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Informacje o minionych wydarzeniach 

1. 

W sobotę 12 marca br. w katedrze polowej WP  

w Warszawie zostały poświęcone tablice kapelanów 

katyńskich do Chicago i Yorba Linda.   

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział  

w uroczystościach.  

Więcej:  

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

mosci-marzec-2022/poswiecenie-tablic-upamiet-

niajacych-kapelanow-ofiar-zbrodni-katynskiej/   

 

 

 

 

 

Retransmisja uroczystości: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/galleries/video-4-

galeria-video/transmisja-z-uroczystosci-poswiece-

nia-tablic-kapelanow-katynskich-5/  

 

Audycja w PR Rzeszów: 

https://radio.rzeszow.pl/audycje/kapelani-ka-

tynscy-nowe-upamietnienia-w-stanach-zjednoczo-

nych  
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2. 

W sobotę 12 marca br. miało miejsce Sprawozdaw-

czo-Wyborcze Zebranie Ogólne Członków Stowarzy-

szenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. 

Zgodnie z wolą zebranych na II kadencję 2022-2026 

przedłużono mandat dotychczasowym władzom.  

W skład zarządu wchodzą: Łukasz Stefaniak – prezes, 

Barbara Tarkowska – wiceprezes, Martyna Turzyńska – 

sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik. Komisję Rewi-

zyjną tworzą: Jerzy Pawlikowski – przewodniczący, Ma-

rian Szpunar – wiceprzewodniczący, Karolina Kucińska 

– sekretarz. 
Bardzo dziękujemy za zaufanie. Wszystkich pokor-

nie prosimy o aktywną współpracę. 

 

3.  

13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar 

Zbrodni Katyńskiej. Przedstawiciele stowarzyszenia 

brali w nich udział. Poniżej relacje z Warszawy i To-

runia. Prosimy, aby w miejscach gdzie są upamięt-

nienia kapelanów katyńskich modlić się 13 kwietnia 

oraz 17 września. Prosimy o przysyłanie relacji z ta-
kich uroczystości. 

 

Warszawa: 

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

mosci-kwiecien-2022/muzeum-katynskie-msza-sw-

w-intencji-ofiar-zbrodni-katynskiej/  

 

Toruń: 

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

mosci-kwiecien-2022/torun-modlitwa-za-ks-gen-

bryg-kazimierza-suchcickiego-ofiare-zbrodni-ka-
tynskiej/  

 

4. 
Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 

Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę pocz-

tową z podobizną ks. ppłk. Andrzeja Niwy. Bardzo 
dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły 

się do tego dzieła. 

 

 

Informacje finansowe 

 

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom i Wspo-

możycielom za wsparcie! Dziękujemy Wszystkim 

Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili składkę 
członkowską.  
Do 20 kwietnia br. składki opłaciło 43 osób z zobowiąza-

nych. Tegoroczne wpływy ze składek wynoszą 4590 zł. 

Największym dotychczasowym przedsięwzięciem było 
wykonanie tablic do Chicago i Yorba Linda w Stanach 
Zjednoczonych. Nasz koszt to 8500 zł bez jednego gro-
sza. Pomoc w sfinansowaniu tego przedsięwzięcia otrzy-
maliśmy od Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej  
w kwocie 8000 zł. Koszt wysyłki tablic do USA, kilka ty-
sięcy złotych pokrył Urząd ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Dzięki tym okolicznościom możemy 
cieszyć się obecnością pamięci o Kapelanach Katyńskich 
w Chicago i Yorba Linda. 
Były to dotychczas wydarzenia wywołujące największy 
obrót finansowy w naszym stowarzyszeniu w tym roku. 
Przed nami kolejne przedsięwzięcia, na które pozysku-
jemy środki mając nadzieję na ich pełną realizację. 
 

Varia 
 

Na kolejnych stronach prezentujemy różne opraco-

wania związane z naszą działalnością. 

W tym numerze Biuletynu, zachęcamy do zapozna-

nia się z: 
1. osobistym wspomnieniem o śp. Matyldzie Król, spisa-

nym przez jej córkę Wandę Król. Prezentujemy również 

kilka zdjęć obrazów śp. Matyldy. 

2. kolejnym odcinkiem „Katyń w filatelistyce”, ze zbio-

rów naszego członka p. Piotra Niewczasa. 

3. tekstem „Jestem Dumny” II czyli Panteon Skierniewic-
kich Bohaterów, autorstwa Członka naszego stowarzy-
szenia p. płk. Andrzeja Krysiaka. 
4. pierwszym odcinkiem cyklu „Kapelani Katynia”, roz-
poczętym przez kwartalnik „Polska Zbrojna Historia” 
(NR 1 (21) 2022). 
5. archiwalnym artykułem dr. Roberta Sendka „Zamor-
dowany Za prawdę”. W prawosławnym Wielkim Tygo-
dniu prezentujemy sylwetkę ks. Stefana Kriwoszijewa. 
 

 

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 

KRS 0000727503 
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Varia 
 

Wspomnienie o śp. Matyldzie Król - Honorowym Członku Stowarzyszenia Pamięć 
Kapelanów Katyńskich 

 
W ubiegłym roku 6 listopada w wieku 95 lat odeszła od nas moja Mama Matylda 

Kro l. Była honorowym członkiem Stowarzyszenia  Pamięc  Kapelano w Katyn skich. Znała 
zamordowanego w Katyniu w 1940 roku kapelana Jana Leona Zio łkowskiego, był Jej 
wujem. Pamiętała Go ze swojego dziecin stwa, bowiem Kapelan pochodził z sąsiedniej 
wioski, Woli Wieruszyckiej. Mama urodziła się 1 marca 1926 roku we wsi Kamyk  
w powiecie bochen skim, w rodzinie ziemian skiej. Od dziecin stwa marzyła o malowaniu 
obrazo w, czując, z e Bo g obdarzył Ją takim talentem. Jednakz e cięz kie czasy wojenne nie 
pozwalały na to. Po wojnie w roku 1948 wyszła za mąz  i przeprowadziła się do Krakowa. 
Tam oddała się całkowicie swojej rodzinie i wychowywaniu czwo rki dzieci. Dopiero  
w dojrzałym wieku mogła realizowac  swoje dziecięce marzenia i pasje malarskie. Była 
samoukiem, swoimi sposobami dochodziła do techniki malowania olejnego. W roku 1987 
wstąpiła do Stowarzyszenia Plastyko w Nieprofesjonalnych Ziemi Krakowskiej i tam 
korzystała ze wskazo wek profesora krakowskiej ASP Włodzimierza Karcza. Będąc 
członkiem Stowarzyszenia przez ponad 20 lat, brała udział w licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Była wielokrotnie nagradzana i wyro z niana, między innymi 
I-wszą nagrodą od Prof. Wiktora Zina. Jej  prace znajdują się w kilku kos ciołach (między 
innymi w kos ciele w Łapanowie, obok gabloty pos więconej kapelanowi Janowi Leonowi 
Zio łkowskiemu), w domach kultury oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 
Podczas pierwszej wizyty Ojca S w. Jana Pawła II w Polsce, podarowała mu namalowany 
przez siebie obraz, przedstawiający Dom Rodzinny Papiez a w Wadowicach. Namalowała 
ro wniez  tłum pod Oknem Papieskim na ul. Franciszkan skiej 3 w Krakowie. Artystka 
chętnie uwieczniała na pło tnie waz ne wydarzenia. Jeden z Jej obrazo w, przedstawiający 
zamieszki pod Kos ciołem Arka Pana w Nowej Hucie w okresie stanu wojennego, znajduje 
się w sali posiedzen  NSZZ Solidarnos c  na AGH. Na swoim obrazie przedstawiła ro wniez , 
wg własnej wyobraz ni, symbolikę tragedii katastrofy Smolen skiej w 2010 r.  Pomimo, z e 
dorosłe z ycie spędzała w Krakowie, to jednak kraj z lat dziecinnych i młodzien czych, 
związanych ze wsią, stanowi zasadniczy temat Jej obrazo w. Malowała pejzaz e oraz 
wiejskie chałupki i ludzi, wkomponowując w przepiękną przyrodę, przedstawiała 
zanikające tradycje, chcąc  ocalic  je od  zapomnienia. Malowała ro wniez  zabytkową 
architekturę, kos cioły i kapliczki, dworki  i zamki, kwiaty, martwą naturę oraz S więtych.   

Moja Mamusia cicha, skromna, mocno wierząca w Boga i nie szukająca rozgłosu, 
pozostawiła po sobie blisko 1500 przepięknych obrazo w. I chociaz  Jej zabrakło ws ro d nas, 
to ciągle będzie z yła w swoich artystycznych dziełach, dla pokolen . 
     
 
Wspomnienie napisała co rka Wanda Kro l 
 
Krako w, styczen  2022 
 
 
 

Galeria obrazów autorstwa śp. Matyldy Król, na następnej stronie. 
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Wielkanocna tradycja       Bociany 

Kapelan Jan Leon Ziółkowski   Katastrofa smoleńska  

Stary kościół w Łapanowie      Matka Boża Różańcowa 
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„Katyń w filatelistyce”  

dzięki uprzejmości pana Piotra Niewczasa 
 

Buffalo N.Y. 14240    09.11.1980, 1940-1980 REMEMBER POLISH OFFICERS KATYN 

 
Toronto Ontario    13.09.1981 KATYN MEMORABILIA EN SOUVENIR DE KATYN 

EXHIBITION EXPOSITION SEPT. 13 SETP. 

 

 

 

Oprac. P. Niewczas 
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„Jestem Dumny” II czyli Panteon Skierniewickich Bohaterów 
 

19 lutego 2022 r. Skierniewice obchodziły 565. Urodziny Miasta. Data ta w świa-

domości mieszkańców Skierniewic od wielu lat ma bardzo ważne znaczenie. Na kilka dni 

przed tym wydarzeniem, Muzeum Historyczne Skierniewic wspólnie z władzami samo-

rządowymi miasta, rozpoczęły kolejną, drugą odsłonę akcji edukacyjnej "Jestem Dumy". 

W ten sposób wspólnie tworzymy Panteon Skierniewickich Bohaterów! Akcja edukacyjna 

"Jestem Dumny" miała na celu upamiętnienie cichych bohaterów lokalnej społeczności, 

którzy wierni zasadom i ideałom, swą niezłomną postawą dążyli do odzyskania przez Pol-

skę niepodległości a następnie odbudowywali jej państwowość. Wydarzenia przedsta-

wiane w akcji to historie mieszkańców Skierniewic i regionu, którzy swoim życiem poka-

zali, że patriotyzm może być postawą każdego z nas, że my również możemy zostać boha-

terami swojej małej ojczyzny i Polski.  

Opowieść o losach bohaterów staje się opowieścią o historii miasta, a w szerszej 

perspektywie – o dziejach całego narodu polskiego. Przedstawione historie mają za zada-

nie pokazać ówczesny trud, wysiłek włożony w pielęgnowanie polskości i dążenie do nie-

podległości, niezłomne podstawy cichych bohaterów historii Polski.  

Wśród kandydatów do Skierniewickiego Panteonu Bohaterów staraniem Muzeum, 

Towarzystwa Przyjaciół Skierniewic, środowisk zrzeszonych wokół emerytów wojsko-

wych i lokalnych stowarzyszeń paramilitarnych, został zgłoszony ks. ppłk Edward Choma, 

bohater wojny polsko – bolszewickiej, pierwszy proboszcz Parafii Wojskowej w Skiernie-

wicach, ofiara zbrodni katyńskiej.  

Akcja jest kontynuacją rozpoczętego w 2018 r. projektu odkrywania i upamiętnia-

nia historii skierniewickich patriotów – bohaterów naszej ojczyzny. W 2022 r. zostaną 

sfabularyzowane i opisane w formie swoistej Jednodniówki historie pięciu, spośród trzy-

nastu Postaci, które otrzymają największą liczbę głosów. Miło mi poinformować, że w wy-

niku szeroko zakrojonej akcji głosowania poprowadzonej głównie przez sympatyków 

Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  

w Skierniewicach, nasz kandydat został nominowany do zaszczytnego Tytułu Skiernie-

wickiego Panteonu Bohaterów. Warto w tym miejscu dodać, że postać Księdza jeszcze do 

niedawna w ogóle nie była znana lokalnej społeczności, dopiero starania lokalnych histo-

ryków, kolejnych proboszczów Parafii Wojskowej w Skierniewicach, księży ppłk. Pawła 

Piontka i Władysława Włodarczyka, Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich oraz 

stowarzyszeń mundurowych ze Skierniewic, sprawiły, że postać ta na zawsze została 

przywrócona w świadomości skierniewiczan. Akcję dofinansowano ze środków Instytutu 

Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ra-

mach Funduszu Patriotycznego.  

 

płk w st. spocz. Andrzej Krysiak  

Członek Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich 
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Było ich 33. Kapelanów zawodowych i rezerwy, służących w Wojsku Polskim
i Korpusie Ochrony Pogranicza^ kapelanów policji i więziennych oraz cywilów.
Obok księży rzymskokatolickich znaleźli się również kleryk seminarium
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ANTONI ALEKSANDROWICZ
^^^iS^S?^1893-1940
^^^^%3^3Ksiądz diecezji mińskiej i pińskiej,
Ł^^^ri^^E starszy kapelan Okręgu Korpusu nr K^'"^ ""''' .^^^';
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Urodzony 25 października 1903 w Roż-
dżałowie. Święcenia kapłańskie przyjął ^-:
w katedrze lubelskiej 22 czerwca 1930.
W latach 1930-1935 wikariusz w Wozu- FJ.
czynie, Częstoborowicach i Zakrzówku. ^
Od 1935 proboszcz w Czartowcu. p"^
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l?sa?IS'!s':^^^SS^ - stał mianowany kapelanem rezerwy, kapitan. Był gorliwym ^

?-a^•^^, stanie pounickiej świątyni. Dach kośdoła pokryto blachą. Do-
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Urodzony 11 Upca 1893 w Mińsku Li-
tewskim. W 1916 otrzymał święcenia
kapłańskie w diecezji mińskiej, następ-
nie w diecezji pińskiej. Od 1917 prefekt
szkół w Bobrujsku i Mińsku Litewskim.
W 1919 ochotniczo wstąpił do Wojska

Polskiego. Uczestnik wojny pokko-bokzewickiej. W latach

B
^

ca

|%1 1921-1936 był kapelanem wojskowym w Słonimiu, Wilnie
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^^^^^^^ i Baranowiczach, major. Po 17 września 1939 w nieznanych
•^^^;-%Ś^ okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Osadzono go
^i'^^SS^ w obozie specialnym NKWD w Starobidsku. 11 listopada

i 1939 odprawił pierwszą w obozie potajemną mszę świętą. Jó-
^S-a mf riincl/i i«7cnnh«npi

lym nabożeństwie, na bmdnym, przepebiionym jeńcami ko-
rytarzu... ks. Aleksandromcz z łacińskiego brewiarza thuna-
^zył na polski tekst Ewangelii o dzieweczce, którą Chrystus
wskrzesił... Tę Ewangelię, którą znali wszyscy, teraz shichali
tak, jakby ją słyszeli po raz pierwszy, i płakali w skrusze, że
byli tak małej wiary i że mieli chwile, w których wątpili, że
»dzieweczka nie umarła, ale śpi«". 27 marca 1940 został prze-

;^-3^^^ wieziony z moskiewskiego więzienia na Butyrkach do obozu
^^ w Kozielsku. Między 9 a 11 kwietnia 1940 został zamordowa-

g^[:; ny w Lesie Katyńskim lub w piwnicy więzienia wewnętrzne-
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—- nią kapłańskie w greckokatolickiej die-

cezji stanisławowskie]. W latach 1919-
^~^ 1922 pracował w parafiach w Kałuszu,
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sal: „Przez cały szereg lat k&. tików wykazał wybitnie gorli-
wą swą działalność dla Polski na wszystkich dotychczas zaj-
mowanych przez niego stanowiskach pracy zawodowej, spu-
AsmtiwfwitsassassiMasiSiasSSSS^^sQs^^^^^
li^SSI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^jfj^y
vissiisio^^^^^Q^i^^^^iy^^^
IBBISIBIHRBBBBI'ifRHniBIBBnmgiuwil'^llilu'.w^iB
^m-Mm^i'{t^»^^^mM'^-w-^^^ti^»w-UW^^^^
lllłBBH!B!łSW!ffiffiRłił!WnSffltn<g|{jj^i|2@g2i@
HBffiI(inBBBHlTH^^^^^^^@^j^j|y{^j|jij^yi
Zarządu NKWD w Smoleńsku. 18 maja 1943 w czasie nie-
mieckiej ekshumacji ofiar w Lesie Katyńskim został rozpo-
many (numer AM 2455). Spoczywa na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Katyniu. W 2UU7 awansowany do stopnia
podpułkownika.

isstss^ussmffsifiSi

i.5^§.| powiększenie cmentarza. Bolesław Cisło tak opisał jego wy- ^
jazd z parafu: „Pamiętam odjazd ks. Józefa Czemerajdy ^

^ z Czartowca do punktu zbornego. Po mszy ks. Józef pożegnał ^

kał. Tak parafianie żegnali swojego proboszcza. Jakby prze- t 
^^<; czuwali, że widzą go ostatni raz". Po 17 września 1939 w nie- F$g

^^^ znanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Był |^
->^^ więziony w Szepietówce, Starobidsku i Moskwie. W maju ^

1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD ^
•^y| w budynku Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie. j"~

^^| Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie, p'^

STANISŁAW MATZNER 1891-1940
Ksiądz diecezji przemyskiej, starszy
kapelan Okręgu Korpusu nr I

Urodzony 7 marca IX91 w Dębicy.
13 lipca 1913 otrzymał święcenia
kapłańskie w diecezji przemyskiej.
W latach 1913-1916 był wikariuszem
i katechetą w Gorlicath. 15 marca
1916 otrzymał powołanie do służby

wojskowej w armii austn>-węgierskiej. l listopada 191K wstą-
pił do Wojska Polskiego. Kapelan Gami/onu Olkusz i miejsco-
wego Wojskowegi) Szpitala Zakaźnego. Od 4 stycznia 1919
^niAn^&aiVifiiKt^'Biiri^tor.t'tiriii'tiii^lnmnRica'iltaTwn-ntRi
lUJlllKIBSlłirtl^UBIffifBRfflWBffitRHilUBBFIfllM-jillitiffil
IWKtiefWW'JWplW (Wyt{t!()S!iffS^S^!S!!s^!!S^
reiBćntiHRWBTi^FTiTiTimlJiiiiiirtiiw.iWłiimiłiiuuiuła
24 sierpnia 1922 mianowano go kapelauem Wujskuwego
Więzienia Karnego w Stanislawowie. W 1927 został kien)wni-
kiem rejonu duszpasterskiego i proboszczem parafii wojsku-
wej w Brześciu nad Bugiem. Od 19.i l proboszc? parafii woj-
skowej we Lwowie, l srycznia 1936 uzyskał awans na stopień
starszego kapelana, major. W 1939 został pruboszczem para-
fii wojskowej w Warszawie. Wybuch wojny zastał go we Iwo-
wie. Pełnił posługę kapelańską w czasie obrony miasta. Aresz-
towany w 1939/1940, więziony we Lwowie. Wiosną 1940 za-
mordowany przez hinkqonariufizy NKWD w Charkowie,
KiJDwie lub w Chersoniu. Jego nazwisko znajduje si^ na tak
rwanej Ukraińskiej Liście Katyńskiej. Miejsce pochówku do
dziś jest nieznane. Jego brat, pułkownik Bolesław Matzner
(1889-1940), doktor praw i sędzia Najwyższego Sądu Wojsko-

-» •v-w'u-M-W wegu, został zamordowany w Katyniu.
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Biogramy opracowano na podstawie słownika Bo- .".'-.-;- ''^
gusława Szweda, Wierni do końca. Kapelani woj- ^^^^.?~*7 ^$

".3^

ŁUKASZ STEFANIAK doktor nauk humanistycznych w za- %^^^^^@
kresie filozofii, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć Kapę- .-a^ TSS^S^-i8^^
łanów Katyńskich. 'K^.'-^^S^s;łanów Katyńskich. 'K^.'-^^S^s

Od redakcji: W związku z przypadającą w roku 2023 osiem- ^ ^"*'^^'^4^i
dziesiątą rocznicą odkrycia mogił oficerów polskich w Ka- •-»,a^;*^§'^.;;CT'^
tyniu redakcja kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia" • " ^s^liii ^ .^

•f«?*i

^ skich duchownych wszystkich wyznań, którzy w 1940 roku
zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD w Katy-
niu, Charkowie, Miednoje i Bykowni.
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ROBERTSENDE|( czoru przed posterunek zajechala clezarowka z k lkoma
aresdantami. W6r6d nich rczpoznano wlasnie Slefa na
K,i*osztewa. dle nd s.noL hodzie zn. dowdlisie cllze
burmistrz miasta Sewlijewo Marlf Konow, jego zastepca
Georg Kornazow, przeds ebiorca Christo StoJnow €zem
szesa osob. Nie zatrzymano ch dr!2et wareszcie, ecz wy
wieziono szybko w niew adomym kie.unku-To, costalo
,|e pd2nrq. $|aooi o z oposreScr . ed _ego / tryLona$co$
egreLuc_ , bmurin, Dimit)ra Doc/ewd. Gryllo go sunie
' e w lw.q4 u r popelnronq rbrodr'q prdoowdl sre trrec
przed sqsiada mi i rodzinq usprawedliwiaa. Opow adal.2e
aresztowanlch wlviez ono na lqczke na skaju pobliski+
go lasu.a nastepn e polecono m wykopaa wlasne groby.
Doc2ew m6w l, 2e Kr woszijew prcsil go jako swojego
znajomego bydarowano mu icie. Duchowny mial bla

€ta6 Doc2ewa, zeby ten strzelalobok, by Krwoszlew m6gl
upcla | .oawda rdbrte8o. d poten w)nr. da s|e r$16(d
do domu. Nawet gdyby ta opowiesa byra prawdz wa. z pla
nu tak nic by nie wyszro. gdyi po oddaniu svzal6w przez
pluton egzekucyjny, gdyskazan upadli do grobow, jeden

z nadzorujqcych egzekucjq dla pewnoscistae lkaidern'l
le2qcemu w glowQ. Ofiary zostat za mordowa ne bez
Swiadk6w bezsqdu i bez mo2liwosci obrony.

Wykopane przez aresztowanyrh grcby byt bardro pM-
k e, m at zaledwie 50 60 cm glebokoSc . C ala zamordc

ieczorem 5 paidzernika 1944 r. kto6 bruta -

nie zalomotal do d rzw bulgarckiego kapla.
na Steiana Kriwoszjewa. Bylo p6ino, wdo.
mu znajdowala se cala rodzina: duchowny,

jego 2ona i cztery corki. Kriwosziew otworzyl dEwi. W plc
gu stal trzej miodz ludze z karabnamina ram onach.
Oznajmili, ze Kiwosztew wzywany jest na posterunek mi
cji w sprawiewyjasn en. Kapian poZegnals a zblisk mL
i wyszedl. Rodzina nigdy goluz n e zobaczyla 4wego.

Swiadkowie, przetrzymylvan wdwczas na posterunku
m cji w rn ejscowo6ci Sew iewo, do K6rego doprowadzG

no Kiwosztewa, wspominali
po latach, 2e tego wie
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= nem tego typu. Podobna instltlcjq powolali Niemcy

= w czerw€u 1943 L t!4 afa ona 2bada6 inne masowe

= of|a. N(wD. odkryle w uhrainsk .n 'nie6cie Winnica w pc

* blitu zytomieEa. Wtym jednak v{ypadkr w do}ach amief:
= ci byt szczqtki ofar z lat wielkiego terroru, zamodowa-
p nych w atach 1937 1938. W pracach tej drugiej komlsji

di leon.den Cont w Bedlde. Mafio t{a onF4n.styodle{el. d Za rdwno na temat Katvnia jah i zbrodni w Winnicv sze_
roko ro2p stryala sq prasa bulgarcka. Z czlonkamiobu
komisji przeprowadzano wy'vv ady, powstawat poswlecc
'F le11u tFnatowia-oyc_e rao owe, Prsa"o o wstrzqsaja
cej2brcdni, kt6ra wlwolala ogromne wzburzenie calego
Swiata. Odmalowpvano tlo po nyczne, wspominajqc plzy

okazji konflikt m Adryemigracyjnym rzqdem polsklm gen.
Wadtslawa Sikorckiego a wladzq bolszewickq. Oomlno-
walojednak poczucie erczy przercZelia sr-ald nod-.
nrno te bulgaEcy dz ennila?e dysponowali wowc /as je

dynie wyrywkowymi nformacjami. Na pzyklad wartykuie
z czerwca 1943 r. w bulgarskirn czasopismie ,,Otec Paisrj"
mo2na bylo przeczitaa o tym, 2e oiiarami sowieck ej
/broo' <ralosq po_ad 1Oty6. po.sh(h olce'owr. Daj
s|e'ny. /e /arrordowanvch bvro po_add$ ukrc_nie w eLej

Pow6d do zemsty
Wryn wlaS- e.7aqe Stelan [. wosl|jew w Sewltew|e

(Srodkowa Bulgaria) zorganizowal w)€tawe poswiqconq
Katyniowi. Ogromne Ma2enie budzlt iotograf e przedsta-
wlajqce mlelsce zbrodnikatynskiej ilej ofar E ementem
wylattry o,lo .ownrFz wskaTanie sprawcdw zbrodnr ?d
dzqcego zwlazkiem Sowieckim retimu stalinowsk ego. N e
do konca wiadomo, skqd Kr woszijew wzial zdjecia i pozG
.tale nac.atdotyLzqLe hdtynrd. Bya moZec/e6a nano
wi! fotograne zaczerpniQte z oncjalnego raport! Miedzy
-arooowFj (onis_ Ler.arsr. eJ b.oaHcer rbsonre taryn
ska. Stefan Kriwoszijew byi czlowieklem wyksztalconym,
znallQzyk n emieck , w dodatku pzez pewlen czas kwate
rowa w jego dom u oncerowle niemieccy, mO$ zatem za
ich pdredn ctwem poz)€kai niekt6€ mateiav To mo2li- >

wanlrh paysypano ziemiq do tego stopnia n edbale,2e
po jakims czasie, w wyniku deszczu i osiadanla gruntu,

fragmenty zwlok zac2qly sie wyania6. Na takimakabrycz
ny widok n edlugo potem natrafili mtodzi pasterze krecqcy
sie po okolicy, w tym caeffastoletni w6wczas Dimityr
Peew Rysylwar^ odnalezonej przez n,Lh Stow) byl nre
mozliwe do rozpoznania, ecz na podstawie charaKery
styc2nlch dlugich wlosOw splec onych z tylu w wa rkocz,
chlopak domyslil siQ, 2e to giowa ks qdza. O odkryciu pc

nfonnowal doroslych, c zas powiqzali ze sobq fakty.

Tlo zbrodni
Odnale/ ona cTasTla _alezdla oo Ste'cna hnwo54.e

wa. Slady wskazylvat na to, 2e zostal on zamordowany
w ten sam spos6b, wjakl NKWD zgladzllo w Katyn u
po sk ch oticer6w: strzalem w potyllca. Tragicznysplot
wydarzeisprawil, 2eten prawoslawnyduchownymOwii
wiernym wlasnie o Katyniu kilka miesiqcy wczesnieJ.
Wjak jednak spos6b sprawa Katynia mogla zadecydo
wa. o lose bu,earsk e8o lsreozd)  ls l -qd u rego/a i '
teresowanie Katyn em?

wiadomosa o zbrodni katynskiej wstzqsnqla bulga lskq
op'q publicT.q wr.'olce poodrdle/ie_ - nasowyc" CrG
b6w lednym z czlonk6w powolanejprzez Niemcy w kw ef
nru 1943 r lMiedrynarodowej Konis_ Letasr,iej badajq
cej tarbrodnia byt bulgarski patolog, doc. Marko Mafiow
z Uniwersytetu Softskrego. Odkryc e katynskich do16w re-
terowala bui€Frska p€sa- Komlsja n e byla jedynym orga-



we. choa Swiadkowie, kt6rzy Kr woszijewa znaliosobiscie,
przypuszczata. 2e otrzynralle raczej od Polak6w, czronk6w
polskej konsp racj . N4iQdzy Polskq a Bulgariq wlasclw e od
pieruszych dni wojny dzialal szla k przerzutowy. KOrym
prenicdno na Tachod ludT. ala rarze dor-1e Ly. /die
c ia imateratpokazujqcezbrodnenemieckewPosce.
\.ew)hlu"/one za_ar. ?e \n {€,nres/la.€T bd'tan
skim dotartdo Bulgar materiat pzekazylvane przez pra-

cownik6w Polsk ego Czerwonego Krzy2a. Korzy wiosnq

nych sqd6w w Bulgariizginelo lub zniknqlo bez 5ladu od
20 dor'O\-. osob. fdld p|/enoc) 7a.7ela op.odadoore
ro po20grudnia 1944 r., kiedy ukonstytuowa, sie sqdy
(rrybunat) udowe.Iojednak niezmien lo ogdlnei atmos
fery w kraju i nada tNala polityczna rozprawa, jaka kom!
n s. prowadzilize sltymiprzeciwn karn politycznym, tym
razem tednak zbrodnie przykrywajqc pozo.em ega noscr.

ledna z oliar tej jesien nej falinienaw 5c. przed l(6rq
p,Tcsr'regdl w sw)' _ rP.sla.h. sb,s e Sle; hrrros/er

lqal  r  o  d l r  udr  a,w prd(ach -a r re i .cL sow a. ! i r .

zbrodni. l to wla6nie one rozpowszechn ane w Bulgari
doiart do prawoslawnego duchownego.
Tipeina p ze.7-waEc to tdJard se g o/e. Kri{os..Fw

po2wolilsobie nalamach czasoplsma , Ra& tie naapo.
k;lptyczne reileksje. Pisalbowiem: "Na stosie otarnym
s *o'zonyn z wldsry. _ egorsrrTryrh r.leredw. ber zdd
nych wyrzut6w su mienia sklada siq los iz]cie milior6w lu
dz.Wobec b6stwa wlasnych interesbw wojna zamienla sie
s nrt.7emno,.a.*e bdc dndl|d. C/'owieL. Tabja c,,rowie
ka,jeden nar6d ucLska drlg,tlamsiw imiawlasnych inte'
res6w. A oto gestnieja oblok gniewu nienawisci m edzy
nd'odar r:pdlnoran,r po_Fdj'r4r o-obami:w)sldn
nik zla cem ery ludz,zas nawaln ca zmiecie ssz'€tko
i wszystk ch, bez r62nicy, czy sq dobtzy, czy zli, madrzy czy
nieroz!mn. BadE tyrn, przez ktorlrh podnos sie nawarni
ca, biada tym bardziel tym, kt6 tzy )ej doczel<a)a"'1 .

Ani tlch sl6w Kriwosziewa, ani wymowy wlstawy katyi
skiej komuni6ci nie za pomnie .Woko cach Sew iewa,
podobnie jak w calel Bulgar , dzialat kom unistyczne be
j6wk Inspimwane iwspierane przez Zwlazek Sow eck
Crd:  r " "  /erq\  rds7eo, .  Cd\  lom-_;cr  uudL,ro iaca
za nimipotege ArmiiCzerwonej - objqliw krajuwradre.
Stalo sie to 9 wzeania 1944 (Zaczqtslq w6wczas$,
prorckowane przez Kiwoszilewa .krwawe bachanalia .
Kilkanascle ostahich tygodni1944 r. od 9wrze;n a do
konca grudnia, ro jedna z najbardzlet kBawych epok
w najnowszych dz elach Bulgaii:c2as niesbchanego okru.
c eistwa i przemory Bezkarnych 2brod n dopuszczat s a
w6wczas glownie oddz at komu n stycznet party2a ntki, a e
z chaos! kolz)stalitak-Ue ka rlerowicze. ludz e pozbawienl

{e8or-od mora nFgo iTwk[ orzes€pcy oce- d se. /F
do koic€ 1944 r wwyniku samowoli, bezprdwia idoraz-

Zostal zarnordowany 5 paidziern ka 1944 r Wasciwy prc

ces, prcwadzony przeciwko niemu ipieciu innyrn ludzom
z Sewltewa iokoiic, odbyl siq dopiero w marcu 1945 r.,
a wec pol rok! po ch smierci. Proces prowadzono zaocz-
nie. Dzialalqcy w Sewlrjew e okrego$ry sad ludowy oskarzy4
Kiwovljewa o to, ze . bylzauianym czlowrek enr bylego
ministra spraw wewnetEnrch D@zy Chistowa iwrogem
komunistycznej pad!"antki,2e od 1941r poclburzal udzi
w okqgu do walk z pa rtyza nlami I ja ko inspirator tei walki
byl auto€m fasz,€towskich wystapien r. Wyrck wydano
2/  mdr ld qaq r .  Kr i {oszrFw w€lr  '_yr  o iM?onrmi
zosral skazany na srn era, grzylvne. K6rq mus ala zaplacia
jego mdz na. iutratQ majatku na zeczskarbu panstwa.

warto zaznaczya, 2e kwest a .,fas4stowskich w)€ta
pen moze sie odnosia zar6wnodo horn iiwyglaszafych
podczas Lrroc4€to6c ce& ewnych, jego publicystyk na la
nd _ prasy.jdl do {ryslalv} posw e(onai4arvn:{ej
zbrodni.WadzekomunstycznewBolgar mocnooponc
wat pzeciwko tezie, ze sprawca tel zbrodni byl Zw azek
Sow ecki. Sprawa ta byia dla komun st6wtakwa2na, ze
procesem czronk6w komisl katyiskiej iwinnickiel zarmG
wals qjeden z dwunastu sklad6w Najwy2szego Sadu Lu
dowego. Poszczeg6lne sklady sad'r badaty nne grupe

spolecznq, uznanq za pzedstEwic eli popzed n ego syste
mu- P eftsze dwa sklady prowadzit procesy najwyzszych
urzednik6w przedwojennel Bulgar , cronk6w rodzinycar
skiej. premier6w. m n str6w ideputowanich zasiadarq
cych w burgaGkim paramencie od poczatk! lat czterdzie'
stych. Sprawe lv1 adzyna rodowej Komlsji LekaGkiel bada'
jqcq zbrodn e katynskqwziqlfa woka nde tzeci sklad
Najwy2szego Sqdu Ludowego, co pokazuje, 2e dla komu-
nistdw byla ona pr oq4etowa. Ws4/scy cronkowie komisl
katyiskiel iwinnickiej zostali oskarzeni o to, 2e bylinarzQ-
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taka ionna: Stetun Kiwoszijew. Znajqcy kaplana Chnsto
lonkol/v v'spominal go w ten sposob: "Byl to czlowiek ',!y-
sokiego wzrostu, prAstojny, z nieco szpiczastq brodq, wlc
symialsplecione na plecach wwarkoc/. Chodzilw l€ni-
la$'ce, kaptanskiej c2apce, wypostowany, miai pogodnq,
oMartq tr,^ian, zawszejakby lekko u6miechniqty. z daleka
bylo wida6, 2e to jeden , pierwsz)rh ludz w mie6cie"!

wiakszo66 os6b, K6re go znat, pamiata gojako
czrowieka ocz)lanego. erudyl9 i orato.a. Wspominaja
go jednocze6nie jako gorqcego patriota i zarliwego
chl7esciianina. lwanha Kalinowa. iFgo corka. opowia-
dajqc o ojcu, przytoczyla anegdota: "Gdy rn6j ojciec od-
prawral 4abozeistwo wie kanocne. przeganialz ho6c,o-
ta kobiety, kt'5re przychodzitiam z obrzedowymi chle-
bam i i przechwa laly sie, kti5rej chleb wyr6sl bardziej.
ojciec m6wjr im Medy:,Lepiej gdyb45cie tu przyszt
z okruszkiem wiary nii z wielkimichlebami."5.

Kom un istyczny wyrok na Stefana Kriwoszijewa uchy'
'ono pol wiehJ po jego amierci. Proces rehabilitacyjnv
odbyl sie bowlem dopiero w marcu 1995 L Zal6wno
sameSo kapla.a,jah iosoby zarordowa^e wraz r nim
w oaidziemiku 1944 r. uznano za niewinne. Chcac
upamietnia postaa ksiedza Kriwoszijewa, [,larin
Gradinarow wyrez]serowat nlm dokumentalny wedlug
scenariusza lVartlna Nikolowa "Okruszek wia ry'.

skiej manipulacji
w sprawie zbrodni w Katyni! iWinnicy, oraz o to, Ze roz-
powszechn iali goebbelsowskq, h itlerowska propaEb nd9.
Jedynym oskar2onyrn, kt6rego w6wczas uniewinniono,
byldoc. lrarko [,4arkow ale to dlatego, ie pod 1ac
shierr sowieckiej beTp eki odwolal popr/ednre /e/'ania
i rozyl wyjasn enia wspie€jace Leze, 2e sprasca ml
zbrodn i katyriskiej byll N iemcy. Zeznani6 M6rkow6 ke

. munisci wykorzystali p6iniej podczas proces6w w Nc
fmberdre, by oddal( od siebre pllel'onanra.2e to orl
sq sprawcamitej zbrodni. Markow mialjednak proces,
a Stefan Kfiwosziew nie otrzymal mo2liwosci obrony.

Okruszek wlary
P€wdziwe imie K wos2ijewa to Sybi. Zwykljednak pod

pisylvai sie pzybrarym imieniem cerkiewnym jako ,pop
Srelan r w dol'umenrach, r w opracowaniach pojawra sie

lloBERl f'ElDEx dohor nauk hufranistlMych, sl4ista balkanlsla,
miroinik h stodl. turof p n4odn ikte po Erlga ti, Macedo nil arba ni . nre
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