego, jakim po linii kościelnej był biskup polowy Stanisław 
Gall. 
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W 1931 roku Marszałek Józef Piłsudski próbował usunąć biskupa Stanisława Galla z urzędu bi-
skupa polowego Wojsk Polskich. Zgodnie z umową zawartą między Rzeczpospolitą a Stolicą Apo-
stolską Marszałek nie mógł zwolnić biskupa polowego bez zgody Papieża, jednak chciał iść na 
skróty. Wezwał więc do Belwederu na rozmowę kapelana ks. Kazimierza Suchcickiego, oświad-
czając: „Ksiądz obejmie naczelną kapelanię w wojsku z prawem mianowania i zwalniania kapela-
nów”. Kapelan odpowiedział: „Biskupem polowym jest biskup Gall”. Riposta Marszałka była na-
tychmiastowa: „Dla mnie on nie istnieje, a przed księdzem mitra. Dwa razy rozkazu nie powta-
rzam”. To powiedziawszy Marszałek Piłsudski trzasnął drzwiami i wyszedł. Ksiądz Suchcicki nie 
przyjął nieuprawnionej propozycji wysokiego awansu. Wielkiemu Marszałkowi, który zasłużył na 
miano „ojca” odzyskanej wolności, pokazał, że granice lojalności wyznacza poszanowanie prawa i 
wierność sumieniu. Zachował się godnie i lojalnie wobec swojego przełożonego, jakim był biskup 
polowy. 
W dowód uznania za wierność wobec Ojczyzny i powierzonych mu żołnierzy 29 czerwca 2012 
roku postanowieniem ówczesnego Prezydenta Rzeczpospolitej został pośmiertnie mianowany na 
stopień generała brygady. 
 
Siostry i Bracia. 
Od kilku już lat działa Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich. Pod kierunkiem prezesa 
Stowarzyszenia p. dr. Łukasza Stefaniaka, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej i lokalnych 
władz wydobywani są z zapomnienia kapelani różnych wyznań, którzy pozostali wierni aż do mę-
czeńskiej śmierci na „nieludzkiej ziemi”. 
Pragnę przekazać wyrazy wdzięczności tym, którzy utrwalają pamięć o kapelanach katyńskich, 
przypominając ich dokonania oraz zasługi dla Rzeczpospolitej i żołnierzy Wojska Polskiego. 
Szczególnie dziękuję przedstawicielom Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich oraz Insty-
tutu Pamięci Narodowej za ufundowanie pamiątkowej tablicy. W te prace angażuje się także or-
dynariat polowy, przygotowując publikacje, organizując sesje naukowe, Msze święte w intencji 
pomordowanych oraz przygotowując pielgrzymki do miejsc ich urodzenia i służby. 
 
Siostry i Bracia. 
Niech upamiętnienie kapelanów ziemi łódzkiej, którzy zostali zamordowani w Katyniu, przyczy-
nia się do coraz głębszego poznania prawdy o Golgocie Wschodu. 

Niech nasza modlitwa będzie znakiem trwałej pamięci o Zmarłych oraz wsparciem dla tych, któ-
rzy dokumentują wierność ewangelicznym wartościom męczenników Wschodu. 

Niech przybliży się dzień beatyfikacji świadków wiary i męczenników z lat 1917–1989, którzy w 
czasie prześladowań w sposób heroiczny pełnili wolę Bożą. 

bp Józef Guzdek 
Biskup Polowy 
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Barbara Tarkowska z d. Ziółkowska                                                Warszawa, dnia 16 sierpnia 2021 r. 

 

Oświadczenie 

w sprawie kultu księdza Jana Leona Ziółkowskiego, męczennika zbrodni katyńskiej 

                             

         Przedstawiam niniejsze oświadczenie, ponieważ zbliża się 80. rocznica odkrycia masowych 

grobów oficerów Wojska Polskiego w Katyniu oraz ich ekshumacji wiosną w 1943 r. w lesie ka-

tyńskim, prowadzonej przez ekipy Polskiego Czerwonego Krzyża pod zarządem wojskowych 

władz  niemieckich,  w  czasie  której wydobyto  na  światło dzienne spod zwałów rosyjskiej ziemi   

i rozpoznano zwłoki kapelana armii II RP księdza majora Jana Leona Ziółkowskiego, dziekana po-

lowego 24. Dywizji Piechoty z Jarosławia, jeńca sowieckiej niewoli w obozie w Kozielsku, zamor-

dowanego w kwietniu 1943 r. w Katyniu, który był bratem mojego ojca. 

       W chwili obecnej już nikt inny z rodziny księdza Ziółkowskiego, kapłana diecezji krakowskiej 

i kapelana Wojska Polskiego w latach 1919-1939, nie jest w stanie opisać wydarzeń, które świad-

czą o jego pomocy duchowej jako męczennika zbrodni katyńskiej w uzyskanych łaskach od Boga 

jakie otrzymała nasza rodzina  w bardzo trudnych sprawach. 

        Od lat szkolnych wiedziałam że stryj ksiądz Jan zginął w Katyniu, rodzice o tym mówili, ale 

zabraniali opowiadać w szkole i do ludzi obcych. Ale nie były znane miejsca jego służby wojskowej 

od 1919 r. i wiedzieliśmy tylko, że przed wojną z Niemcami pracował jako kapelan wojskowy w 

Jarosławiu koło Przemyśla, skąd poszedł na front kampanii wrześniowej w 1939 r. i dostawszy 

się do niewoli sowieckiej był w obozie w Kozielsku i w 1940 r. został zamordowany przez NKWD.  

      Niżej opisuję trzy sprawy, co do których nasza rodzina jest przekonana iż zostały zrealizowane 

pomyślnie dzięki duchowej pomocy księdza Ziółkowskiego jako męczennika zbrodni katyńskiej 

poprzez jego wstawiennictwo u Boga:  

        1.  Pod koniec II wojny żandarmi niemieccy konno przyjechali do domu Ziółkowskich w Woli 

Wieruszyckiej, szukali broni partyzantów, grożąc całej rodzinie śmiercią jeśli coś znajdą. Stojąc 

pod lasem widzieliśmy, ja miałam wtedy 5 lat i wszystko dobrze pamiętam, że wyrzucają przez 

okna ubrania z dużej szafy w pokoju stryja Piotra Ziółkowskiego i wtedy ktoś ze starszych krzyk-

nął:  

        - Jezus Maria, w szafie została strzelba księdza Jaśka! 

W tej szafie ukrywano sztucer myśliwski,  kupiony  przez księdza Jana dla ojca i braci do polowań 

na dziki, wilki, bażanty, była  to  też rezerwowa broń partyzantów z okolicy, ponieważ mój ojciec 

oraz stryjowie  byli  członkami  AK w rejonie Łapanowa,  a naboje były  ukrywane  w  komorze. 

Wszyscy się  modliliśmy na  kolanach do Matki Boskiej  w ostatnich chwilach  życia, czekając  na  

niechybne rozstrzelanie,  bo nie  było ratunku  w  sytuacji  znalezienia  tej  broni  w naszym domu. 

Nagle przyjechali  na koniach dwaj oficerowie niemieccy, odwołali żandarmów i wszyscy odjechali 

z domu Ziółkowskich na wysokim wzniesieniu drogą w dół do gościńca. A my pobiegliśmy do 

domu i wszystkich zamurowało z wrażenia, bo w kącie pustej szafy stał sztucer księdza Ziółkow-

skiego. Opowiadając o tym przez wiele lat po wojnie, świadkowie tego wydarzenia twierdzili z 

całym przekonaniem, że to był cud, że duch śp. księdza Jana Leona Ziółkowskiego, męczennika z 

Katynia, zasłonił tę broń, aby rodzinę uratować przed śmiercią, a dzieciom rodzice tłumaczyli, że 

„kurza ślepota żandarmom padła na oczy  i nie widzieli strzelby księdza Jaśka”. 
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        2.  Nasz tato Mieczysław Ziółkowski przed wojną z Niemcami  i  zaraz  po  wojnie  pracował  

jako kierowca i mechanik samochodowy. Został aresztowany przez UB w tym samym dniu co Jan 

Jarotek, wójt z Łapanowa, kuzyn naszego ojca. Wójta Jarotka UB zabiło w więzieniu w Bochni w 

czasie przesłuchania, a nasz tato siedział w Myślenicach, gdzie był mocno pobity oraz  w Krakowie. 

Po wyjściu z więzienia  tato  miał  trudności  ze  znalezieniem  pracy  w  instytucjach państwowych  

i pracował prywatnie, ale rzetelnie płacił składki do ZUS i podatki. Po jego śmierci  w 1976 r. nasza 

mama nie otrzymała renty wdowiej, bo ZUS twierdził że ojcu zabrakło kilku miesięcy do wyma-

ganego okresu składek ubezpieczenia z tytułu pracy,  więc sądziliśmy że mu odliczyli pewien 

okres pobytu w więzieniu.  Ktoś nam poradził, abyśmy pośmiertnie zweryfikowali ojca jako 

uczestnika ruchu oporu i mama otrzyma rentę jako podopieczna ZBOWiD, ale nasz ojciec nie był 

członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację i z weryfikacją po jego śmierci były pro-

blemy, w czasach komunistycznych sprawa wydawała się niemożliwa do załatwienia przez ludzi, 

którzy nie mieli żadnego poparcia we władzach partyjnych ani sferach biznesowych. Mama wciąż 

się modliła przed obrazkiem z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, który został jako 

jedyna pamiątka po księdzu Ziółkowskim z lat 1917-1919 kiedy był katechetą w szkole w Krako-

wie Podgórzu, a był to nieodebrany obrazek do pierwszej Komunii z nazwiskiem uczennicy „He-

lena Helowicz” i kaligraficznym podpisem katechety „X. Jan Ziółkowski”. Mama chorowała na krę-

gosłup, nie mogła chodzić nawet o lasce, nas było 5-ro rodzeństwa i zapewniliśmy jej dobre wa-

runki, ale została  pokrzywdzona  przez władze komunistyczne. Cierpiała i modliła się w intencji  

księdza Ziółkowskiego. Modlitwa i wiara w duchową opiekę księdza Ziółkowskiego nad rodziną 

przyniosła dobre owoce, nasza mama otrzymała łaskę od Boga za jego wstawiennictwem jako 

męczennika Katynia.  Po dwóch latach starań  ZBOWiD zweryfikował pośmiertnie naszego ojca 

Mieczysława jako uczestnika ruchu oporu i mama, Wanda Ziółkowska, otrzymała rentę jako po-

dopieczna ZBOWiD, za co żeśmy gorąco dziękowali i dziękujemy księdzu Janowi, w głębokim prze-

konaniu, że wyprosił łaskę u Boga dla naszej matki i dla całej rodziny. 

       3.  Nasza mama zmarła w 1988 r. w Krakowie. Po pogrzebie młodsza wiekiem rodzina zebrała 

się w mieszkaniu mojej siostry Elżbiety, gdzie mama też mieszkała i był z nami kuzyn Jaś Ziółkow-

ski z Wieliczki. W czasie skromnego obiadu rozmawialiśmy m. in. o księdzu Janie, zamordowanym 

w Katyniu i siostra powiedziała, że na prośbę mamy włożyła jej do trumny różaniec i obrazek 

komunijnym z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa, nazwiskiem dziewczynki „Helena 

Helowicz” i podpisem katechety „X. Jan Ziółkowski”, przed którym mama się zawsze modliła i 

serdecznie wspominała księdza Jana, który był jej szwagrem i mówiliśmy wiedząc od rodziców, 

że jako kapelan Wojska Polskiego przed II wojną przyjeżdżając na urlopy z Jarosławia, finansowo 

pomagał rodzinie i ludziom biednym. Pamiętam jak wyglądał ten obrazek, podpis stryja księdza 

Ziółkowskiego i nagle powiedziałam do kuzyna z Wieliczki, czując się dziwnie, jakby ktoś mi w 

duchu podpowiedział co mówić: 

      -  Jasiu, przecież ty służyłeś razem z księdzem Janem w wojsku w Jarosławiu przed wojną, więc 

opowiedz nam o nim, bo znamy go tylko z opowiadań rodziców i krewnych. 

      -  Nie tylko służyłem ze stryjem księdzem kapelanem Ziółkowskim w 24. Dywizji Piechoty – 

usłyszeliśmy po chwili milczenia  jego drżący głos  -  ale sowieci w dniu 17 września 1939 r. zabrali 

nas razem do niewoli koło Tarnopola i wywieźli na Ukrainę.  

       -Mnie cofnięto z niewoli jako 16-letniego szeregowca – opowiadał - a stryj ksiądz Jan został na 

Ukrainie i na pożegnanie dał mi swój zegarek na rękę, 20 złotych i kazał uciekać do domu. Wtedy 

nie przypuszczałem że to jest ostatnie pożegnanie. 

        Wszyscy zamilkli z wrażenia, bo takiej wiadomości nikt się nie spodziewał i pamiętam że by-

liśmy okropnie wstrząśnięci wyznaniem kuzyna, który prawie po 50 latach pierwszy raz 
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opowiedział tę historię do swojej rodziny, mając łzy w oczach. Wtedy dowiedzieliśmy gdzie, kiedy 

i w jakich okolicznościach ksiądz major Jan Leon Ziółkowski dostał się do sowieckiej niewoli w 

dniu 17 września 1939 r. Rok później czyli w 1989 r.  kiedy odtajniono sprawę katyńską po piere-

strojce w Rosji i upadku komunizmu w Polsce, Jaś Ziółkowski syn Piotra złożył pisemną relację o 

wydarzeniu w dniu 17 września 1939 r. i w ciągu kilku dni jakie spędził z kapelanem Ziółkowskim 

w sowieckim obozie na Ukrainie. Po 15 latach, to jest w 2003 r. Jaś Ziółkowski pojechał do Jaro-

sławia na wycieczkę i w domu, gdzie ksiądz Ziółkowski mieszkał przed wojną, znalazła się pa-

miątka księdza  - drewniana skrzyneczka z tabliczką w środku, na której pisze, że w 1937 r. poda-

rowali mu ją oficerowie Brygady KOP „Podole” w Czortkowie na pamiątkę 7-letniej służby dla żoł-

nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, strzegących granicy Polski z Ukrainą Sowiecką i Rumunią.  

        Jesteśmy przekonani, że wiedza o zabraniu księdza Ziółkowskiego do sowieckiej niewoli jest 

łaską od Boga nie tylko dla naszej rodziny, ale i dla rodzin innych kapelanów katyńskich, ponieważ 

po odtworzeniu jego dziejów z pomocą ludzi którzy  pamiętali kapelana WP i KOP sprzed wojny, 

nastąpiło zainteresowanie dziejami pozostałych kapelanów WP różnych wyznań, pomordowa-

nych w 1940 r. na wschodzie i wspólnym wysiłkiem z rodzinami oraz przyjaciółmi 33 kapelanów 

katyńskich odtwarzamy ich pracę kapłańską dla Boga, ludzi w parafiach cywilnych i żołnierzy ar-

mii II RP w czasie wojny, pokoju i sowieckiej niewoli.  

       W zakończeniu oświadczenia w sprawie kultu księdza Ziółkowskiego jako męczennika 

zbrodni katyńskiej dodam, że trzeba głęboko wierzyć iż wszystko co się działo po 1989 r. czyli po 

odtajnieniu zbrodni katyńskiej w sprawach upamiętnienia ponad 22 000 zamęczonych polskich 

oficerów i funkcjonariuszy, ofiar tej zbrodni, mimo ogromnych tragedii jaka spotkała wiele rodzin, 

jest łaską od Boga dla naszego narodu. 

       Pandemia zakryła 80. rocznicę zbrodni katyńskiej, ale przed nami 80. rocznica odkrycia tej 

zbrodni i modląc się w intencji pomordowanych męczenników, trzeba również wierzyć, że nastąpi 

dobry przełom w sprawie religijnego upamiętnienia przez kościół katolicki 23 księży kapelanów 

Wojska Polskiego z lat 1919-1939, pomordowanych w 1940 r. w Katyniu, Charkowie i Twerze, 

zgłoszonych wstępnie w grudniu 2009 r.  na kandydatów do procesu beatyfikacyjnego męczenni-

ków wschodu (1917-1989) z okresu drugiej wojny światowej jako reprezentantów ponad 22 000 

ofiar zbrodni komunistycznej, dokonanej w 1940 r. przez sowieckie NKWD na polskich jeńcach 

wojennych. 

Barbara Tarkowska 
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„Katyń w filatelistyce”  

dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa 
 

13.04.1978  

„Polscy Olimpijczycy, którzy zginęli w walce z hitleryzmem w latach 1939-1945” Zginęli w Katy-

niu - kpt. art. Józef Baran-Bilewski, rtm. Zdzisław Kawecki, ppor. Stanisław Urban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toronto Ontario    17.09.1978 

KATYN PLAQUE DEDICATION DEDICACE DE LA PLAQUE KATYN SEPT. 17 SEPT. 

Oprac. P. Niewczas  


