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Informacje o minionych wydarzeniach 

1. 

W dniu 5 sierpnia br. idący na Jasną Górę pątnicy 

pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej, modlili się  

w Rudniku nad Sanem w intencji ks. mjr. Bronisła-

wa Szweda.  

 
Link do relacji:  

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

sierpien-2022/patnicy-podazajacy-na-jasna-gore-z-

modlitwa-za-kapelana-katynskiego/  

 

2. 
15 sierpnia br. w Woli Wieruszyckiej odbyła się 

Msza św. polowa w intencji rozpoczęcia procesu 

informacyjnego ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego 

oraz kapelanów katyńskich. 

 
Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc
i-sierpien-2022/wola-wieruszycka-msza-sw-

polowa-w-intencji-rozpoczecia-procesu-

informacyjnego-ks-pplk-jana-leona-ziolkowskiego-

oraz-kapelanow-katynskich/  

 

3.  

21 sierpnia br. w Świerzowej Polskiej w czasie Mszy 
św. dożynkowej dziękowano za tegoroczne plony,  

 

jak również modlono się o rychłą beatyfikację ks. 

mjr. Mieczysława Janasa. 

 
Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-sierpien-2022/swierzowa-polska-upamietnienie-

kapelana-katynskiego-ks-mjr-mieczyslawa-janasa-

podczas-mszy-sw-z-okazji-gminnych-dozynek/  

 

4. 

21 sierpnia br. prezes SPKK Łukasz Stefaniak wziął 

udział w audycji Macieja Woźniakiewicza w PR24. 

Audycja była poświęcona kapelanom katyńskim. 

Link do audycji: 

https://polskieradio24.pl/130/5558/artykul/3023
142,dr-lukasz-stefaniak-o-kapelanach-ofiarach-

zbrodni-katynskiej  

 

5. 

31 sierpnia 2022 w Wojskowym Centrum Rekruta-

cji Warszawa-Śródmieście przedstawiciele Stowa-

rzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich odebrali 

pośmiertne akty mianowania na wyższy stopień 

wojskowy dwóch kapelanów katyńskich ks. mjr. 

Stanisława Matznera i ks. kpt. Michała Tyszki. 

Akty mianowania na ręce prezesa stowarzyszenia 

przekazała pani ppłk Agnieszka Krystman Komen-

dant Centrum. 
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Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/posmiertne-awanse-dwoch-kpaelanow-

katynskich-ks-stanislawa-matznera-i-ks-michala-

tyszki/  

 

6. 

10 września br. pani dr Ewa Kowalska – Wydział 

Analiz Historycznych IPN, ks. prał. płk dr Zbigniew 

Kępa – kapelan SPKK oraz dr Łukasz Stefaniak – 

Prezes SPKK wzięli udział w audycji „Rozmowy nie-

dokończone” w TV Trwam i Radio Maryja. 
Linki do audycji: 

Cz. I 

https://www.youtube.com/watch?v=97_cmYzmUd

M  

Cz. II 

https://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy

-niedokonczone-kapelani-katynscy-cz-ii/ 

 

7. 

W niedzielę 11 września 2022 r. chicagowska Polo-
nia uczciła, 83. rocznicę napaści Sowietów na Pol-

skę. W tym roku patronat nad uroczystościami obję-

ła Bazylika św. Jacka w Chicago. Bazylika jest miej-

scem szczególnym dla Polonii. To tam znajduje się 

tablica poświęcona kapelanom katyńskim, odsło-

nięta w maju br., tam również została złożona urna 

z ziemią z Katynia, Miednoje, Charkowa, Syberii, 

Bykowni oraz z grobu ks. Niedzielaka przekazana 

przez śp. prałata Zdzisława Peszkowskiego. 

 
Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/przebaczyc-nigdy-zapomniec-obchody-

rocznicy-napasci-zsrr-na-polske-w-chicago/  

 
8. 

13 września 2022 r. w Muzeum Katyńskim w War-

szawie miała miejsce promocja albumu „W obliczu 

Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz o kapelanach katyń-

skich”. 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/posmiertne-awanse-dwoch-kpaelanow-katynskich-ks-stanislawa-matznera-i-ks-michala-tyszki/
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https://www.youtube.com/watch?v=97_cmYzmUdM
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https://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-kapelani-katynscy-cz-ii/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/przebaczyc-nigdy-zapomniec-obchody-rocznicy-napasci-zsrr-na-polske-w-chicago/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/przebaczyc-nigdy-zapomniec-obchody-rocznicy-napasci-zsrr-na-polske-w-chicago/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/przebaczyc-nigdy-zapomniec-obchody-rocznicy-napasci-zsrr-na-polske-w-chicago/
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Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/muzeum-katynskie-w-warszawie-

promocja-ksiazki-o-kapelanach-katynskich/  

 

9. 

W katedrze polowej 17 września br. Mszą św., któ-

rej przewodniczył ks. płk SG dr Zbigniew Kępa roz-

poczęto pielgrzymkę weekendową „Do św. Józefa po 

drogach św. Jakuba w intencji upamiętnienia mę-

czeństwa kapelanów katyńskich. Warszawa – Kalisz 
2022-2023”. Trasa pierwszego dwudniowego etapu 

biegła z Warszawy do Niepokalanowa. 

 
 

Linki do relacji: 

Dzień 1 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/pierwszy-etap-pielgrzymki-
weekendowej-konfraterni-sw-jakuba-do-kalisza/  

 

Dzień 2 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/drugi-etap-pielgrzymki-weekendowej-

konfraterni-sw-jakuba-do-kalisza-od-plochocina-

do-niepokalanowa/  

 

10. 

W sobotę 17 września obchodziliśmy 83. rocznicę 
agresji sowieckiej na Polskę. Lokalna społeczność 

parafialna w Zręcinie włączyła się w obchody tego 

wydarzenia. Uroczystości rozpoczęły się przed ta-

blicą upamiętniającą miejsce urodzenia i zamiesz-

kania ks. mjr. Mieczysława Janasa w Świerzowej 

Polskiej. 

 
Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/zrecin-obchody-83-rocznicy-agresji-

sowieckiej-na-polske/  

 

11. 

18 września br. w Skierniewicach, modlono się o 

beatyfikację ks. ppłk. Edwarda Chomy, pierwszego 

proboszcza parafii wojskowej w Skierniewicach, 

ofiary zbrodni katyńskiej i pozostałych kapelanów 

katyńskich. 

 
Link do relacji: 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosc

i-wrzesien/modlitwa-o-beatyfikacje-kapelana-

katynskiego-ks-pplk-edwarda-chomy/  

 

12. 
W dniach 16–18 września w Józefowie odbył się 
XXXVII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów  
i Multimediów „KSF Niepokalana 2022” Jednym z 
nagrodzonych filmów była produkcja „Kapelani 
Niepodległej”, do którego scenariusz napisała i wy-
reżyserowała Bogusława Stanowska-Cichoń. W fil-
mie wypowiadają się również członkowie naszego 
stowarzyszenia m.in. Bogusława Dudek, Barbara 
Tarkowska, Józef Suchcicki. Obecnie Pani Redaktor 
pracuje nad filmem „Kapelani Golgoty Wschodu”. 

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/muzeum-katynskie-w-warszawie-promocja-ksiazki-o-kapelanach-katynskich/
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https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/drugi-etap-pielgrzymki-weekendowej-konfraterni-sw-jakuba-do-kalisza-od-plochocina-do-niepokalanowa/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/drugi-etap-pielgrzymki-weekendowej-konfraterni-sw-jakuba-do-kalisza-od-plochocina-do-niepokalanowa/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/zrecin-obchody-83-rocznicy-agresji-sowieckiej-na-polske/
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https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/modlitwa-o-beatyfikacje-kapelana-katynskiego-ks-pplk-edwarda-chomy/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/modlitwa-o-beatyfikacje-kapelana-katynskiego-ks-pplk-edwarda-chomy/
https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-wrzesien/modlitwa-o-beatyfikacje-kapelana-katynskiego-ks-pplk-edwarda-chomy/
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Link do filmu (początek filmu w 17 minucie): 

https://www.youtube.com/watch?v=_0fxJijJQOI  

 

13. 

Z okazji rocznicy napaści ZSRR na Polskę, Poczta 

Polska wydała 3 pocztówki poświęcone ofiarom 

zbrodni katyńskiej. Jedna z pocztówek jest dedyko-

wana ks. mjr. Józefowi Kacprzakowi. Bardzo ser-

decznie dziękujemy! 

 
 

Zarząd stowarzyszenia dziękuje Wszystkim oso-

bom, które nadesłały relacje z uroczystości. W ten 
sposób wspólnie tworzymy dokumentację kultu 

kapelanów katyńskich! 

 

Zapowiedzi wydarzeń 
 

1.  

Do końca bieżącego roku planowane są uroczystości 

związane z odsłonięciem 3 tablic upamiętniających 

kapelanów katyńskich. 

- Płock – parafia pw. św. Stanisława Kostki 11 listopada 

godz. 10.00 – tablica upamiętniająca wszystkich kape-

lanów katyńskich, 

- Nowy Sącz – parafia pw. św. Małgorzaty 13 listopada 

godz. 12.00 – tablica upamiętniająca ks. ppłk. Andrzeja 

Niwę, 

- Dęblin – parafia pw. Matki Bożej Loretańskiej 10 

grudnia godz. 18.00 (godz. może ulec zmianie) – tablica 

upamiętniająca ks. mjr. Mieczysława Janasa. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczysto-

ściach. 

 

2.  

W miarę możliwości w czasie obchodów Narodowe-

go Święta Niepodległości pamiętajmy o naszych 

bohaterach kapelanach katyńskich. 

Prosimy o nadsyłanie relacji i zdjęć z uroczystości 

na e-mail stowarzyszenia. 

 

Informacje finansowe 

 

1. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Darczyńcom i 

Wspomożycielom za pomoc! Dziękujemy Wszyst-

kim Członkom stowarzyszenia, którzy opłacili 

składkę członkowską.  
 
2. 
Uzyskanie statusu opp i korzystanie z możliwości odpi-
su 1% zmusiło nas do prowadzenia począwszy od po-
czątku 2022 r. pełnej księgowości. Musieliśmy podjąć 
decyzję o skorzystaniu z usług profesjonalnego biura 
rachunkowego. W ostatnich miesiącach korzystając z 
usług kancelarii podatkowej, z którą w minionych la-
tach współpracowaliśmy, kiedy była taka konieczność, 
uporządkowano nasze finanse zgodnie z nomenklaturą 
wynikająca z przepisów o rachunkowości.  
9 września podpisano umowę z nowym biurem rachun-
kowym, które będzie na bieżąco obsługiwało nasze 
stowarzyszenie. Dokumenty przekazywane są do firmy 
poprzez program SmartSaldeo, co pozwala na bieżąco 
sprawdzić rodzaj i ilość dokumentów księgowych w 
danym miesiącu. Wpłynęło to znacząco na zmniejszenie 
kosztu miesięcznego obsługi księgowej, choć wymaga 
od Skarbnika większej uwagi i dyscypliny obiegu do-
kumentów. Miesięczny koszt obsługi wynosi 250 zł 
brutto, a poziom kosztu został wynegocjowany dzięki 
szczytnemu profilowi działalności naszego stowarzy-
szenia. Szacowany koszt usług księgowych za rok 2022 
(od początku roku) wyniesie poniżej 3500 zł, co jest w 
zaistniałej sytuacji bardzo korzystną prognozą. 
 

 
Zespół redakcyjny:  

Łukasz Stefaniak – prezes, Barbara Tarkowska – wiceprezes, 

Martyna Turzyńska – sekretarz, Wiesław Czajka – skarbnik, Do-

rota 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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_0fxJijJQOI
mailto:stowarzyszenie.spkk@gmail.com
http://kapelanikatynscy.pl/
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Varia 
 

Na kolejnych stronach prezentujemy różne opraco-

wania związane z naszą działalnością. 

W tym numerze Biuletynu, zachęcamy do zapozna-
nia się z: 

1. Wywiadem z rosyjską dysydentką Swietłaną Fiłono-

wą, z którą rozmawia Łukasz Stefaniak. 

2. Słowem prezesa Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów 

Katyńskich Łukasza Stefaniaka przed poświęceniem 

tablicy kapelanów katyńskich w bazylice św. Jacka w 

Chicago w dniu 1 maja 2022 r. 
3. Kazaniem o. dr. Jarosława Mikuczewskiego wygło-

szonym w czasie Mszy św. w Yorba Linda w dn. 8 maja 

2022 r. 

3. Kazaniami ks. płk. SG Zbigniewa Kępy wygłoszonymi 

podczas „Rajdu pamięci kapelanów katyńskich” w Wą-

wolnicy, Zręcinie i Kalwarii Pacławskiej w dniach 17-19 

czerwca 2022 r. 

4. Kolejnym odcinkiem „Katyń w filatelistyce”, ze zbio-

rów naszego członka p. Piotra Niewczasa. 

5. Trzecim odcinkiem cyklu „Kapelani Katynia” z kwar-
talnika „Polska Zbrojna Historia” (NR 3 (23) 2022). 
6. Wywiadem z prezesem SPKK w „Naszym Dzienniku” 
z dn. 26 sierpnia br. pt. Ostatnie rekolekcje w Katyniu.  
7. Wywiadem z wiceprezes SPKK w „Naszym Dzienni-
ku” z dn. 12 września br. pt. Zasłużyli na pamięć Polski  
i Kościoła. 
 

 

 

Varia 

 

Kościół tę bitwę wygrał 
ze Swietłaną Fiłonową rozmawia 
Łukasz Stefaniak 
 
Pani Swietłano spotykamy się 
na promocji albumu „W obliczu 
Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz o 

kapelanach katyńskich” w Muzeum Katyńskim w 
Warszawie. 
Tak. Bardzo chciałam tu być odkąd dowiedziałam się, że 
istnieje takie stowarzyszenie, które zajmuje się 
upamiętnianiem kapelanów wojskowych, ofiar zbrodni 
katyńskiej. Sprawą katyńską zajmuję się od początku lat 
90-tych. XX w., a wcześniej w l. 80-tych w Estonii 
poznałam wspaniałych ludzi, którzy działali na rzecz 
upublicznienia protokołu dodatkowego do paktu 
Ribbentrop – Mołotow. Po 1991 r. w Rosji było głośno o 
Katyniu. W tym czasie ten temat w Rosji nie był 
zakazany, ale nie do końca pożądany. W 1995 r. miałam 
anonimowy telefon, gdzie pewien pan radził mi abym 
nie pisała o Katyniu. W mojej książce „Katyńskie 
medytacje” jest zamieszczona lista osób, które 

zajmowały się tym zagadnieniem niewygodnym dla 
władz. Zwykli ludzie ale też naukowcy. 
Co się z tymi ludźmi dzieje? 
Temat Katynia stał się bardzo niewygodny od czasu 
kiedy na tronie zasiadł Putin. Od 2000 r. pewna 
wolność, która była w latach 90-tych zaczęła być 
ograniczana. Od drugiej kadencji Putina po 2004/2005 
roku Rosjanie zaczęli masowo wyjeżdżać. Migracja nie 
była daleka, kraje nadbałtyckie, Ukraina. Kraj opuszczali 
ludzie myślący, którzy działali w życiu publicznym w 
sposób wolny. 
Kiedy Pani wyjechała? 
Ja wyjechałam z Rosji w 2005 r. Wcześniej pracowałam 
w radio. To był najlepszy okres mojej działalności. 
Rozgłośnię „Chrześcijańskie Radio Kościelno-Społeczne” 
w 1995 r. założyła Irina Iłowajska-Alberti twórczyni 
emigracyjnego czasopisma „Russkaja Mysl”, 
odpowiednika polskiej „Kultury” Giedroycia. Przez 10 
lat mieliśmy wolność i byliśmy szczęśliwi. Działaliśmy 
normalnie. Miałam 2 godziny audycji w tygodniu po 
godzinie we wtorek i w sobotę. Iłowajska dobierała 
dziennikarzy ostrożnie. Jednak jak kogoś zatrudniła, to 
ta osoba miała w działaniu pełną swobodę. Iłowajska 
była wyznania katolickiego. W ramówce były programy 
katolickie i prawosławne. Protestanci nie chcieli brać 
udziału w audycjach. 
Jaka była tematyka Pani audycji? 
W swoich audycjach miałam zasadniczo dwa tematy 
Katyń i kościół katolicki. Osobiście jestem katoliczką. 
Wśród moich znajomych dziennikarzy nie było żadnego 
katolika. Kłamstwem oblewano w Rosji przez lata 
wszystkich wierzących. Prawosławni się bronili, a kto 
miał bronić katolików? Postawiłam to sobie za zadanie 
ok. 1988-89 r., pracowałam wtedy w tygodniku 
„Sovietskaja kultura”, tak się nazywała do 1991 r. 
Później jako „Kultura”. 
Jakie były losy radia? 
Iłowajska zmarła w 2000 r. Nas (radio) zamknięto w 
2005 r. W latach 2005-2007 próbowaliśmy zapisać na 
nośniki cyfrowe nasze audycje. Udało się to tylko w 
małej części 
Gdzie Pani wyjechała w 2005 r? 
Wyjechałam na Ukrainę do miasteczka Lebedyn k. Sum. 
Do Rosji jeździłam jeszcze do 2007 r. W tym roku w 
związku z wojną znalazłam się w Polsce. 
Jaką rolę według Pani w obozach specjalnych NKWD 
pełnili kapelani różnych wyznań? 
Kiedy nasz święty (kapelan) oddał życie za drugiego 
człowieka, to poszedł tam po to, aby być z ludźmi. Oni 
godnie umarli. Ile tam było wspólnych modlitw przez 
nich zainicjowanych. Oni pomogli ludziom – jeńcom 
pozostać człowiekiem! Podtrzymywali człowieczeństwo 
w ludziach. My wszyscy różnych wyznań, w tym 
aspekcie jesteśmy członkami jednej rodziny. 
Nasze stowarzyszenie cały czas stara się 
dokumentować świadectwa ich życia. Mamy 
oczywiście problemy z dostępem do źródeł. 
Też w latach 80 -tych XX w. miałam takie problemy 
odnośnie Katynia. Wtedy odkryłam i dziś potwierdzam 
– trzeba szukać i odnajdywać. Dzisiejsze czasy też nie są 
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łatwe dla duchownych. Możemy dokładać grzechów 
kapłanom i innym. Oskarżycieli jest wielu. Jednak 
pytam, gdzie byśmy byli gdyby nie Kościół? Kościół tę 
bitwę wygrał. Celem zbrodni katyńskiej było zniszczyć 
elitę. Cudem nad cudy dla mnie jest to, że to się nie 
udało! Nikt nie powie, że w Polsce nie ma elity. Już od lat 
80-tych to była elita elit, symbolami której są św. Jan 
Paweł II i bł. Stefan kard. Wyszyński. Bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko był jednym z wielu kapłanów, którzy 
podtrzymywali w ludziach człowieczeństwo. Bez nich 
nie było by żadnej „Solidarności”! 
Pani Swietłano, jest Pani katoliczką, żyła Pani w 
ZSRR, jak wyglądały praktyki religijne w Moskwie w 
latach 70-tych i 80-tych XX w. 
W czasach ZSRR w Moskwie był otwarty jeden kościół, 
on funkcjonował jakby misja francuska. To kościół św. 
Ludwika, bardzo malutki naprzeciwko Łubianki (jego 
adres Mała Łubianka)! W ZSRR nie było zakazane 
wierzyć, było zakazane publicznie wyznawać wiarę! 
Kiedy jako nastolatka w wieku 14-15 lat przychodziłam 
do kościoła św. Ludwika, znajdowałam wielkie oparcie 
w starszych osobach, paniach które się tam modliły, te 
polskie babcie były dla mnie drogowskazem. 
I co było dalej? 
Za czasów Breżniewa ok. 1982 r. już po wyborze Karola 
Wojtyły na papieża, zaczął się ostrzejszy kurs względem 
katolików. Jednak jego inicjatorem nie był o tyle Kreml, 
co Patriarchat Moskiewski. Oficjalnie i wtedy i dziś jest 
rozdział pomiędzy państwem, a prawosławiem. Ale to 
tylko oficjalnie. Bycie katolikiem w Rosji nie było i nie 
jest łatwe, nie pomaga w życiu. Chociaż oficjalnie nikt 
nikogo nie szykanuje. W Moskwie i w obwodzie 
moskiewskim mieszka ok. 2 mln katolików, a mają oni 
do dyspozycji tylko 3 kościoły. 
Jest Pani Rosjanką, która od wielu lat jest na 
emigracji. Czy tęskni Pani za Ojczyzną? 
Oczywiście do Moskwy ciągną moje myśli, gdyż tam 
przeżyłam prawie całe swoje życie do roku 2005. 
Jednak Ojczyzna to nie tylko miasto, a przede wszystkim 
ludzie, którzy już Moskwę opuścili. Moje środowisko, 
moi znajomi teraz mieszkają, no poza Afryką i Rosją na 
całym świecie. 
Jak Pani postrzega obecne społeczeństwo rosyjskie, 
ich sposób myślenia, działania? 
Na to pytanie nie potrafię znaleźć odpowiedzi. To jest 
dla mnie dramat. Nie rozumiem tego, niby w kraju są 
również ludzie myślący. Może strach zdeterminował ich 
działania. 
Jak Pani odnosi się do obecnej sytuacji na Ukrainie? 
Jest mi smutno z różnych powodów. Odpowiedzi, które 
nie są łatwe, staram się znaleźć w wierze katolickiej, w 
której zostałam ukształtowana. Odpowiedź na pytanie 
czym różni się rosyjski człowiek od Polaka dał filozof 
Piotr Czaadajew, który stwierdził, iż w 1054 r. Europa 
poszła szukać prawdy i po drodze znalazła dobrobyt, 
Rosja poszła w innym kierunku i nie znalazła ani 
jednego, ani drugiego. Mentalność katolicka i 
mentalność prawosławna różni się stosunkiem do 
człowieka – czy pierwsze jest państwo, czy pierwszy 
jest człowiek. 

To wynika z przyjętej cywilizacji. 
Tak. W Rosji zawsze na pierwszym miejscu jest 
państwo. Człowiek się nie liczy. Widać to w czasie 
trwającej bestialskiej wojny. Tego co teraz dzieje się na 
Ukrainie nie można tłumaczyć uwarunkowaniami 
militarnymi. W miasteczku Lebedyn gdzie mieszkałam, 
nie ma obecnie żadnych obiektów strategicznych, 
wojskowych, fabryk. A mimo to miasto było 
bombardowane szkoły, domy… . To jest bardzo bolesne. 
Przez cały ten okrutny czas zanim trafiłam do Polski, 
siedziałam w piwnicy. Nie wszystkim udało się przeżyć i 
wyjechać. 
Jesteśmy Pani bardzo wdzięczni za to, co Pani robiła 
przez lata i pełni nadziei, że będąc wśród nas będzie 
Pani to dzieło kontynuować. 
Bardzo bym chciała, bo czuję, że mogę jeszcze coś 
zrobić. Zobaczymy na co Pan Bóg pozwoli. 
A zatem przyszłość oddajmy w ręce Opatrzności. 
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. 
Bardzo dziękuję. 

 
Swietłana Fiłonowa z zawodu dziennikarka. Od 1982-
1991 r. pracowała w tygodniku „Sowieckaja Kultura”. Od 
1986 r. głównym tematem był ruch w krajach 
nadbałtyckich dążący do ujawnienia tajnego protokołu 
Paktu Robenttrop-Mołotow. W tym samym czasie 
współpracowała z Jezuitami (od 1992 r. do 2002 r. pełniła 
funkcje ich rzecznika prasowego. W latach 1992-1996 w 
tygodniku „Rossija” redaktor działu religie. Katyniem 
zajmuje się od początku lat 90-tych XX w. Cześć  jej 
artykułów o Katyniu zostało zebrane w książce „Medytacje 
Katyńskie" wydanej w 2015 r. na Ukrainie. Przetłumaczyła 
na język rosyjski książkę Stanisława Mikke „Śpij, mężny w 
Katyniu, Charkowie i Miednoje". Od 1995 r. pracowała w 
niezależnym radio w Moskwie założonym przez Irinę 
Iłowajską – Alberti. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 
3.04.2003 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w ujawnianiu i 
udokumentowaniu prawdy o Zbrodni Katyńskiej. W 2019 r. 
uhonorowana przez Instytut Pamięci Narodowej  Nagrodą 
Honorową „Świadek Historii”. 

 
1 maja 2022 Chicago 

 

Słowo prezesa Stowarzyszenia Pamięć 
Kapelanów Katyńskich Łukasza Stefaniaka 
przed poświęceniem tablicy kapelanów 
katyńskich w bazylice św. Jacka 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 
Przewielebne Osoby Duchowne, Czcigodna Rodzino ks. 
ppłk. Andrzeja Niwy, Szanowna Pani Konsul 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, Zaproszeni Goście. 

Mam wielki zaszczyt w imieniu Stowarzyszenia Pamięć 
Kapelanów Katyńskich zwrócić się do Was uczestników 
uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
upamiętniającej kapelanów wojskowych różnych 
wyznań tu w bazylice św. Jacka w Chicago.  
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Powstałe w 2018 r. stowarzyszenie ma na celu 
przywracanie pamięci potomnym o polskich 
duchownych, którzy wierni Bogu i Ojczyźnie, 
wypełniając słowa roty przysięgi wojskowej oddali 
życie razem z ponad 20 tys. polskich oficerów, dla 
których wcześniej sprawowali sakramenty w obozach 
specjalnych NKWD w Kozielsku, Starobielsku i 
Ostaszkowie. Do tej pory w badaniach historycznych 
ustalono personalia 33 duchownych służby czynnej i 
rezerwy, ich imiona i nazwiska znajdują się na tablicy, 
którą za chwilę odsłonimy. Jak widać śmierć ponieśli 
duchowni rzymskokatoliccy, prawosławni, protestanci, 
grekokatolik i rabin. W odniesieniu do duchownych 
wyznania rzymskokatolickiego prowadzone są prace, 
których celem jest doprowadzenie do procesu 
beatyfikacyjnego tych, którzy w obozach jenieckich 
przeprowadzili ostatnie rekolekcje w życiu dla tysięcy 
żołnierzy, którzy każdy z osobna przeżywali swój Wielki 
Piątek w kwietniu i maju 1940 r. Takiego porównania 
dokonał w jednej z naszych ostatnich rozmów zmarły w 
2020 r. śp. ks. prof. Roman Dzwonkowski, niestrudzony 
badacz dziejów męczeństwa duchowieństwa polskiego 
w okresie stalinowskim. 

Drodzy Zebrani, 
Nasze stowarzyszenie za aprobatą władz kościelnych 
przybliża Polakom wiedzę o męczennikach m.in. 
poprzez wydawanie publikacji (o najnowszej „W obliczu 
Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz o kapelanach katyńskich” 
wspomniał Ksiądz Proboszcz), zakładanie tablic 
memoratywnych oraz organizowanie uroczystości 
religijno-patriotycznych. Do tej pory z naszej inicjatywy 
powstało ponad 20 upamiętnień w różnych miejscach 
Polski. 

Dzisiejsza uroczystość ma wyjątkowy charakter, gdyż 
inaugurujemy pierwszy memoriał poza granicami kraju. 
Z woli Opatrzności, której jesteśmy bardzo wdzięczni, 
dzieje się to w jednym z najliczniejszych i prężnie 
działających środowisk polonijnych na świecie, na 
chicagowskim Jackowie. Wdzięczni za męczeńską ofiarę 
kapelanów katyńskich, dziękujemy osobom żyjącym, 
które przyczyniają się do rozwoju ich kultu. W tym 
miejscu pragnę bardzo gorąco podziękować 
Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi Stanisławowi 
Jankowskiemu CR. Dziękuję księże za Twoją otwartość 
na inicjatywę i życzliwą współpracę w realizacji tego 
projektu. Wierzę, że w przyszłości podjęte decyzje 
dadzą piękny owoc w postaci nowych świętych. 
Dziękuję również poprzednikowi ks. Stanisława na 
proboszczowskim urzędzie ks. Michałowi Osuchowi CR, 
który był „dobrym duchem” w zainicjowaniu tego 
przedsięwzięcia. Dziękuję osobom, które zamontowały 
tablicę. Wiem, że nie było to lekkie zadanie ale dzięki 
również Waszemu trudowi, możemy dziś przeżywać tę 
uroczystość. Dziękuję Ministrowi Janowi Józefowi 
Kasprzykowi Szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych za współorganizację uroczystości 
poprzez sfinansowanie transportu tablicy z Polski co 

Chicago. Dziękuję panu Marianowi Szpunarowi, który 
włożył wiele pracy w powstanie tej tablicy.  

Jestem niezwykle wdzięczny wszystkim duchownym i 
świeckim zabranym w tej świątyni, celem modlitwy za 
Tych, którzy w zamyśle oprawców mieli być 
zapomniani. Proszę Was módlcie się do Boga i Tych 
Dzielnych Męczenników – Wiernych Synów 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Oni pochodzili z 
różnych części Polski międzywojennej, tak jak Wy tu w 
Chicago reprezentujecie różne regiony macierzystego 
kraju. Analizując ich biogramy, proszę szukajcie swoich 
krajan, a nade wszystko proszę módlcie się za 
Wszystkich. Dzięki Waszej modlitwie, mogą Oni w 
przyszłości być wyniesieni do chwały ołtarzy! 

Szczęść Boże. 

 
8 maja 2022 Yorba Linda 

O. dr Jarosław Mikuczewski SI 

Kazanie podczas Mszy św. upamiętniającej 
kapelanów katyńskich 

„Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszel-
ki miecz obosieczny.” 

 Ta myśl św. Pawła z listu do Hebrajczyków szczególnie 
wybrzmiewa dzisiaj, kiedy odsłaniać będziemy 
TABLICĘ PAMIĘCI KAPELANÓW WOJSKA 
POLSKIEGO ZAMORDOWANYCH PRZEZ SOWIETÓW 
W 1940 ROKU W ZBRODNI KATYŃSKIEJ. Tablica ta 
wmurowań jest w ścianę świątyni, co dobitnie świad-
czy, że pamięć o pomordowanych na stałe ma być złą-
czona z PRZESTRZENIĄ SACRUM.  

Na dzisiejsze wydarzenie chcemy zatem spojrzeć w 
duchu wiary pozwalając by to Boże Słowo, które przed 
chwilą usłyszeliśmy, nadało jemu głębszy sens. Chcemy 
również, aby odsłonięta tablica nie była tylko symbolem 
HISTORYCZNO-KULTUROWYM mówiącym o bolesnej 
przeszłości, ale przede wszystkim ZNAKIEM niosącym 
w SOBIE PRZESŁANIE DUCHOWE które kierować nas 
będzie KU PRZYSZŁOŚCI.  

Wpierw jednak chcę WYRAZIĆ MOJĄ SZCZEGÓLNĄ 
WDZIĘCZNOŚĆ I RADOŚĆ z możliwości uczestniczenia 
w dzisiejszym wydarzeniu.  

Łączy mnie SZCZEGÓLNA WIĘŹ z pomordowanymi 
kapelanami, wśród których znajdował się mój STRYJEK 
KS. MAJOR JÓZEF MIKUCZEWSKI. Noszę również pa-
mięć drugiego stryjka, starszego brata ks. Józefa,  
KS. LUDWIKA MIKUCZESKIEGO ZAMORDOWANEGO 
PRZEZ HITLEROWCÓW w 1939 roku w lesie koło To-
runia. Jest to niesamowite jak Pan Bóg pozwolił po bli-
sko 82 latach, w SYMBOLICZNY SPOSÓB SPOTKAĆ SIĘ 
Z MOIMI POLEGŁYMI BRAĆMI KAPŁANAMI.  
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Słowo jakie kieruje do nas dzisiaj Pan Bóg pozawala 
spojrzeć głębiej na symbol jakim jest odsłonięta dzisiaj 
tablica.  

W PIERWSZYM CZYTANIU przedstawiona jest nam 
postać apostoła Pawła i Barnaby. Jak mówi Pismo w 
tym co głosili „starali się zachęcać do wytrwania w 
łasce Bożej.”  

Patrząc na imiona pomordowanych kapelanów umiesz-
czone na tablicy, mamy przed oczami OSOBY KTÓRE 
BYŁY POWOŁANE w pierwszym rzędzie DO 
WZYWANIA DO WYTRWANIA W ŁASCE BOŻEJ.” We-
zwanie to kierowali do tych którym przyszło bronić 
bohatersko ojczyzny przed najazdem wroga.  

Misja pomordowanych kapelanów, choć tak bestialsko 
zakończona, wciąż pozostaje aktualna. Dziś również 
trzeba wzywać do wytrwania w Łasce Bożej. To trwanie 
bowiem jest podstawą prawidłowej postawy człowieka 
wobec zasadniczych zobowiązań; to znaczy wobec oj-
czyny, wspólnoty i rodziny.  

Człowiek, KTÓRY TRWA W RELACJI Z BOGIEM jest 
zdolny odróżnić dobro od zła, męstwo od tchórzostwa, 
zdradę od wierności. Jest zdolny, wybierając dobro, 
ponieść najwyższą ofiarę. 

Misję wzywania do wytrwania w łasce Bożej podejmują 
dzisiaj kolejne pokolenia kapłanów, do których z łaski 
Bożej, i ja również należę. Jak podaje rodzinna historia, 
moja prababcia Kazimiera Mikuczewska, na wieść o 
śmierci jej dwóch synów kapłanów podjęła dziewięcio-
letnią nowennę, prosząc Boga o dar kolejnych kapłanów 
w rodzinie. Po blisko 76 latach jej modlitwa została 
wysłuchana. Moje święcenia kapłańskie miały miejsce 
w 76 rocznice zamordowania mojego stryjka ks. Majora 
Józefa w Ostaszkowie.  

Nasz Ojciec niebieski jest gotów nieustanie powoływać 
nowych robotników na soją winnicę, pragnie również 
byśmy o takich bożych robotników nieustannie się mo-
dlili. Niech ta tablica będzie nam przypominać to po-
trzebie takiej modlitwy. Proszę was byście za każdym 
razem jak spojrzycie na tę tablicę podziękowali za ka-
płanów i prosili Boga o nowych.  

TEKST DRUGIEGO CZYTANIA z Apokalipsy św. Jana 
przypomina nam o ostatecznym celu naszego życia ja-
kim jest jedność z Ojcem. Celem tym jest trwanie z Nim 
w wiecznej radości, gdzie „NIE BĘDZIEMY JUŻ ŁAKNĄĆ 
ANI NIE PRAGNĄĆ, I NIE PORAZI NAS SŁOŃCE ANI 
ŻADEN UPAŁ I GDZIE OTRZE BÓG KAŻDĄ ŁZĘ ZA 
NSZYCH ICH OCZU.” 

Ufamy, że pomordowani kapelani przebywają już w 
takim miejscu, i że pragną byśmy i my także tam kiedyś 
dotarli.  

Niech tablica im poświęcona będzie dla nas ZNAKIEM 
PRZYPOMINAJĄCYM BYŚMY W ŻYCIU 
PODEJMOWALI TAKIE WYBORY KTÓRE BĘDĄ NAS 

ZBLIŻAĆ DO MIEJSCA W KTÓRYM BÓG OTRZE 
KAŻDĄ NASZĄ ŁZĘ.  

EWANGELIA, ZAPEWNIA NAS, że ci którzy słuchają 
głosu Ojca i za nim idą nie zginą i nikt ich nie wyrwie z 
jego ręki. Patrząc na imion kapelanów wojskowych, 
możemy być pewni, ŻE JUŻ NIC NIE WYRWIE ICH Z 
RĄK NASZEGO OJCA, ŻE CZUJĄ SIĘ W TYCH 
OBJĘCIACH OJCA OSTATECZNIE SPEŁNIENI I 
BEZPIECZNI.  

Tylko te ramiona Ojca mogą dać nam poczucie, że po-
mimo kolejnej tragedii wojny, MIMO KOLEJNEJ 
ZBRODNI CZYNIONEJ PONOWNIE RĘKĄ 
ROSYJSKIEGO ŻOŁNIERZA PRAWDA I DOBRO 
OSTATECZNIE ZWYCIĘŻĄ. 

Niech tablica, którą dziś odsłaniamy będzie dla nas 
ZNAKIEM ZAPRASZAJĄCYM DO GŁĘBSZEGO 
ZAUFANIA BOGU, DO MOCNIEJSZEGO ODDANIA SIĘ 
W JEGO RAMIONA I PODĄŻANIA ZA JEGO 
PASTERSKIM GŁOSEM W NASZYM ŻYCIU. 

Amen. 
 

17 czerwca 2022 Wąwolnica:  

Ks. płk SG Zbigniew Kępa 

Kazanie wygłoszone w kaplicy Matki Bożej 
Kębelskiej podczas pielgrzymki śladami ka-
pelanów katyńskich 

Pielgrzymkę śladami kapelanów katyńskich rozpoczęli-
śmy przy katedrze polowej Wojska Polskiego. Ta kate-
dralna świątynia była i jest dla księży kapelanów szcze-
gólnym punktem odniesienia. To matka wszystkich 
kościołów garnizonowych, to miejsce, w którym biskup 
polowy sprawuje liturgię i modli się za swoich wiernych 
oraz za księży kapelanów. Także dla księży kapelanów 
wojskowych był to i jest ważny punkt odniesienia. Ka-
tedra polowa od czasów II Rzeczypospolitej nosi tytuł 
Matki Bożej Królowej Polski. To znak, że w pobożności 
wiernych, kiedyś Biskupstwa Polowego, obecnie Ordy-
nariatu Polowego kult maryjny zajmuje poczesne miej-
sce.  

W takim kontekście popatrzmy na naszą obecność w 
tym miejscu. Pierwszy pośredni etap naszego pielgrzy-
mowania doprowadził nas do sanktuarium maryjnego 
w Wąwolnicy, do kaplicy, gdzie znajduje się cudowna 
figurka Matki Bożej Kębelskiej. Przy ścieżce prowadzą-
cej z tej kaplicy do ołtarza polowego w 6 września 2020 
r. zostali upamiętnieni wszyscy kapelani katyńscy w 
formie obeliska z umieszczoną na nim tablicą z wypisa-
nymi imionami i nazwiskami, z podziałem na kapela-
nów poszczególnych kościołów chrześcijańskich oraz 
kapelana wspólnoty żydowskiej. 

Maryi czczonej pod różnymi tytułami, w tym miejscu 
jako Matka Boża Kębelska chcemy powierzamy wszyst-
kich kapelanów pomordowanych w zbrodni katyńskiej, 
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w 1940 r., w różnych miejscach. Pragniemy ją prosić 
o błogosławieństwo dla Stowarzyszenia Pamięć Kape-
lanów Katyńskich, które podjęło wielką pracę nad do-
kumentacją życia i śmierci tych duchownych oraz czyni 
starania, by Kościół, kiedy przyjdzie na to odpowiednia 
chwila, rozpoczął proces informacyjny kapelanów kato-
lickich.  

Dziś w liturgii Kościoła wspominamy św. Brata Alberta. 
Zmarł on w 1916 r. W II Rzeczpospolitej, a więc w cza-
sie, kiedy pełnili posługę duszpasterską kapelani katyń-
scy był on powszechnie znany i podziwiany. Już wtedy 
rozpowszechniało się przekonanie o heroiczności i 
świętości jego życia.  

Kiedyś wypowiedział on takie słowa: „Patrzę na Jezusa 
w Jego Eucharystii. Czy Jego miłość obmyśliła coś pięk-
niejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. 
Skąpy jest ten, kto nie jest jak On” (brak Albert).  

Takie też jest przesłanie tego miejsca: Maryja prowadzi 
nas do Chrystusa Eucharystycznego i zachęca, abyśmy 
stali się chlebem dla innych.  

Nawiązując do tej myśli, powiem, że kapelani katyńscy 
byli jak chleb. Gdy przebywali z uwiezionymi w obozach 
sowieckich, każdy współwięzień: wojskowy, funkcjona-
riusz Policji, Straży Granicznej innych służb mógł sko-
rzystać w ich posługi sakramentalnej (spowiedź, Msza 
św. – jeżeli to tylko było możliwe), z daru ich wstawien-
niczej modlitwy i rozmowy.  

Jak bardzo też dzisiejsza modlitwa mszalna (kolekta) 
„pasuje” w swej duchowej wymowie do kapelanów ka-
tyńskich: „Boże bogaty w miłosierdzie, Ty natchnąłeś 
świętego Brata Alberta, aby dostrzegł w najbardziej 
ubogich i opuszczonych znieważone oblicze Twojego 
Syna…”.  

Czyż o polskich jeńcach wojennych w obozach w Koziel-
sku, Ostaszkowie, Starobielsku i innych nie możemy 
powiedzieć, że byli oni najbardziej ubodzy 
i opuszczenie?  

Kapelani katyńscy uczą nas w tych uwięzionych widzieć 
znieważone oblicze Jezusa Chrystusa.  

Jaka myśl na dalszą naszą drogę i nasze życie? Kolekta 
mszalna kończy się słowami: „… abyśmy za jego przy-
kładem [tj. św. Brata Alberta] umieli być braćmi 
wszystkich potrzebujących.  

Tego też uczą nas kapelani katyńscy.  

Idźmy więc śladami św. Brata Alberta i śladami kapela-
nów katyńskich.  

 
18 czerwca 2022 Zręcin 

Ks. płk SG Zbigniew Kępa 

Ks. mjr Mieczysław Janas – znaki świętości 

Jeszcze brzmią w naszych uszach słowa Ewangelii: „Nikt 
nie może dwom panom służyć,. Bo albo jednego będzie 
nienawidził, a drugiego miłował; albo z jednym będzie 
trzymał, a drugim wzgardzi”. Chrystus dodał jeszcze te 
słowa: „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”.  

Oznaczają one konieczność dokonania ostatecznego 
wyboru, opowiedzenia się za Bogiem i Jego sprawami. 
Podporządkowania sprawom Królestwa niebieskiego 
wszystkiego, tym także dóbr materialnych. A żyć Bo-
giem i Jego sprawami ponad wszystko, poświęcić Bogu i 
królestwu niebieskiemu oznacza świętość.  

Stowarzyszenie „Pamięć Kapelanów Katyńskich” wraz z 
Konfraternią św. Jakuba Starszego Apostoła przyjechało 
do Zręcina, aby zobaczyć w tym miejscu znaki świętości 
kapłana pochodzącego z tej parafii – ks. mjr. Mieczysła-
wa Janasa.  

Byliśmy w Świeżowej Polskiej, w miejscu jego rodzin-
nego domu. To tam Mieczysław Janas urodził się 2 
stycznia 1904 r. Jego rodzicami byli Tomasz i Paulina z 
domu Pudło. Kiedy miała 4 lata zmarł jego ojciec. Mama 
musiała przejąć cała odpowiedzialność i trud utrzyma-
nia domu i wychowania dzieci (dziecka). Musiała to być 
dzielna kobieta, pracowita, mająca zaufanie do Bożej 
opatrzności. Religijne wychowanie, przykład chrześci-
jańskiego życia matki z pewnością pomogło Mieczysła-
wowi odczytać głos powołania i poświęcić się na wy-
łączną służbę Bogu.  

Został wyświęcony na kapłana w uroczystość Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 1928 r. w Prze-
myślu. Może dlatego też po święceniach został ubrany 
w czerwony ornat. Taki jest bowiem kolor szat litur-
gicznych tego dnia. Czy inni zostali ubrani w inne szaty? 
Tego nie wiemy, natomiast wtedy, czy może później, 
rodzina ks. Janasa odczytała ten fakt jako „zapowiedź 
jakiegoś męczeństwa w przyszłości”. Czy jednak w po-
sługę każdego kapłana nie jest wpisana jakaś forma 
męczeństwa, trudu czy nawet prześladowania? 

Musiał mieć opinię dobrego kapłana pracując jako wi-
kariusz i katecheta w parafiach w Samborze, Rzeszowie, 
w Wesołej i Jaśle skoro biskup przemyski uczynił go 
swoim kapelanem i notariuszem w kurii diecezjalnej. 
Został obarczony także dodatkowymi obowiązkami: 
został redaktorem tygodnika „Rola Katolicka” i sekreta-
rza Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.  

Gdzieś po drodze zrodziło się w jego sercu powołanie 
służby duszpasterskiej w Wojsku Polskim. To jego pra-
gnienie spełniło się w 28 marca 1938 roku. Podjął po-
sługę duszpasterską w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa 
w Dęblinie, a w 1939 r. dodatkowo w Porcie Lotniczym 
w Dęblinie.  

Zadaniem kapelana jest być ze swoimi żołnierzami do 
końca: tam gdzie oni są, gdzie pełnią posługę, w czasie 
pokoju i podczas wojny. W miejscu do dziś nieustalo-
nym, po 17 września 1939 r. kiedy Rosjanie zajęli 
wschodnie rubieże naszej Ojczyzny dostał się do niewo-
li sowieckiej. Najpierw został skierowany do obozu w 
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Kozielsku, a przed wigilią 23 grudnia 1939 r. wywiezio-
no go w grupie kapelanów do innego obozu, do Ostasz-
kowa, gdzie zostali uwiezieni funkcjonariusze Policji i 
Straży Granicznej, a także inni mundurowi. Według 
relacji miał tam odprawiać Msze św. dla kilku grup pol-
skich więźniów. [Patrz: „W obliczu Boga ślubuję Ojczyź-
nie...”, s. 78-79].  

„Nie martwcie się o swoje życie, o to co macie jeść i pić, 
ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 
nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzie-
nie?” – tak mówił Chrystus.  

Skoro w obozie spełniał w sposób konspiracyjny posłu-
gę duszpasterską, to nie dbał o swoje życie. Nie dbał o 
to czym na się przyodziać. Pewnie jak inni miał tylko 
mundur, wojskowy płaszcz i pewnie tylko tyle. Skrajne 
ubóstwo. Był zdany na łaskę i niełaskę władz więzien-
nych. Wiemy też, że skrajnie trudne były warunki w 
jakich przebywali uwięzieni: zimno, wilgoć, choroby, 
kilkupiętrowe łóżka, choroby, przepełnione sale, ko-
nieczność pracy na trzaskającym mrozie.  

Chrystus mówił: „Nie martwcie się zatem i nie mówcie 
co będziemy jedli? Co będziemy pili? Czym będziemy się 
przyodziewać? (…) Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam 
dodane.” 

Czy jest możliwe, aby w tak skrajnych warunkach tak 
bardzo zaufać Bogu i zdać się zupełnie na Niego? 

Kapłan ma być gotowym, aby w każdych warunkach 
troszczyć się tylko o jedno: o królestwo Boga i Jego 
sprawiedliwość. Kapelan ma być w każdych warunkach 
do dyspozycji żołnierza i funkcjonariusza, dzieląc z nim 
wszystkie trudy i niedole mundurowego życia.  

Jak inni z obozu w Ostaszkowie został zamordowany w 
Kalininie (obecnie to miasto nosi nazwę Twer) w 
kwietniu lub w maju 1940 r. Został pogrzebany w 
Miednoje.  

Na tabliczce, która znajdowała się na murze otaczają-
cych zbiorowe mogiły został umieszczony napis „ks. 
Janas, / ur. 1904 Świerzowa Polska / kapelan p. lot. / 
Dęblin / 1940”.  

To niewiele szczegółów.  

Dziś podczas tej Mszy św. teksty liturgiczne pozwoliły 
nam zobaczyć jeden istotny rys jego życia: był tym, któ-
ry troszczył się o królestwo Boże i o Jego sprawiedli-
wość. Ufamy, że wszystko inne – a więc niebo – zostało 
mu dodane. 

19 czerwca 2022 Kalwaria Pacławska 

Ks. płk SG Zbigniew Kępa 

Upamiętnienie kapelanów katyńskich pod-
czas Mszy św.  

Siostry i Bracia. Drodzy Pielgrzymi przybyli do Sanktua-
rium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.  

Psalm, który usłyszeliśmy przed chwilą podczas liturgii 
słowa wyraża nasze pragnienie spotkania się z Bogiem.  

Psalmista, a my za nim, modliliśmy się tymi słowami: 
„Boże, mój Boże, szukam Ciebie / i pragnie Ciebie moja 
dusza. / Ciało moje tęskni za Tobą jak zeschła ziemia 
łaknąca wody” (Ps. 63).  

To pragnienie, by stanąć tutaj, przed obliczem Matki 
Bożej Kalwaryjskiej mieli pielgrzymi Konfraterni św. 
Jakuba Apostoła z Warszawy; mili także osoby należące 
do Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. 
Przychodzą oni tutaj, aby modlić się w intencji pomor-
dowanych w 1940 r. kapelanów Wojska Polskiego i aby 
prosić o rozeznanie znaków świętości ich życia.  

To pragnienie modlitwy w tym właśnie miejscu mają 
osoby z rodzin pomordowanych kapelanów katyńskich: 
a są tutaj z takich odległych miejscowości: jak Łapanów, 
w archidiecezji krakowskiej, ze Zręcina z archidiecezji 
przemyskiej, z Rzeszowa i z innych miejsc.  

To pragnienie macie drodzy pielgrzymi przybywający w 
różnych pobliskich miejscowości, z Przemyśla i okolic. 
Pogoda jest piękna, więc sprzyja obecności i modlitwie 
w tym miejscu.  

Cel naszego spotkania wyraził Psalmista w słowach: 
„Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją 
potęgę i chwałę.”.  

Wpatrywać się w oblicze Boże, ujrzeć chwałę i potęgę 
Bożą – to nasz cel.  

W prologu do Ewangelii św. Jana czytamy te słowa:  

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, 
który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył (J 1,18).  

Sam zaś Chrystus powiedział: „Kto Mnie zobaczył, zoba-
czył także i Ojca” (J 14,9b). Zaś o Duchu Świętym: Jeżeli 
Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykaza-
nia. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da 
wam, aby z wami był na zawsze (J 14, 15-16).  

W okresie Boże Ciała mamy możliwość wpatrywania się 
w Chrystusa, który pozostał z Nami pod postacią chleba. 
Do tego spotkania prowadzi nas Maryja, która upodoba-
ła sobie to miejsce. To właśnie tu, na Kalwarii Pacław-
skiej, mamy możliwość doświadczenia obecności i dzia-
łania Boga w Trójcy Świętej jedynego.  

Psalmista dziękował Panu Bogu: „Moja dusza syci się 
obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami. Bo stałeś 
się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam 
radośnie”.  

Te słowa psalmu odnieśmy do kapelanów katyńskich, 
których dzisiaj upamiętniamy w Kalwarii Pacławskiej.  

Może ktoś zapyta: dlaczego właśnie tutaj, w tym miej-
scu? Ponieważ nie można było upamiętniać kapelanów 
na wschodzie, na terenach, gdzie w II RP pełnili posługę, 
postanowiono pamiątkową tablicę umieścić na terenie 
przygranicznym, w jakimś symbolicznym miejscu. Oj-
cowie Franciszkanie wyrazili zgodę nie tylko na 
umieszczenie tablicy, ale także oddali kawałek swego 
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terenu na stworzenie alei dębów katyńskich. Chwała im 
za to.  

Po poświęceniu tego miejsca, co nastąpiło 12 maja 2019 
r., okazało się, że z tej właśnie zakonnej parafii pochodzi 
jeden z kapelanów katyńskich, ks. ppłk Władysław 
Urban. Urodził się bowiem w Pacławiu 9 lutego 1891 r. 
Tu mieszkali jego rodzice: Andrzej i Anna z domu Żuk. 
Tu, w tym sanktuarium dojrzewała jego wiara oraz po-
wołanie do kapłaństwa. Święcenie kapłańskie przyjął w 
1916 roku w Przemyślu, a więc podczas I wojny świa-
towej. Trzy lata później, już w wolnej Ojczyźnie podjął 
służbę jako kapelan zawodowy. Najpierw na froncie 
wojny polsko-rosyjskiej. Był kapelan szpitala wojsko-
wego w Łucku, brał udział w wyprawie armii polskiej 
na Kijów. W okresie pokoju był kapelanem w Ostrogu 
(19. Pułku Ułanów Wołyńskich) następnie w Złoczowie 
i wreszcie do Białokrynicy k. Krzemieńca.  

Wasz rodak cieszył się bardzo dobrą opinią u żołnierzy. 
Jego dowódca we wniosku o odznaczeniem go Złotym 
Krzyżem Zasługi napisał o nim: „W pracy swej skromny 
i gorliwy, lubiany był zawsze tak w formacjach fronto-
wych jako też na stanowisku administratora parafii 
wojskowej w Krzemieńcu, gdzie szczerą i rzetelną pra-
cą, wielkim taktem i gorliwością duszpasterską zyskał 
sobie szacunek i uznanie”.  

Kiedy wybuchła II wojna światowa sprawował posługę 
duszpasterską wśród żołnierzy kawalerii. W nieznanych 
okolicznościach dostał się do niewoli 17 września 1939 
r. Był więziony w Starobielsku. Następnie mającym złą 
sławę w moskiewskim więzieniu na Butyrkach w Mo-
skwie. Potem w obozie w Kozielsku. Tak jak inni więź-
niowie tego obozu został zamordowany w Katyniu w 
kwietniu 1940 r.  

Siostry i Bracia. Takie były losy waszego rodaka, pocho-
dzącego z tej klasztornej parafii. Tu się wychowującego. 
Tu dojrzewającego do kapłaństwa pod okiem Matki 
Bożej Kalwaryjskiej.  

Wskutek zbrodni katyńskiej, popełnionej przez Rosję w 
1940, duszpasterstwo wojskowe poniosło duże straty. 
W Katyniu, w Kalininie (dziś jest to Twer) w Starobiel-
sku zamordowano 31 kapelanów i dwóch kleryków. 
Oprócz 24 kapelanów rzymskokatolickich są w tym 
gronie: jeden kapelan greckokatolicki, trzej kapelani 
prawosławni, dwóch kapelanów kościołów protestanc-
kich i jeden rabin. Należy także wspomnieć o dwóch 
klerykach, będących sanitariuszami, jeńcami obozów, 
zamordowanych wraz z duchownymi.  

Chrystus mówił do swoich uczniów, słyszeliśmy to w 
dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech 
się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż 
swój i niech mnie naśladuje”.  

Przez dwa dni Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Ka-
tyńskich pielgrzymowało po miejscach związanych z 
takimi kapelanami jak: ks. mjr Bronisław Szwed (z Rud-
nika nad Sanem, ks. ppłk. Andrzejem Niwą (Ropczyce), 
ks. mjr. Stanisławem Matznerem (Dębica), ks. mjr. Mie-
czysławem Janasem (Zręcin), ks. mjr Józefem Miku-
czewskim (Przemyśl) i ks. ppłk. Władysławem Urbanem 
(Pacław). Do Kalwarii przybyli pielgrzymi z Parafii Ła-
panów, gdzie urodził się ks. ppłk. Jan Leon Ziółkowski.  

W tych miejscach pielgrzymi mogli przekonać się, do-
świadczyć, że kapelani katyńscy spełnili wezwanie 
Chrystusa, aby co dnia brać swój krzyż i naśladować go. 
Wierność Chrystusowi, wierność złożonej przysiędze 
wojskowej, wierność swoim obowiązkom kapelańskich 
motywowała ich do tego, aby dźwigać krzyż pobytu w 
sowieckich obozach i złożyć swoje życie w ofierze.  

Za Psalmistą mogą oni powtórzyć te słowa:  

„(…) stałeś się dla mnie pomocą  
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: 
Do Ciebie lgnie moja dusza, 
prawica Twoja mnie wspiera. 
Jakże wymowne są w tym kontekście słowa Jezusa 
Chrystusa: „(…) kto chce zachować swoje życie, straci je, 
a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa”. 

Siostry i Bracia, 
Tertulian, teolog żyjący w czasach starożytności chrze-
ścijańskiej, napisał: „Krew męczenników, nasieniem 
chrześcijan”.  

Modlimy się o owoce śmierci kapelanów katyńskich. Na 
pewno są dla nas przykładem wierności Chrystusowi, 
wierności swojemu powołaniu.  

Może ktoś z młodzieńców tu obecnych, za przykładem 
kapelanów katyńskich zapragnie zostać kapłanem i 
poświecić się pracy duszpasterskiej. Może zapragnie 
został kapelanem wojskowym?  

Nasze rozważanie zakończmy modlitwą do Maryi. 

Maryjo, wskazywałaś kapelanom katyńskim drogę 
wierności Panu Bogu. Wstawiaj się za nami, abyśmy w 
naszym życiu, w służbie dla Ojczyzny byli wierni Bogu.  

Amen. 

 

 
. 
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IGNACY DOMINIK DRABCZYŃSKI OFM 
1916–1940
Kleryk Zakonu Braci Mniejszych Ściślejszej 
Obserwancji, sanitariusz we wrześniu 1939

Urodził się 8 listopada 1916 w Kętach. 29 sierpnia 
1934 wstąpił do Zakonu Franciszkanów Reforma-
tów. Nowicjat odbył w Pilicy. 30 sierpnia 
1935 złożył pierwsze śluby zakonne. Po ukończe-
niu nowicjatu przeniesiony do Krakowa. 8 wrze-
śnia 1938 złożył uroczyste śluby zakonne. 4 wrze-

śnia 1939 wymaszerował z współbraćmi do Chełma, gdzie za zgodą 
przełożonych podjął służbę sanitariusza w szpitalu polowym Armii 
„Lublin”. Po 23 września 1939 w rejonie Hrubieszowa trafił do sowiec-
kiej niewoli. Z powodu chłodów był w płaszczu wojskowym po jakimś 
poruczniku. Uznano go za oficera. W Szepietówce „pewnego dnia na-
kazano, aby oficerowie stanęli w szeregu po jednej stronie, a zwykli 
żołnierze po drugiej […] Dominik stanął po stronie oficerskiej. […] 
żołnierze mieli być zwolnieni, […] świadomie postanowił zostać 
z uwięzionymi oficerami”. Zwolnionemu z Szepietówki żołnierzowi 
przekazał list: „pisał, na zmiętym pakunkowym papierze. Do prowin-
cjała pisał, że choć jest tak daleko, ale jest zawsze wiernym synem  
św. Franciszka, a do Mamy, że jest bardzo zimno, ale ma nadzieję, że 
będzie lepiej”. Był więziony w Szepietówce, Starobielsku, Kozielsku. Mię-
dzy 11 a 13 maja 1940 został zamordowany przez funkcjonariuszy 
NKWD w Lesie Katyńskim lub w piwnicy więzienia wewnętrznego Obwo-
dowego Zarządu NKWD w Smoleńsku. Spoczywa na Polskim Cmentarzu 
Wojennym w Katyniu. W 2007 awansowany na stopień kapitana.

ANDRZEJ NIWA 1900–1940
Starszy kapelan Okręgu Korpusu nr V

Urodzony 26 listopada 1900 w Chechłach koło 
Ropczyc. 29 czerwca 1923 otrzymał święcenia ka-
płańskie. W latach 1923–1930 był wikariuszem 
w Nowym Sączu, Łącku, Krużlowej, Uściu Sol-
nym. W 1930 mianowany proboszczem w Pogór-
skiej Woli. 1 lutego 1931 otrzymał powołanie do 

służby czynnej w Wojsku Polskim. Został kapelanem batalionu Korpu-
su Ochrony Pogranicza „Sienkiewicze”. W latach 1931–1936 admini-
strator parafii wojskowej w Prużanie, następnie w okresie 1936–
1939 administrator parafii wojskowej w Ostrowie Wielkopolskim. 
W 1936 uzyskał awans na stopień starszego kapelana (majora). Od 
1939 proboszcz w Tarnowie. Ksiądz Bernardyn Dziedziak, kolega kur-
sowy księdza Niwy z tarnowskiego Seminarium Duchownego w pi-
śmie z maja 1985 napisał: „Był człowiekiem dobrym, uprzejmym, ci-
chym, był kolegą uczynnym. Odznaczał się duchem ofiary i poświęce-
nia. Przez wszystkich kochany jako »ksiądz Jędruś«”.

Po 17 września 1939 w nieustalonych okolicznościach dostał się do 
niewoli sowieckiej. Więziony w Złoczowie i Starobielsku. W liście do 
rodziców z 9 października 1939 pisał: „Kiedy wrócę nie wiem. Proszę 
być o mnie spokojnym i modlić się, by dobry Bóg pozwolił mi prze-
trwać i zdrowo do Was powrócić”. Został zamordowany przez funk-
cjonariuszy NKWD w budynku Obwodowego Zarządu NKWD w Char-
kowie. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Charkowie. 
W 2007 awansowany na stopień podpułkownika. 

EDWARD CHOMA 1889–1940
Starszy kapelan Okręgu Korpusu nr I

Urodzony 26 grudnia 1889 w Złoczowie. 4 sierp-
nia 1913 otrzymał święcenia kapłańskie. W la-
tach 1913–1917 posługiwał w Bolechowie, Ja-
złowcu i Burakówce. W latach 1917–1918 służył 
w armii austro-węgierskiej. 3 listopada 
1918 przybył do Lwowa i zgłosił się do polskich 

oddziałów walczących o miasto. Brał udział w walkach z Ukraińcami 
w Małopolsce Wschodniej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W latach 1920–1939 pełnił posługę kapelana wojskowego (majora) we 
Włocławku, w Skierniewicach, Słonimiu i Radomiu.

Ksiądz pułkownik Józef Tomiak dziekan OK nr I w Warszawie 
w 1938 napisał: „Ks. Edward Choma jako ochotnik brał udział w woj-
nie przeciwbolszewickiej, przez cały czas na froncie. Za wykazaną bra-
wurę odznaczony Krzyżem Walecznych. Po wojnie jako administrator 
parafii w Słonimie wykazuje nadzwyczajny zapał i energię przy prze-
budowie kościoła parafialnego, nie szczędząc pracy i trudu. Będąc z za-
miłowania introligatorem, oprawia książki, a cały dochód tej pracy 
oddaje na wyposażenie kościoła wojskowego”. 

Po 17 września 1939 w nieznanych okolicznościach dostał się do 
niewoli sowieckiej. Więziony w Szepietówce, Starobielsku, Moskwie. 
27 marca 1940 przewieziony do Kozielska. 9 kwietnia 1940 został za-
mordowany przez funkcjonariuszy NKWD w Lesie Katyńskim lub 
w piwnicy więzienia wewnętrznego Obwodowego Zarządu NKWD 
w Smoleńsku. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. 
W 2007 awansowany na stopień podpułkownika.

MIKOŁAJ CICHOWICZ 1895–1940
Kapłan diecezji płockiej, kapelan rezerwy 
Wojska Polskiego

Urodzony 6 grudnia 1895 w Borkowie Kościel-
nym. 30 maja 1918 otrzymał święcenia kapłań-
skie. W latach 1918–1926 wikariusz w Winnicy, 
Szreńsku, Skępem i Raciążu. W latach 1926–
1939 proboszcz w Słupnie, Bogurzynie i Czerwon-
ce Szlacheckiej. Zarządzeniem prezydenta RP 

Ignacego Mościckiego z dnia 1 września 1927 został mianowany kape-
lanem rezerwy (w stopniu kapitana).

Zapisał się w pamięci wiernych jako dzielny i energiczny admini-
strator. Prawdopodobnie 2 września 1939 został zmobilizowany do 
Wojska Polskiego. W tym dniu ochrzcił jeszcze czworo dzieci, gdyż ich 
rodzice, obawiając się działań wojennych, pragnęli jak najrychlej do-
pełnić tego sakramentu.

Po 17 września 1939 w nieznanych okolicznościach dostał się do 
niewoli sowieckiej. Osadzono go w obozie specjalnym NKWD w Ko-
zielsku, gdzie przebywał do kwietnia 1940.

13 lub 14 kwietnia 1940 został zamordowany przez funkcjonariu-
szy NKWD w Lesie Katyńskim lub w piwnicy więzienia wewnętrznego 
Obwodowego Zarządu NKWD w Smoleńsku. Spoczywa na Polskim 
Cmentarzu Wojennym w Katyniu. W 2007 awansowany na stopień 
majora.

Biogramy opracowano na podstawie słownika Bogusława Szwedo, Wierni do końca. Kapelani wojskowi ofiary zbrodni katyńskiej, Warszawa 2020
ŁUKASZ STEFANIAK doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.
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A POLITYKA

Ks. prof. 
Michel Schooyans 

ABORCJA

Kościół wybacza grzechy, co nie 
znaczy, że na nie zezwala. Chrys-
tus przekazał mu prawo przeba-
czenia nawróconym grzeszni-
kom, nie zaś prawo negowania 
istnienia grzechów. Zawsze byli 
grzesznicy, którzy przyznawali się 
do swojego grzechu. 

Nowym elementem, jaki wyłonił 
się z debaty o aborcji, jest to, że 
obecnie neguje się grzech. Ne-
gowane jest przede wszystkim 
naruszenie prawa moralności na-
turalnej oraz naruszenie prawa 
Boskiego, głosząc, że zło jest do-
brem, człowiek uzurpuje sobie 
miejsce Boga i wciela się w Nie-
go. Nie tylko nie chce rozpoznać 
i uznać zła, które czyni, ale to zło 
uznaje za dobro dla siebie. Prze-
baczenie, jakie Bóg proponuje 
człowiekowi, staje się wówczas 
bezzasadne. Tak więc, tkwiąc w 
zaślepieniu wobec własnej winy, 
człowiek zamyka sobie drogę do 
zbawienia. Być może to jest 
właśnie grzech przeciwko Du-
chowi Świętemu. 

Gwałtowność kampanii na rzecz 
aborcji i eutanazji skierowana 
jest przeciwko człowiekowi i 
jego też dotyka, lecz skierowana 
jest także przeciwko Bogu. […] 

Moralność chrześcijańska podpi-
suje się bez zastrzeżeń pod złotą 
regułą moralności uniwersalnej: 
„Nie rób drugiemu, co tobie nie-
miłe”. Ponadto chrześcijanin nie 
zastanawia się, kto jest godzien 
być jego bliźnim, zastanawia się 
natomiast, jak może stać się  
bliźnim dla innego człowieka. 
Wreszcie chrześcijanin wierzy 
w działanie sił zła w świecie oraz 
w to, że Jezus zszedł na ziemię, 
aby uratować przed nimi ludzi. 
Siły te, bezsilne w obliczu Boga, 
chcą zniszczyć człowieka, który 
jest Jego żywym odbiciem od 
początku do końca swego istnie-
nia. Dla chrześcijan wszyscy lu-
dzie otrzymali życie od jednego 
Boga i dlatego są sobie braćmi. 
Wobec tego każdego człowieka 
należy nie tylko szanować, lecz 
również kochać, ponieważ wcie-
liła się w niego cząstka dobroci 
i piękna Boga i jest przeznaczony 
do życia wiecznego.

Piątek, 26 sierpnia 2022 kraj@naszdziennik.pl2 POLSKA

 Ukazała się właśnie książka „W obliczu 
Boga ślubuję Ojczyźnie. Rzecz o ka-
pelanach katyńskich”, wydana przez 
Polskie Radio Rzeszów, w której Pana 
Stowarzyszenie ma swój udział. 
– Książka, za której wydanie jesteśmy 

Polskiemu Radiu Rzeszów bardzo 
wdzięczni, stanowi pokłosie audycji, 
które były emitowane w Polskim Radiu 
Rzeszów w latach 2020-2021. Były to 
rozmowy przeprowadzane przez panią 
redaktor Annę Leśniewską. Rolą Sto-
warzyszenia było znaleźć rozmówców 
do sylwetki każdego z kapelanów. 
W tej grupie 33 kapelanów jest 26 du-
chownych rzymskokatolickich (w tym 
2 kleryków).  

Album zawiera biogramy kapelanów 
opracowane przez panią Barbarę Tar-
kowską. Znajdują się w nim dokumenty, 
listy i fotografie z archiwum Stowarzy-
szenia, które przez lata rodziny i znajomi 
kapelanów przekazywali początkowo 
do wolontariatu katyńskiego, a po za-
wiązaniu Stowarzyszenia już bezpo-
średnio do nas. 

  
 W niewoli sowieckiej kapelanom za-
kazano posługi, ale sprawowali ją 
tajnie. 
– Ich rola w obozach była wielka, 

dbali o morale, dbali o ducha, organi-
zowali tajne praktyki religijne, które 
były zakazane i za które ponosili kary. 
Na wiosnę 1940 r. przygotowali wszyst-
kich jeńców na śmierć. Kapelani do 
1939 r. dzielili się na kapelanów zawo-
dowych, będących na etacie w Wojsku 
Polskim, oraz rezerwy, wcielonych do 
wojska w 1939 r. po wybuchu wojny. 
Po napaści Związku Sowieckiego 
17 września 1939 r. nie rozróżniamy 
tych grup, ponieważ ich rola w obozach 
zagłady była taka sama. 

Jak to pięknie ujął ks. prof. Roman 
Dzwonkowski, kapelani wojskowi w 
obozach zagłady przeprowadzili ostatnie 
w życiu rekolekcje dla wszystkich jeńców, 
którzy się w nich znajdowali, w Staro-
bielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. 

Do grudnia 1939 r. w obozach prze-
bywali jeszcze wszyscy kapelani spośród 
tej grupy, o której mówimy. W przed-
dzień Wigilii 1939 r. z Kozielska wy-
wieziono wszystkich poza ks. Janem 
Leonem Ziółkowskim, który odbywał 
karę w karcerze za odprawianie tajnych 
nabożeństw dla jeńców, i ks. Mikołajem 
Cichowiczem, o którym Rosjanie nie 
wiedzieli, że jest duchownym katolic-
kim. Do Wielkanocy 1940 r. Kozielsk, 
który miał ok. 3,5 tys. jeńców, obsłu-
giwało dwóch kapelanów. Te słowa, o 
których mówił ks. Roman Dzwon-
kowski, przekazuję rodzinom innych 
ofiar Kozielska, że tych 2 kapelanów 
wyspowiadało przed śmiercią ich krew-
nych. W Starobielsku zostało tylko 
5 kapelanów, m.in. ks. Andrzej Niwa, 
ks. Józef Czemerajda i ks. Władysław 
Plewik. Natomiast w Ostaszkowie było 
13 kapelanów. 

  
 Chciałem zapytać o liczby. Mówimy 
o 33 kapelanach, duchownych, ale 
początkowo do grudnia 1939 r. w 
niewoli sowieckiej miało przebywać 
ok. 200 kapelanów. 
– My mówimy o tych, który posiadali 

stopnie wojskowe i byli kapelanami 
wojskowymi oraz którzy zginęli razem 
z żołnierzami. Część kapelanów wy-
puszczono na wolność. 

Tych 33 kapelanów to nie jest za-
mknięta grupa. Mówimy w tej chwili o 
tych duchownych, których nazwiska są 
pewne, gdyż byli na listach, i którzy na 
pewno zginęli. Nie znamy dotychczas 
listy białoruskiej, na której na pewno 
znajdują się duchowni będący ofiarami 
zbrodni katyńskiej. 

  
 W wielu miejscach kraju odsłaniane 
są tablice ku czci wszystkich lub po-
szczególnych kapelanów, jak ostatnio 

w Grodowcu czy w Czartowcu, a także 
w USA, w bazylice św. Jacka w Chi-
cago, w ośrodku w Yorba Linda pod 
Los Angeles, wcześniej na Świętym 
Krzyżu. W Kalwarii Pacławskiej z 
kolei powstała Aleja Dębów. 
– W 2019 r. nasze Stowarzyszenie, 

przy współudziale ojców franciszkanów, 
leśników Podkarpacia i Instytutu Pa-
mięci Narodowej, stworzyło pierwszą 
w Polsce Aleję Dębów Pamięci Kape-
lanów Katyńskich w Kalwarii Pacław-
skiej. Jest to symboliczne miejsce, do 
którego krewni kapelanów i środowiska 
katyńskie wracają w każdą niedzielę 
po Bożym Ciele. Ta uroczystość już na 
stałe weszła do kalendarza. Odsłania-
nych jest wiele tablic na terenie Polski 
w miejscach związanych z poszczegól-
nymi kapelanami. A w ostatnich dniach 
dwóch duchownych z listy ukraińskiej 
zostało pośmiertnie mianowanych przez 
ministra obrony narodowej Mariusza 
Błaszczaka na wyższe stopnie wojskowe. 
Są to pierwsze ofiary z listy ukraińskiej, 
które zostały mianowane na wyższe 
stopnie oficerskie – ks. Stanisław Matz-
ner na podpułkownika, a ks. Michał 
Tyszka na majora.  

  
 Jaki jest stan pamięci o męczeń-
stwie kapelanów wojskowych wśród 
Polaków? 
– Zbrodnia katyńska, hasłowo, jest 

oczywiście obecna w pamięci Polaków, 
natomiast świadomość, że razem z 
żołnierzami ginęli księża, którzy im 
towarzyszyli, jest znikoma. I naszą 
rolą, jako Stowarzyszenia, jest budować 
tę świadomość. Podkreślmy, że wzglę-
dem kapelanów rzymskokatolickich 
toczy się procedura zmierzająca do 
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. 
Wymogiem do rozpoczęcia tzw. pro-
cesu informacyjnego jest obecność 
kultu. Kwestią niezaprzeczalną jest 
ich męczeńska śmierć, natomiast jeśli 
nie będzie kultu, nie będzie procesu, 
i  działania naszego Stowarzyszenia 
zmierzają do tego, aby kapelani jako 
jedni z pierwszych męczenników 
Wschodu zostali wyniesieni na ołtarze. 
W 2009 r. grupa kapelanów rzymsko-
katolickich została zgłoszona jako kan-
dydaci do procesu męczenników 
Wschodu, ale od tamtego czasu sprawy 
nie posunęły się do przodu. Naszą 
rolą jest wzbudzić zainteresowanie ka-
pelami, żeby ta kwestia nabrała real-
nych wymiarów. Książka, kolejna o 
kapelanach, niewątpliwie się przyczyni, 
tak jak każde nasze działanie, do od-
budowywania i krzewienia tej pamięci 
w świadomości społecznej Polaków. 

W przeddzień rocznicy napaści 
Związku Sowieckiego na Polskę, 
13 września, o godz. 11.00 w Muzeum 
Katyńskim w Warszawie odbędzie się 
promocja albumu. 

 
 Dziękuję za rozmowę. 

Zenon Baranowski

Ostatnie rekolekcje 
w Katyniu

ROZMOWA /  
 

z dr. Łukaszem  
Stefaniakiem,  

prezesem Stowarzyszenia  
Pamięci Kapelanów  

Katyńskich

Kapelani wojskowi 
w obozach 

przeprowadzili ostatnie 
w życiu rekolekcje  

dla wszystkich jeńców, 
którzy się w nich 

znajdowali, 
w Starobielsku, 

Ostaszkowie i Kozielsku

  lukaszstefaniak@poczta.fm 
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 „W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie. 
Rzecz o kapelanach katyńskich” – to 
tytuł książki uzupełnionej płytą z na-
graniami w formacie mp3, wydanej 
właśnie przez Polskie Radio Rzeszów 
przy dużym udziale Stowarzyszenia 
Pamięć Kapelanów Katyńskich. Opra-
cowała Pani biogramy 33 duchownych 
pomordowanych w 1940 roku przez 
sowieckie NKWD w Katyniu, Twerze i 
Charkowie zamieszczone w tej książce. 
Czy są to wszyscy kapelani, którzy 
stracili życie w tym akcie ludobójstwa?  
– Kapelanów na Wschodzie zginęło 

znacznie więcej niż 33 opisanych w tej 
książce, ale tylko dla tej liczby jest po-
twierdzenie w dokumentach rosyjskich i 
ukraińskich, że oni byli w obozach so-
wieckich po 17 września 1939 roku i że 
zginęli. Oczywiście bez dokładnych dat i 
miejsc, gdzie i o której godzinie każdy z 
nich został zamordowany. Tego nie da 
się precyzyjnie ustalić w stosunku do ża-
dnego z katyńczyków, jak określam ofiary 
zbrodni katyńskiej. 

          
 Jaki jest dzisiejszy stan wiedzy na temat 
życia i martyrologii duchownych, którzy 
po agresji Rosji Sowieckiej na Polskę 
17 września 1939 roku dostali się do 
sowieckiej niewoli? 
– Ten stan odzwierciedlają w dużej 

mierze zamieszczone w książce biogramy. 
Są one różnej wielkości. W przypadku 
ks. mjr. Ignacego Drozdowicza, który po-
chodził z odległej diecezji mohylewskiej 
leżącej na wschodzie Białorusi, nawet 
nie udało nam się znaleźć jego fotografii. 
Wiemy tylko, kiedy się urodził, jakie było 
imię jego ojca, gdzie studiował i otrzymał 
święcenia kapłańskie. Jako kapelan re-
zerwy Wojska Polskiego został powołany 
do służby w 1939 roku na skutek mobili-
zacji wojennej. Najbardziej znanym ka-
pelanem katyńskim, bo udało się odszukać 

najwięcej dokumentów, wspomnień i re-
lacji o nim, jest ks. ppłk Jan Leon Ziół-
kowski. O innych kapelanach z wielkim 
trudem zdobywaliśmy różne informacje. 

            
 Bogata dokumentacja dotycząca ks. Ziół-
kowskiego, notabene Pani stryja, to 
głównie efekt Pani kilkudziesięcioletnich 
poszukiwań w archiwach, a także się-
gania do rodzinnych wspomnień. Jakie 
były koleje losu tego kapłana? 
– Jego historia jest dość reprezentatywna 

dla kapelanów katyńskich. Tak jak więk-
szość z nich wstąpił do wojska w 1919 
roku w związku z wybuchem wojny pol-
sko-bolszewickiej. Ogłoszono wówczas 
we wszystkich diecezjach, że księża wi-
kariusze w wieku do 35 lat, pragnący 
służyć w wojsku jako kapelani zawodowi 
czy kapelani czasu wojny, czyli tzw. kon-
traktowi, zostaną przyjęci do wojska na 
odpowiednie etaty z wysokimi stopniami 
oficerskimi. Zgłosiło się wtedy z całej 
Polski około 500 księży, z których blisko 
150 – dokładna liczba jest nieznana – za-
deklarowało chęć służby jako kapelani 
zawodowi. Zostali oni błyskawicznie wy-
słani na front, żeby nieść pomoc duchową 
żołnierzom walczącym z bolszewikami. 
Jednym z tych kapelanów był ks. Ziół-
kowski, który po wojnie swoją posługę 
duszpasterską przez cały okres II Rze-
czypospolitej związał z Wojskiem Polskim. 
Od 1937 roku był proboszczem parafii 
garnizonowej w Jarosławiu, skąd poszedł 
na wojnę. Losy ks. Ziółkowskiego aż do 
dostania się do sowieckiej niewoli w 
okolicy Buczacza są znane dzięki relacji 
jego bratanka, elewa orkiestry 24. Dywizji 
Piechoty w Jarosławiu, towarzyszącego 
mu w kampanii wrześniowej. Dalsze jego 
dzieje można było prześledzić dzięki wy-
danej w Londynie książce pt. „Zbrodnia 
katyńska w świetle dokumentów” we 
wspomnieniach ocalonego jeńca obozu 
w Kozielsku prof. Stanisława Swianiewicza, 
który opisał, jak kapelani, w tym m.in.  
ks. Ziółkowski, prowadzili tajne życie re-
ligijne dla jeńców z obozu w Kozielsku. 
W czasie przeprowadzonej przez Niemców 
ekshumacji oficerów w Lesie Katyńskim 
w 1943 roku ks. Ziółkowski został ziden-
tyfikowany i opisany w okupacyjnych ga-
zetach wydawanych po polsku i jedno-
cześnie w niemieckim czasopiśmie „Signal” 
wydawanym w wielu językach świata. 
Wśród fotografii katyńskich Niemcy za-
mieścili zdjęcia zwłok ks. Ziółkowskiego 
z jego roztrzaskaną głową i twarzą, przed-
miotów religijnych znalezionych przy nim, 
a także jego biletu wizytowego. 

          
 Jak zrodziła się idea zbierania materiałów 
i dokumentacji dotyczących życia i 
posługi kapelanów katyńskich? 
– Wszystko zaczęło się od tego, że w 

2004 roku ks. prał. Zdzisław Peszkowski, 

jako kapelan Rodzin Katyńskich, prosił 
Papieża Jana Pawła II, żeby kapelani, 
którzy zginęli na Wschodzie, również 
byli uznani za męczenników II wojny 
światowej. Po śmierci Papieża Polaka, a 
później i ks. Peszkowskiego sprawa na 
kilka lat ucichła, aż do 2009 roku, kiedy 
to z prasy katolickiej, w tym z „Naszego 
Dziennika”, dowiedzieliśmy się, że Kon-
ferencja Episkopatu Polski powołała w 
Drohiczynie Ośrodek Kanonizacyjnej 
Dokumentacji Męczenników Wschodu 
z lat 1918-1989 i można tam składać 
propozycje dotyczące kandydatów do 
procesu beatyfikacyjnego męczenników 
Wschodu. Ponieważ odkryliśmy, że nie 
została tam zgłoszona żadna ofiara zbrod-
ni katyńskiej, wtedy w wyniku takiej 

spontanicznej akcji zgłosiliśmy, jako człon-
kowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska 
w Warszawie, grupę 24 kapelanów ka-
tyńskich jako kandydatów na ołtarze. 
Okazało się, że są potrzebne materiały 
do ich biografii. Zaczęliśmy szukać tych 
materiałów, a to, co przez 12 lat udało 
nam się znaleźć, zostało zamieszczone 
w książce „W obliczu Boga ślubuję Oj-
czyźnie. Rzecz o kapelanach katyńskich”. 

            
 Gdzie prowadzone były te poszuki-
wania? 

– Prowadziliśmy kwerendy w różnych 
archiwach: państwowych, kościelnych, 
wojskowych, w muzeach. Przede wszystkim 
jednak szukaliśmy tych materiałów wśród 
rodzin kapelanów katyńskich. 

Było bardzo trudno odnaleźć te rodziny, 
ale część odnaleźliśmy. W sumie przez te 
lata sporo się tego nazbierało. 

 Można ten zbiór jakoś scharakteryzować? 
Co to za materiały? 
– Przede wszystkim są to różne doku-

menty, metryki urodzenia księży, świa-
dectwa szkolne, dokumentacja z czasów 
studiów w seminariach, dokumenty z cza-
sów służby wojskowej, rodzinne wspom-
nienia i świadectwa. 

            
 Czy w rodzinach kapelanów katyńskich, 
do których Państwo dotarli, kultywowana 
była pamięć o zamordowanych przez 
Sowietów krewnych?  
– Ta pamięć po latach była nad wyraz 
żywa. Byliśmy często zaskoczeni jej in-
tensywnością. Rodziny zachowały listy 
czy pocztówki, które przychodziły z so-
wieckiej niewoli, zamawiały Msze św. w 
ich intencji. Ci księża byli uznani w ro-
dzinach za bohaterów. W niektórych 
modlono się do nich. 

            
 Jakie są widoki na rozpoczęcie pro-
cesu beatyfikacyjnego kapelanów 
katyńskich? 
– Od 2009 roku do dziś nic w tej 

sprawie się nie dzieje. Zależy nam na 
tym, żeby jak najszerzej przedstawić spo-
łeczeństwu ich dokonania i zasługi na 
frontach wojny polsko-bolszewickiej i 
kampanii wrześniowej. Zasługują na pa-
mięć Polski i Kościoła, ponieważ włożyli 
ogrom pracy w wychowanie polskich żoł-
nierzy, organizowali im posługę religijną 
w czasie wojny i pokoju, a także w so-
wieckiej niewoli ze świadomością, że nie 
mogą zostawić jeńców polskich bez opieki 
duchowej. Propaganda komunistyczna 
mówiła, że wszyscy katyńczycy zginęli za 
polską politykę, ale księża kapelani nie 
zginęli za politykę, tylko za wiarę. Przecież 
nawet broni nie nosili. Dlatego robimy 
wszystko, żeby Kościół w jakiś sposób re-
ligijnie uczcił ich pamięć. 

 
 Dziękuję za rozmowę. 

Adam Kruczek 

 
Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów 

Katyńskich zaprasza na promocję książki  
„W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie”, która 

odbędzie się jutro, 13 września, o godz. 11.00 
w Muzeum Katyńskim w Warszawie.

Kapelani katyńscy 

organizowali 

żołnierzom posługę 

religijną w czasie 

wojny i pokoju
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