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Uroczystości upamiętniające 65. rocznicę mordu

w Katyniu rozpoczęły się 5 marca 2005 roku Mszą

św. w intencji ofiar w kościele św. Anny na Krakowskim

Przedmieściu. Mszę św. celebrowali: ks. prałat Zdzisław

Peszkowski, kapelan Rodzin Katyńskich, ks. Wacław Kar-

łowicz oraz ks. Stanisław Małkowski. 

W kazaniu Kapelan Rodzin Katyńskich powiedział: Stalin nigdy się nie pogodził z klęską

w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Chciał zniszczyć naród, będący tak blisko

Matki Bożej. Stąd też władze sowieckie podjęły decyzję o rozstrzelaniu jeńców i więźniów

w trybie specjalnym, bez wyroku i bez sądu. Katyń jest sprawą narodową, o której nie

wolno nam zapomnieć. 

Po Mszy św. Stefan Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, odczytał apel skierowany

do Rosji: Wzywamy władze Rosji do uznania tej zbrodni za zbrodnię ludobójstwa, wska-

zanie miejsc mordu i ukrycia ciał 7305 jeńców polskich i ujawnienia dokumentacji.

6 marca 2005 roku w katedrze warszawsko-praskiej pw. św. Michała Archanioła 

i św. Floriana, pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, została odprawiona

Msza św. w intencji Poległych i Pomordowanych na Wschodzie. W koncelebrze wziął

udział Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Tadeusz Płoski. Uroczystościom upa-

miętniającym 65. rocznicę Katynia towarzyszyła wystawa o zbrodni katyńskiej, otwarta

w podziemiach katedry oraz program artystyczny „Vinctis non Victis – Pokonanym 

Niezwyciężonym”.

Centralne obchody 65. rocznicy zbrodni katyńskiej z udziałem przedstawicieli 

najwyższych władz Rzeczypospolitej odbyły się 16 kwietnia 2005 roku w Katedrze Polo-

wej Wojska Polskiego. Rozpoczęła je Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył 

Biskup Polowy Tadeusz Płoski. Władze Rzeczypospolitej reprezentowali: Waldemar Du-

baniowski, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Lech Urbański, dyrektor

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na uroczystości do katedry przybyli również: Andrzej

Pamiętaj o Nich, Polsko



Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Jan Turski,

kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Włodzimierz Du-

siewicz, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, Bożena Łojek, przewodnicząca Zarządu Pol-

skiej Fundacji Katyńskiej. Obecne były również władze wojskowe z gen. Czesławem

Piątasem na czele. 

We mszy wzięły udział także Rodziny Katyńskie oraz delegacje z Rosji i Ukrainy zło-

żone z przedstawicieli tych, którzy pomagali przy budowie cmentarzy katyńskich i od-

krywaniu prawdy katyńskiej.

W homilii Biskup Polowy Tadeusz Płoski, podkreślił, że Papież Polak wielokrotnie ape-

lował w swoim nauczaniu o wierność pamięci i prawdzie. 

– Wielcy tego świata – mówił Biskup Płoski – do dziś jednak nie chcą usłyszeć krzyku

krwi, cierpienia i poniewierki 22 tysięcy przedstawicieli polskich elit, zamordowanych

w Katyniu, Charkowie i Miednoje, Twerze itd., ale także setek tysięcy Polaków wywiezio-

nych od jesieni 1939 r. w głąb Związku Radzieckiego. 

Po południu 16 kwietnia 2005 roku pamięć ofiar zbrodni katyńskiej uczczono Apelem

Poległych przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie przy ul. Muranowskiej

w Warszawie.

Katolickie duszpasterstwo wojskowe reprezentował ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii

Polowej Wojska Polskiego. 

Podczas Apelu Ksiądz Kanclerz modlił się m.in. tymi słowy: 

– Przez umiłowanie wartości najwyższych pragnęli powstrzymać zalewające Europę

„imperium zła i ciemności”… Gdy zło nie mogło pokonać ludzi szlachetnych i sprawied-

liwych, więc trzeba było uknuć podstępnie spisek i zasadzkę, aby przestali wołać i bronić

niepodległości kraju. Tak umierali ludzie sprawiedliwi, tak umierałeś ty Chryste z rąk nie-

sprawiedliwych. Umarłeś po to, aby życie zwyciężyło śmierć, dobro zwyciężyło zło…

Przyjmij do swego Królestwa życia wiecznego wszystkich zamordowanych w Katyniu,

Charkowie i Miednoje. 

***

Zbrodnia katyńska do dziś nie doczekała się swojej Norymbergi. Zmowa milczenia

i dyplomatyczne wybiegi państw Zachodu i USA doprowadziła do relatywizowania

prawdy w sprawie Katynia. Europa i świat musi poznać i uznać prawdę o Katyniu – to

nasza polska racja stanu. „Katyń – pamiętamy” powinno się stać zobowiązaniem każdego

Polaka. 

Temu moralnemu zobowiązaniu służy nauczanie pasterzy Kościoła katolickiego w Pol-

sce, wysiłki rzetelnych historyków, przekaz pamięci o polskim martyrologium w polskiej

rodzinie i w szkole. Ofiary tych zbrodniczych działań nie mogą być zapomniane.
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Jeśli wy mówić przestaniecie, 
kamienie wołać będą

Kazanie wygłoszone w 65. rocznic´ zbrodni katyƒskiej
Katedra Polowa Wojska Polskiego

Pa no wie Mi ni stro wie! 
Dro gie Ro dzi ny Ka tyƒ skie!
Sza now ne De le ga cje z Ro sji i Ukra iny!
Dro dzy We te ra ni i Kom ba tan ci!
˚o∏ nie rze oraz Funk cjo na riu sze Po li cji i Stra ̋ y Gra nicz nej!
Druh ny i Dru ho wie!
Dro dzy Sio stry i Bra cia w Chry stu sie!

Z naj wi´k szà czcià przypominamy s∏o wa na ucza nia Oj ca Âwi´ te go Ja na Paw ∏a II,
Sy na na szej pol skiej zie mi. Ten Pa pie˝ – Po lak, któ ry wszyst ko, co da∏ Ko Êcio -
∏o wi po wszech ne mu, za czerp nà∏ z oj czy ste go skarb ca Êwi´ to Êci Na ro du Pol -

skie go, z na ci skiem ape lo wa∏: ...pro sz´ was, aby Êcie ca ∏e to du cho we dzie dzic two,
któ re mu na imi´ Pol ska, raz jesz cze przy j´ li z wia rà, na dzie jà i mi ∏o Êcià – ta kà,
ja kà za szcze pia w nas Chry stus na chrzcie Êwi´ tym (10 czerw ca 1979; Kra ków, 
Msza Âwi´ ta na B∏o niach).

Si´ ga my wi´c dzi siaj, idàc za Oj cem Âwi´ tym, do wiel kie go skarb ca Êwi´ to Êci na -
szej Oj czy zny. Wy cià ga my swo je r´ ce do skarb ca Êwi´ to Êci Na ro du Pol skie go, aby za -
czerp nàç je go mà dro Êci. Aby na pe∏ niç si´ za war tà w nim mà dro Êcià. Mà dro Êcià, któ ra
da je wzór, jak ˝yç i po st´ po waç. Mà droÊç czer pa na ze skarb ca na ro do wej Êwi´ to Êci
da je moc i umie j´t noÊç odpowiedzialnego i Êwi´tego ˝ycia. 

W tym skarb cu na ro do wej Êwi´ to Êci, w tym du cho wym dzie dzic twie, któ re mu na
imi´ Pol ska, znaj du je si´ rów nie˝ ofia ra ̋ y cia i krwi, z∏o ̋ o na przez ̋ o∏ nie rzy pol skich
w Ka ty niu. Ci na si bra cia, któ rzy we wrze Êniu 1939 ro ku, pro wa dze ni du chem
wierno Êci Rze czy po spo li tej Pol skiej i umoc nie ni na ka zem Bo ̋ ym mi ∏o Êci Bo ga i bliê -
nie go, sta n´ li do obro ny wszyst kie go, co Pol sk´ sta no wi. 

Z hi sto rii II woj ny Êwia to wej wie my, ˝e pod j´ cie wal ki zbroj nej przez Po la ków
nie by ∏o tyl ko obro nà w∏a snej wol no Êci. Wy buch II woj ny Êwia to wej by∏ po czàt kiem
re ali za cji da le ko si´˝ nych pla nów prze budo wy ob li cza Eu ro py i Êwia ta. Dzieƒ 
1 wrze Ênia 1939 ro ku by∏ pierw szym dniem wcie la nia w ˝y cie po stano wieƒ pak tu
Rib ben trop – Mo ∏o tow, we d∏ug któ re go no wy po rzà dek w Eu ro pie, no we ob li cze
Eu ro py i Âwia ta mia ∏y si´ do ko naç od roz wià za nia tzw. kwe stii pol skiej. – Roz wià -
za nie  to po le ga ∏o na wy ma za niu Pol ski z ma py Êwia ta oraz uni ce stwie niu Na ro du
Pol skie go.
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Wy buch II woj ny Êwia to wej we wrze Êniu 1939 ro ku ob na ̋ y∏ dwa, wspó∏ pra cu jà ce
ze so bà sys te my – fa szyzm i ko mu nizm. Sys te my, któ rych pi´t no odcisn´∏o nie za tar te
zna mi´ w pa mi´ ci Po la ków i wie lu in nych na ro dów Êwia ta. Na hi sto rii XX wie ku za -
wa ̋ y ∏y te dwa sys te my w spo sób wy jàt ko wo bo le sny: sym bo lem fa szy zmu sta∏ si´
obóz Au schwitz-Bir ke nau; sym bo lem ko mu ni zmu – Ka tyƒ. 

W tym ro ku b´ dzie my ob cho dziç 60. rocz ni c´ za koƒ cze nia II woj ny Êwia to wej.
B´ dzie my Êwi´ to waç zwy ci´ stwo od nie sio ne przez Êwiat nad jed nym z tych zbrod ni -
czych to ta li ta ry zmów, nad fa szy zmem. 

W stycz niu bie ̋ à ce go ro ku, w 60. rocz ni c´ wy zwo le nia obo zu kon cen tra cyj ne go
Au schwitz-Bir ke nau, wiel cy te go Êwia ta, z w∏a Êci wym so bie do sto jeƒ stwem i god-
no Êcià za trzy ma li si´ nad sym bo lem, ja ki po zo sta wi∏ po so bie fa szyzm. Z w∏a Êci wym
so bie do sto jeƒ stwem i god no Êcià wiel cy te go Êwia ta i ca∏y Êwiat za trzy ma li si´ nad
krzy kiem krwi i cier pie nia, któ re po dzieƒ dzi siej szy g∏o Êno wo ∏ajà do Bo ga z oÊwi´ -
cim skiej zie mi o pa mi´ç, mi ∏o sier dzie i spra wie dli woÊç.

Ale po zo sta∏ na zie mi jesz cze je den sym bol. Sym bol po zo sta wio ny w XX wie ku
przez ko mu ni stycz ny sta li nizm. Przed Êwia tem i wiel ki mi te go Êwia ta stoi jesz cze sym -
bol Ka ty nia. Sym bol, któ ry kry je w so bie krew 22 ty si´ cy przed sta wi cie li pol skich
elit, ale któ ry za wie ra w so bie rów nie˝ cier pie nie, po nie wier k´ i krew 2,5 mi lio nów
Po la ków wy wo˝o nych od je sie ni 1939 ro ku na Wschód, w g∏àb Ro sji Ra dziec kiej. 
Ta krew i to cier pie nie rów nie˝ g∏o Êno wo ∏ajà z zie mi do Bo ga o pa mi´ç, mi ∏o sier dzie
i spra wie dli woÊç. 

W 65. rocz ni c´ zbrod ni ka tyƒ skiej Sejm RP od da∏ ho∏d pa mi´ ci zdra dziec ko po -
mor do wa nym pol skim jeƒ com wo jen nym, przede wszyst kim ofi ce rom Woj ska Pol ska
i funk cjo na riu szom Po li cji Paƒ stwo wej, ad mi ni stra cji i sà dow nic twa, prze trzy my wa -
nym w obo zach w Sta ro biel sku, Ko ziel sku i Ostasz ko wie. 

Sejm Rze czy po spo li tej Pol skiej od da∏ ho∏d tym, któ rzy na po le ce nie Sta li na i naj -
wy˝ szych w∏adz ZSRR w okrut ny spo sób wy mor do wa li w Le sie Ka tyƒ skim, w Twe rze
i Char ko wie oraz w in nych miej scach 22 ty sià ce przed sta wi cie li pol skich elit, lu dzi
do koƒ ca od da nych spra wie wol no Êci i nie pod le g∏o Êci Pol ski, któ rzy ja ko pierw si
w Eu ro pie sta wi li czo ∏a pod bo jom ko mu ni zmu i fa szy zmu. 

W tym miej scu na le ̋ y pod kre Êliç, ˝e wszy scy po mor do wa ni w Ka ty niu pa mi´ ta li
cud nad Wi s∏à z woj ny pol sko-bol sze wic kiej 1920 ro ku, kie dy to krwià i cier pie niem
pol skie go ˝o∏ nie rza Eu ro pa zo sta ∏a obro nio na przed jak ̋ e nieludz kim ko mu ni stycz -
nym sys te mem. 

Dro dzy Bra cia i Sio stry, niech b´ dzie mi wol no po k∏o niç si´ przed po s∏a mi Sej -
mu RP, za uchwa ∏´ pod j´ tà przez Sejm w 65. rocz ni c´ zbrod ni ka tyƒ skiej.

Chwa ∏a Wam Pa nie i Pa no wie Po s∏o wie! Chwa ∏a Wam! Chwa ∏a Wam, ˝e nie ule -
gli Êcie tzw. ko niunk tu rze po li ty ki mi´ dzy na ro do wej. Chwa ∏a Wam, ˝e us∏y sze li Êcie
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g∏os 22-ty si´cz nej rze szy pol skiej eli ty, któ ra zgod nie, jed no myÊl nie i g∏o Êno wo ∏a w le -
sie ka tyƒ skim o pa mi´ç, o mi ∏o sier dzie i o spra wie dli woÊç. Chwa ∏a Wam!

Dzi´ ku je my Wam za wy po wie dze nie g∏o sem pol skie go Sej mu s∏ów, któ rych na -
uczy∏ nas Êwia dek Chry stu sa na prze ∏o mie XX i XXI wie ku – Jan Pa we∏ II, ˝e po jed -
na nie i przy jaêƒ mi´ dzy na ro da mi sà mo˝ li we je dy nie na fun da men cie praw dy
i pa mi´ ci, a nie prze mil czeƒ, pó∏ prawd i k∏amstw (Uch wała Sej mu RP z 22 mar ca
2005 roku upa mi´t nie jà ca 65. rocz ni c´ zbrod ni ka tyƒ skiej).

Z te go miej sca, któ re jest miej scem mo dli twy wszyst kich pol skich ˝o∏ nie rzy i któ -
re jest miej scem mo dli twy za wszyst kich pol skich ˝o∏ nie rzy, któ rzy s∏u ̋ à Naj ja Êniej -
szej Rze czy po spo li tej, ale i tych, któ rzy ju˝ ode szli po wiecz nà na gro d´, to zna czy, ˝e
rów nie˝ za tych, któ rzy swo je gro by ma jà w ka tyƒ skim le sie; z tej Ka te dry Po lo wej
Woj ska Pol skie go chc´ og∏o siç i przy po mnieç praw d´, któ rej nam znie kszta∏ caç i de -
gra do waç nie wol no! 

A mia no wi cie, ˝e ZBROD NIA KA TY¡ SKA jest ...bez przy k∏ad nym, lu do bój -
czym mor dem, do ko na nym na bez bron nych jeƒ cach wo jen nych z po gwa∏ ce niem naj -
bar dziej ele men tar nych za sad pra wa i mo ral no Êci, któ ry by∏ cz´ Êcià strasz li we go
pla nu dwóch to ta li tar nych paƒstw – nie miec kiej III Rze szy i Zwiàz ku so wiec kie go
– znisz cze nia Pol ski przez eks ter mi na cj´ naj bar dziej war to Êcio wych i pa trio tycz nie
na sta wio nych oby wa te li! 

Ze zdzi wie niem i nie skry wa nym bó lem wszy scy Po la cy, ale szcze gól nie ci, któ rych
zbrod nia ka tyƒ ska do tkn´ ∏a bez po Êred nio, po nie wa˝ w Ka ty niu zo sta li po zba wie ni ̋ y -
cia ich naj bli˝ si krew ni, przy j´ li Êmy in for ma cj´, ˝e po wschod niej a tak˝e i po 
za chod niej stro nie gra ni cy Pol ski ist nie jà po sta wy, któ re nie wi dzà w tej zbrod ni – 
zbrod ni lu do bój stwa. 

Je Êli roz wià za nie tzw. kwe stii pol skiej, któ rej krzy czà cym o pa mi´ç, o mi ∏o sier -
dzie i spra wie dli woÊç sym bo lem jest Ka tyƒ, nie jest lu do bój stwem, to czym jest eks -
ter mi na cja Na ro du Pol skie go?! 

Czym jest po zba wie nie wol no Êci 2,5 mi lio nów Po la ków po wy bu chu II woj ny
Êwia to wej?! Czym jest wy da nie wy ro ku Êmier ci przez roz strze la nie na 22 ty sià ce pol -
skich ofi ce rów i przed sta wi cie li pol skich elit? 

Pa nie i Pa no wie, ˝y jà cy na Wscho dzie i Za cho dzie, Pó∏ no cy i Po ∏u dniu Êwia ta,
czym jest zbrod nia ka tyƒ ska?! 

My Po la cy, b´ dà cy spad ko bier ca mi te go krwa we go i dra ma tycz ne go do Êwiad cze -
nia po mor do wa nych w Ka ty niu i in nych miej scach m´ czeƒ stwa Po la ków, nie mo-
˝e my nie s∏y szeç te go krzy ku na szych po przed ni ków, któ rzy w∏a snej krwi i w∏a sne go
˝y cia nie szcz´ dzi li, aby Pol ska by ∏a wol nà i nie pod le g∏à wÊród na ro dów Êwia ta, i aby
cz∏o wiek nie za bi ja∏ dru gie go cz∏o wie ka. 

Âmierç 22 ty si´ cy przed sta wi cie li pol skich elit woj sko wych, spo ∏ecz nych i po li tycz -
nych jest na szà pol skà da ni nà krwi, pol skà ofia rà z∏o ̋ o nà za wol noÊç na szà i wa szà! 
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Las ka tyƒ ski, prze cho wu jà cy w swej ci szy gro by pe∏ ne pol skich ofi ce rów, po li -
cjan tów, le ka rzy, pro ku ra to rów, pro fe so rów, na uczy cie li, spo ∏ecz ni ków, po li ty ków –
pol skich pa trio tów jest Êwiad kiem wiel kie go zbrod ni cze go dzia ∏a nia wie lu wo bec 
Na ro du Pol skie go. 

Nie my mi Êwiad ka mi lu do bój stwa sà gro by – do ∏y ma jà ce 28 me trów d∏u go Êci
i 16 me trów sze ro ko Êci. A w nich, w 12 war stwach, po uk∏a da ne tru py ofi ce rów pol -
skich, któ rzy by li w pe∏ nych mun du rach woj sko wych, cz´ Êcio wo po wià za ni i wszy scy
mie li ra ny od strza ∏ów re wol we ro wych w ty∏ g∏o wy. 

Jak ̋ e wstrzà sa jà ca jest re la cja jed ne go z na ocz nych Êwiad ków eks hu ma cji gro -
bów do ko na nej w ma ju 1943 ro ku: Po szli Êmy Êcie˝ kà usia nà wy do by ty mi ju˝ rz´ da -
mi tru pów i tam, za gru bà so snà, za wa ∏em Êwie ̋ o wy ko pa ne go pia sku, spoj rza ∏em
w dó∏. Strasz ne! Je den, dwa, trzy tru py ludz kie ro bià ju˝ ci´˝ kie i przy gnia ta jà ce
wra ̋ e nie. Pro sz´ so bie wy obra ziç ich ty sià ce, ty sià ce, i wszyst kie w mun du rach ofi -
ce rów pol skich... Kwiat in te li gen cji, ry cer stwa Na ro du! (...) 

Po trzà snà ∏em g∏o wà i pa trzy ∏em. Przede mnà roz war ty dó∏, a w je go cze lu Êci,
war stwa mi, cia sno... tru py. Mun du ry, p∏asz cze, mun du ry pol skie, pa sy, gu zi ki, zwi -
chrzo ne w∏o sy na czasz kach, usta po nie któ rych otwar te. (...) 

Strasz ne! R´ ce i no gi na wza jem sple cio ne, wszyst ko uci Êni´ te jak wal cem. Po sza -
rza ∏e, mar twe, sze reg za sze re giem, set ka za set kà, nie win ni, bez bron ni ˝o∏ nie rze
(Jó zef Mac kie wicz, Po po by cie w Ka ty niu w ma ju 1943 ro ku). Po tej re la cji na ocz ne -
go Êwiad ka, w imie niu wszyst kich Po la ków, w imie niu Ro dzi ny Ka tyƒ skiej, chc´ 
po sta wiç py ta nie: Czym jest Ka tyƒ?

W Ogro dzie Pa mi´ ci Yad Wa shem w Izra elu, w miej scu upa mi´t nia jà cym eks -
ter mi na cj´ Na ro du ˚y dow skie go, znaj du je si´ na pis g∏o szà cy: Kto ra tu je jed no ˝y -
cie, ra tu je ca ∏y Êwiat. Niech mi b´ dzie wol no sko rzy staç z mà dro Êci tej sen ten cji
i wy po wie dzieç in nà praw d´. Praw d´, któ ra niech b´ dzie upo mnie niem, po ucze -
niem i prze stro gà dla idà cych w przy sz∏oÊç. Niech b´ dzie upo mnie niem i po ucze -
niem dla wspó∏ cze snych ar chi tek tów przy sz∏o Êci Pol ski, Eu ro py i Âwia ta.

KTO ZA BI JA JED NO ˚Y CIE – ZA BI JA CA ̧ Y ÂWIAT 
Po zba wie nie ˝y cia jed ne go cz∏o wie ka jest lu do bój stwem. Za bi cie jed ne go cz∏o wie -

ka, bez wzgl´ du na je go wiek, stan po sia da nia, ko lor skó ry, po cho dze nie i na ro do woÊç
jest zbrod nià lu do bój stwa i prze st´p stwem wy mie rzo nym prze ciw ko ca ∏ej ludz ko Êci. 

KTO ZA BI JA JED NE GO CZ¸O WIE KA – ZA BI JA CA ̧ Y ÂWIAT
Zda je my so bie spra w´ z fak tu, ˝e praw da do ty czà ca eks ter mi na cji Po la ków jest

za wsty dza jà ca dla ˝y jà cych na Wscho dzie i na Za cho dzie. My, Po la cy zda je my so bie
spra w´, ˝e praw da o eks ter mi na cji Na ro du Pol skie go jest nie wy god na dla Eu ro py.
Ale w do bie jed no czà cej si´ Eu ro py na le ̋ y pa mi´ taç, ˝e Po jed na nie i przy jaêƒ mi´ -
dzy na ro da mi sà mo˝ li we je dy nie na fun da men cie praw dy i pa mi´ ci, a nie prze mil -
czeƒ, pó∏ prawd i k∏amstw. Dla te go – wier ni pa mi´ ci nie win nych ofiar spo czy wa jà cych
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w Ka ty niu, Mied no je i Char ko wie (...) ocze ku je my osta tecz ne go uzna nia lu do bój -
cze go cha rak te ru mor du na pol skich jeƒ cach, tak jak to zde fi nio wa no pod czas pro ce -
su w No rym ber dze. 

Ocze ku je my te˝ wy ja Ênie nia wszyst kich oko licz no Êci tej zbrod ni, a zw∏asz cza
wska za nia miej sca po cho wa nia ogrom nej gru py za mor do wa nych jeƒ ców, któ rych gro -
bów do dziÊ nie uda ∏o si´ od na leêç. (...) Zwra ca my si´ do wspól no ty mi´ dzy na ro do -
wej o god ne uczcze nie pa mi´ ci ofiar Ka ty nia. 

Zbrod nia ka tyƒ ska nie mo ̋ e byç trak to wa na ja ko jed na z wie lu wo jen nych 
„tra ge dii”. Jej wy jàt ko woÊç mu si zo staç roz po zna na i usza no wa na w imi´ fun da men -
tal nych za sad spra wie dli wo Êci i mi´ dzy ludz kiej so li dar no Êci po to, aby ju˝ ni gdy
w przy sz∏o Êci nikt nie od wa ̋ y∏ si´ po pe∏ niç po dob nie ha nieb nej i be stial skiej zbrod ni
(Uchwa ∏a Sej mu RP z dnia 22 mar ca 2005 ro ku upa mi´t nia jà ca 65. rocz ni c´ zbrod ni
ka tyƒ skiej).

My, Po la cy ro zu mie my t´ bar dzo za wsty dza jà cà praw d´, ˝e re ali za cja pla nu za -
g∏a dy Po la ków zo sta ∏a roz po cz´ ta przy ab so lut nej ci szy, nie ja ko przy ogól no eu ro pej -
skiej zmo wie mil cze nia.

Eks ter mi na cja Na ro du Pol skie go by ∏a mo˝ li wa mi´ dzy in ny mi z po wo du bez czyn -
no Êci paƒstw sprzy mie rzo nych z Pol skà pak ta mi o wspó∏ pra cy woj sko wej na wy pa -
dek woj ny. Ha s∏o wy po wia da ne przez za chod nich po li ty ków we wrze Êniu 1939 ro ku
– Nie b´ dzie my gi nàç za War sza w´ – za owo co wa ∏o zbrod nià lu do bój stwa na Po la -
kach na Wscho dzie. 

Mil cze nie opi nii pu blicz nej z Eu ro py Za cho dniej po ujaw nie niu przez an giel skich
ko re spon den tów, ˝e Hi tler i Sta lin po sta no wi li roz wià zaç osta tecz nie pro blem pol ski
by ∏o przy zwo le niem na t´ zbrod ni´. 

Na mo cy pak tu pod pi sa ne go w Mo skwie, 28 wrze Ênia 1939 ro ku Rzecz po spo li ta
Pol ska prze sta ∏a ist nieç. Na ród pol ski prze sta∏ po sia daç w∏a sne paƒ stwo. Sta∏ si´ nie -
wol ni kiem nie miec ko-ra dziec kim. 

Niem cy i Zwià zek Ra dziec ki, uni ce stwia jàc Pol sk´ i Po la ków, og∏o si ∏y wspól nà de -
kla ra cj´, w któ rej stwier dza jà, ̋ e roz wià zu jàc wszyst kie kwe stie wy ni ka jà ce z upad ku paƒ -
stwa pol skie go, stwo rzy ∏y moc ne pod sta wy dla trwa ∏e go po ko ju we wschod niej Eu ro pie. 

Dro dzy Bra cia i Sio stry! Wie my, ˝e mo wa jest sre brem; mil cze nie zaÊ z∏o tem.
Ale sà ta kie sy tu acje, ta kie wy da rze nia, ta kie ludz kie za cho wa nia, wo bec któ rych mo -
wa jest z∏o tem, a mil cze nie zbrod nià. Mil cze nie Za cho du wo bec mor du do ko ny wa -
ne go na Po la kach na Wscho dzie, wy ra ̋ o ne go w sym bo lu Ka ty nia, jest zbrod nià.
Mil cze nie nie za wsze jest z∏o tem, cz´ Êciej by wa ZBROD NIÑ !

W ja ki spo sób zro zu mieç wy po wiedê wiel kie go po li ty ka, po grà ̋ o nej w woj nie
Eu ro py – Winstona Chur chil la, któ ry po szu ku jà ce mu pol skich ˝o∏ nie rzy – jeƒ ców
wo jen nych – ge ne ra ∏o wi W∏a dy s∏a wo wi Si kor skie mu, rzek∏: Je Êli oni nie ˝y jà, nic
nie mo ̋ e Pan zro biç, co by ich przy wró ci ∏o do ˝y cia. 
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MIL CZE NIE O ZBROD NI JEST ZBROD NIÑ! 
Uka za nia ca ∏ej praw dy o zbrod ni, któ rej sym bo lem jest Ka tyƒ nie ocze ku je my dla

za spo ko je nia spra wie dli wo Êci i od we tu. Na ro do wi Pol skie mu, te mu Na ro do wi, 
któ ry swo jà hi sto ri´, swój byt, swo je ist nie nie zwià za∏ z Chry stu so wym Krzy ̋ em 
i z Chry stu so wà na ukà o mi ∏o Êci bliê nie go, po su ni´ tej a˝ do mi ∏o Êci nie przy ja ció∏, 
da le ki jest od wet i pra gnie nie ze msty. Nie na wiÊç na wet do nie przy ja ció∏ jest nam 
ob ca. Ca ∏ej praw dy o zbrod ni do ko na nej na Po la kach na Wscho dzie po trze bu je my po
to, aby zbrod nia rzom oka zaç prze ba cze nie i mi ∏o sier dzie. 

Za s∏u cha ni w na ucza nie nie za po mnia ne go Oj ca Âwi´ te go Ja na Paw ∏a II i za pa -
trze ni w przy k∏ad, ja ki nam zo sta wi∏, pra gnie my przy po mnieç, a jed no cze Ênie po ka -
zaç, ˝e ka˝ da wi na, choç by ta naj wi´k sza, ja kà jest zbrod nia do ko na na na ˝y ciu
cz∏o wie ka, ocze ku je mi ∏o sier dzia i prze ba cze nia. 

W pro ce sie in te gra cji eu ro pej skiej, któ rej je ste Êmy uczest ni ka mi i wspó∏ twór ca -
mi, wo ∏a my o praw d´, któ ra wy zwa la i uspo sa bia cz∏o wie ka do czy nów he ro icz nych.
Wo ∏a my o praw d´, któ ra oczysz cza su mie nie po je dyn cze go cz∏o wie ka i ca ∏ych Na ro -
dów. Po chy la jàc si´ nad mo gi ∏a mi w Ka ty niu, Mied no je i Char ko wie, wo ∏a my o praw -
d´, nie o za cie ra nie i ukry wa nie praw dy. Bo je Êli my nie b´ dzie my wo ∏aç, to ka mie nie
wo ∏aç b´ dà, to wo ∏aç b´ dà drze wa z ka tyƒ skie go la su. 

Na ród, któ ry tra ci pa mi´ç, tra ci swo je ist nie nie. Ale nie tyl ko na ród. Rów nie˝ i ca ∏e
Na ro dy, któ re tra cà, za cie ra jà lub prze mil cza jà praw d´, za tra ca jà swo jà ra cj´ by tu. Nie
b´ dzie Pol ski bez pa mi´ ci o tych, któ rzy krwi w∏a snej i ˝y cia nie szcz´ dzi li. Nie b´ dzie
Eu ro py bez pa mi´ ci i sza cun ku wo bec ofia ry z∏o ̋ o nej przez Po la ków, w trud nej dro dze
do wol no Êci i jed no Êci – na szej i wa szej. 

Pra gn´ po in for mo waç, i˝ Ra da Ochro ny Pa mi´ ci Walk i M´ czeƒ stwa prze ka za -
∏a do Ka te dry Po lo wej Woj ska Pol skie go szczàt ki ofi ce rów Woj ska Pol skie go i funk -
cjo na riu szy Po li cji Paƒ stwo wej z do ∏ów Êmier ci w Char ko wie, Ka ty niu i Mied no je.
Zo sta ∏y one wy do by te pod czas prac eks hu ma cyj nych i prze cho wy wa no je w Mu zeum
Woj ska Pol skie go w War sza wie. Z wo li Ro dzin Ka tyƒ skich szczàt ki te z∏o ̋ o no w me -
ta lo wej ∏u sce, na któ rej umiesz czo no or ∏a woj sko we go z 1939 ro ku i na pis upa mi´t -
nia jà cy akt prze ka za nia w 65. rocz ni c´ zbrod ni ka tyƒ skiej. Za chwi l´, z wiel kà czcià
i sza cun kiem za nie sie my je do Ka pli cy Ka tyƒ skiej i z pie ty zmem ja ko re li kwie z∏o-
˝y my je w na szym woj sko wym sank tu arium.

Pra gn´ wy ra ziç tak ̋ e wdzi´cz noÊç Ra dzie Ochro ny Pa mi´ ci Walk i M´ czeƒ stwa,
re pre zen to wa nej dziÊ przez Pa na An drze ja Prze woê ni ka za te szcze gól ne go ro dza ju
re li kwie. 

Dzi´ ku j´ tej sza cow nej In sty tu cji za jesz cze jed nà ini cja ty w´. Wkrót ce, dzi´ ki jej
sta ra niu i po mo cy, w na szej Ka pli cy Ka tyƒ skiej zo sta nà umiesz czo ne imio na i na zwi -
ska 3,5 ty sià ca Ofiar Ka tyƒ skiej Li sty Ukra iƒ skiej. B´ dà one wiel kim g∏o sem wo ∏aç
do Bo ga i do lu dzi.
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Rada Ochrony Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa
przekazała do Katedry
Polowej szczàtki oficerów
WP i funkcjonariuszy
Policji paƒstwowej z dołów
Êmierci w Charkowie,
Katyniu i Miednoje,
przechowywane dotàd 
w Muzeum Wojska
Polskiego. Z woli Rodzin
Katyƒskich szczàtki
zło˝one w łusce, na której
umieszczono Orła
Wojskowego z 1939 r.,
zostały zło˝one w 65.
rocznic´ zbrodni 
w Kaplicy Katyƒskiej 
w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego
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„Gromadzàc si´ dziÊ w Katedrze Polowej w 65. rocznic´ tej zbrodni,
spełniamy ˝yczenie Papie˝a – Polaka, by Êwiadczyç o tej Êmierci, która nie mo˝e byç zapomniana” 
podkreÊlił Biskup Polowy Tadeusz Płoski rozpoczynajàc uroczystà celebr´
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Władze Rzeczypospolitej reprezentowali: 
Waldemar Dubaniowski, Szef Gabinetu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej; Lech Urbaƒski, Dyrektor 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na uroczystoÊci
do katedry przybyli równie˝: Andrzej Przewoênik,
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pami´ci Walk 
i M´czeƒstwa, Jan Turski, Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Włodzimierz
Dusiewicz, Prezes Federacji Rodzin Katyƒskich



II 

Ojcze, przebacz im, 
bo nie wiedzą 

co czynią

66. rocznica zbrodni katyƒskiej 

Warszawa, 9 IV 2006 r.



9kwietnia 2006 roku w Katedrze Polowej Wojska Pol-

skiego Mszę św. koncelebrowaną w 66. rocznicę

zbrodni katyńskiej odprawił Biskup Polowy WP gen.

dyw. Tadeusz Płoski wraz z ks. płk. Sławomirem Żarskim

Wikariuszem Generalnym Biskupa Polowego oraz 

ks. kpt. Pawłem Piontkiem. Wśród wiernych zebranych

w świątyni byli obecni liczni przedstawiciele Rodzin 

Katyńskich.

W wygłoszonej homilii ofiarę polskich obywateli złożoną na „nieludzkiej ziemi” porównał

Biskup Polowy do ofiary, którą złożył na Ołtarzu Ojca Chrystus. Jezus powraca teraz na

nieludzką ziemię, aby dokonać swego zmartwychwstania. 

– W okresie Wielkiego Postu dokonujemy rachunku sumienia i zachęcamy innych, aby

tego rachunku dokonali – powiedział Biskup Tadeusz Płoski. – Odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Również może i po tamtej stronie usłyszymy

podobne słowa, wypowiadane po rosyjsku: Izwinitie. Izwinitie... To słowa nadziei dla 

Polski, Rosji, dla Ukrainy, Europy i dla Kościoła – podkreślił Ordynariusz wojskowy.

Po Mszy św. odbył się koncert patriotyczny. Wystąpił Warszawski Zespół Artystyczny

Vars Cantabile im. Arkadiusza Janaszka, który wykonał koncert dedykowany Ofiarom Ka-

tynia, zatytułowany „Pamięci Zdradziecko Pomordowanych Ofiar Katynia”. Wiersze Zbig-

niewa Herberta przeczytał znany aktor Krzysztof Kolberger.

***

Powinniśmy potępić samą myśl, że jedni ludzie mają prawo prześladować drugich.

Przemilczając zło możemy spowodować, że powstanie w przyszłości tysiąc razy gorsze,

a młodzi ludzie będą przekonani, że zło nigdy nie jest ukarane, a zawsze przynosi korzyści

– pisał rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn, który sam doświadczył okrucieństwa 

sowieckiego terroru. 
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Strategia „kłamstwa katyńskiego” trwa. Czyż elementem tej strategii nie jest decyzja

Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej z 11 marca 2005 r. o „nie znalezieniu

podstaw do uznania mordu katyńskiego za ludobójstwo”?

To nie polska obsesja, urazy czy fobie antyrosyjskie, ani rzekome frustracje są siłą na-

pędową niezłomnego trwania przy prawdzie Katynia. To trwanie, wierność prawdzie to

jedyna szansa na chrześcijańskie pojednanie. Chrześcijanin przebacza zawsze, ale to do-

piero przed tym, któremu przebaczamy, otwiera drogę do oczyszczenia sumienia i praw-

dziwej wolności wewnętrznej, wartości trwałej, nie koniunkturalnej. Gdy brakuje prawdy,

wszelkie gesty pozostaną tylko pustymi gestami. Tu nie chodzi o medialny spektakl pt.

pojednanie, po którego zakończeniu albo i równolegle strony ściskające sobie dłonie

strzelają znów w plecy amunicją propagandowych manipulacji. Na kłamstwie ufundo-

wany został przecież system zbrodni. Na początku było kłamstwo fundamentalne: nie

ma Boga; to my jesteśmy bogami, panami życia innych ludzi. To założycielskie kłamstwo

zrodziło następne fałszywą wizję człowieczeństwa, przeznaczenia, sensu i celu życia ludz-

kiego. Człowiek został zredukowany do sumy komórek i narządów, do fizjologii. Takie

spojrzenie na drugiego człowieka legło u podstaw zbrodni katyńskiej. 

I choć dzięki wielu ludziom dobrej woli ze strony rosyjskiej wiele szczegółów i do-

wodów tej zbrodni jest znanych, to przecież nadal nie mogą się przebić do obiegu świa-

towej opinii przez mur kłamliwej propagandy. Znane są daty egzekucji, miejsca

zbiorowego pochówku, listy ofiar, zeznania świadków, nawet nazwiska oprawców. Nie

ma natomiast teczek osobowych rozstrzelanych, zniszczonych pod koniec lat pięćdzie-

siątych. Ale zachowały się rejestry kolejowych transportów z obozów na miejsce kaźni.

Zachowały także szyfrogramy potwierdzające likwidację kolejnych grup jeńców. Istnieją

też już powstałe w latach 1990–1992 dokumenty w sprawie mordu katyńskiego w po-

staci zaprotokołowanych i zarejestrowanych na taśmie wideo zeznaniach b. naczelnika

Zarządu Głównego ds. jeńców NKWD ZSRR Piotra Soprunienki i b. naczelnika delegatury

NKWD w okręgu Kalinin T. Tokariewa, potwierdzające fakt, tryb i przebieg egzekucji 

Polaków…

Echo strzałów w katyńskim lesie nie milknie. Zwielokrotnione wraca w każdą kolejną

rocznicę tego mordu. Katyń wpisuje się nie tylko bliskością dat w największą tajemnicę

wiary chrześcijan, tajemnicę Męki i śmierci Pana Jezusa.

Modlitwa w intencji pomordowanych na Wschodzie w 2006 roku odbyła się w Nie-

dzielę Palmową. Tej Niedzieli radości i okrzykom „Hosanna” towarzyszył opis Męki Pań-

skiej. 

Dramat Pomordowanych „rozpisany” został na szum „palm” katyńskiego lasu, strzał

w potylicę, a potem ciężar nagrobnego kamienia przemilczeń i kłamstw. Tamten kamień

wtoczony na Grób Pana Jezusa miał „uniemożliwić” Zmartwychwstanie, zaś ten miał na

zawsze ukryć ślad wojennej zbrodni. 
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Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą 
co czynią

Kazanie wygłoszone w 66. rocznic´ zbrodni katyƒskiej
Katedra Polowa Wojska Polskiego

Oj cze prze bacz... wy da jà si´ one szcze gól nie ak tu al ne dla lu dzi, 
któ rych do tknà∏ dra mat nie win nej Êmier ci ich bli skich. 
Je ste Êcie Êwiad ka mi Êmier ci, któ ra nie po win na ulec za po mnie niu. 

(Jan Pa we∏ II – au dien cja dla Ro dzin Ka tyƒ skich, Rzym 13.04.1996 r.).

Dro ga Ro dzi no Ka tyƒ ska!
Pa nie Mi ni strze! 
Umi ∏o wa ni w Chry stu sie Sio stry i Bra cia!

Z ka pli cy ka tyƒ skiej, mau zo leum m´ czeƒ stwa Na ro du pol skie go, wy ∏o ̋ o nej ma ∏y mi ta -
blicz ka mi, na któ rych za pi sa ne sà imio na i stop nie woj sko we po mor do wa nych, przy -
cho dzi my do Ka te dry Po lo wej – Êwià ty ni Bo ga ˚y we go, aby roz wa ̋ aç m´ k´

Chry stu sa i na szych Bra ci i Sióstr z Gol go ty Wscho du.
Sà z na mi dzi siaj Êwiad ko wie tam tych tra gicz nych dni, przed sta wi cie le w∏adz paƒ -

stwo wych, sà tak ̋ e Ci, któ rzy wte dy bli skich stra ci li. 66 lat te mu, wio snà 1940 ro ku, mia -
∏a miej sce zbrod nia w Ka ty niu, Char ko wie i Mied no je. Ka ino wy strza∏ w ty∏ g∏o wy
zakoƒczy∏ ich ˝ycie. Z∏o˝yli ofiar´ za na szà Oj czy zn´. Oni te˝, jak Chry stus, mie li swo jà
„nie dzie l´ pal mo wà i wiel ki pià tek”.

Ra zem z t∏u ma mi wier nych przy cho dzi my dzi siaj do Êwià ty ni, aby ra do Ênie wi taç
Chry stu sa, któ ry ju˝ wkrót ce od da sie bie na ofia r´ mi ∏à Bo gu, aby ka˝ dy z nas nie umar∏,
ale mia∏ ˝y cie wiecz ne.

Nie dzie la pal mo wa w oczach przy ja ció∏ Chry stu sa by ∏a Je go oso bi stym trium fem.
Ale to by∏ tyl ko triumf po zor ny. Je zus zgo dzi∏ si´ na to, by ko cha jà ce Go oso by zro bi ∏y
mu kró lew ski wjazd do Je ro zo li my. Po zwo li∏, by rzu ca li pod Je go sto py ga ∏àz ki oliw ne,
by Êpie wa li Ho san na Sy no wi Da wi do we mu, b∏o go s∏a wio ny, któ ry przy cho dzi w imi´
Paƒ skie (¸k 19, 38). Ale w ser cu swo im by∏ smut ny. Za czà∏ si´ bo wiem ty dzieƒ Je go 
m´ ki. W∏a Êci wy Je go triumf b´ dzie do pie ro w Nie dzie l´ Zmar twych wsta nia. Wte dy do -
pie ro za trium fu je ja ko zwy ci´z ca ˝y cia i Êmier ci.

Te raz wje˝ d˝a do mia sta, któ re go ukrzy ̋ u je. Jest przy go to wa ny na m´ k´, bo wie, ˝e
cho dzi tu taj o wiel kà staw k´. Cho dzi o zba wie nie Êwia ta. Cho dzi o sp∏a ce nie Bo gu d∏u gu
za cià gni´ te go kie dyÊ przez pierw sze go Ada ma. On „dru gi Adam” pra gnie na pra wiç b∏´ dy
tam te go Ada ma. Dla te go nie boi si´ Êmier ci. On jà zwy ci´ ̋ y. Je zus sta je dziÊ przed na mi ja -
ko zwy ci´z ca Êmier ci. On Êmier ci nie by∏ wi nien, ani swo im ˝y ciem na Êmierç so bie nie za -
s∏u ̋ y∏. Wszy scy wo kó∏ Nie go stwier dza li je go nie win noÊç. Na wet przed sta wi ciel rzym skiej

32

Pamiętaj o Nich, Polsko



w∏a dzy, sam Pi ∏at, ofi cjal nie to oÊwiad czy∏: Nie znaj du j´ w tym cz∏o wie ku ˝ad nej wi ny
(¸k 23, 4). A ∏otr, któ ry ra zem z Nim na krzy ̋ u umie ra∏, za wo ∏a∏ do swo je go wspó∏ to wa -
rzy sza: My s∏usz nie cier pi my, bo otrzy ma li Êmy za p∏a t´ god nà na szych czy nów, ale On prze -
cie˝ nic z∏e go nie uczy ni∏ (¸k 23, 41). Na wet set nik rzym ski, któ ry ze swo je go obo wiàz ku
do glà da∏ wy ko na nia wy ro ku, za wo ∏a∏: To by∏ na praw d´ spra wie dli wy cz∏o wiek (¸k 23, 47).
Dla cze go za tem Chry stus umie ra na krzy ̋ u? Umie ra dla te go, ˝e chcia∏ nam po ka zaç, ˝e
wi´k szej mi ∏o Êci nikt nie ma nad t´, je Êli ktoÊ ˝y cie swo je da je za przy ja ció∏ swo ich (J 15, 13).
On umar∏ z mi ∏o Êci do nas, dla te go mo˝ na po wie dzieç, ˝e zwy ci´ ̋ y∏ Êmierç.

Umie ra jàc na krzy ̋ u udo wod ni∏ nam, ˝e nie przy szed∏ na Êwiat, aby pa no waç, ale
aby s∏u ̋ yç. A ja gdy b´ d´ wy wy˝ szo ny, od zie mi po cià gn´ wszyst kich do sie bie. Je go
Êmierç przy nio s∏a nam ˝y cie. To by ∏a twór cza Êmierç. Je zus nie l´ ka∏ si´ swo jej Êmier ci,
bo wie dzia∏, ˝e przez nià my b´ dzie my ura to wa ni od Êmier ci. 

Opis M´ ki paƒ skiej we d∏ug Êw. Mar ka, któ rej przed chwi là wy s∏u cha li Êmy na ma lo -
wa∏ nam ogrom cier pieƒ Chry stu sa. Uka za∏ nam przez ja kà dro g´ upo ko rzeƒ, bo le Êci i nie -
s∏usz nych oskar ̋ eƒ prze szed∏ Je zus za nim umar∏. Py ta my dzi siaj dla cze go umar∏? Ty le
do bre go uczy ni∏, ty le ra do Êci da wa∏ cho rym, stra pio nym, od rzu co nym... 

On pod jà∏ si´ te go wszyst kie go po to, aby Êmy ˝y cie mie li i mie li je w ob fi to Êci. 
A wi´c je go Êmierç zro dzi ∏a na sze ˝y cie. Nie jest to za tem Êmierç, któ ra zwy kle za my ka
ostat ni roz dzia∏ ˝y cia cz∏o wie ka, ale je dy na Êmierç na Êwie cie, któ ra to ˝y cie otwie ra, któ ra
je roz wi ja i uka zu je je go pi´k no.

Umi ∏o wa ni!
Rów nie˝ dzi siaj za da je my py ta nie: dla cze go na si Bra cia zgi n´ li na „nie ludz kiej zie -

mi” w Ka ty niu, Char ko wie, Mied no je? W ilu˝ to pol skich do mach przez d∏u gie la ta roz -
brzmie wa ∏o to dra ma tycz ne py ta nie: dla cze go? Czy, aby nie za wi ni li przede wszyst kim
tym, ̋ e wy pe∏ nia li swo je oby wa tel skie po win no Êci wo bec Rze czy po spo li tej, któ ra dla nich
by ∏a Pol skà nie pod le g∏à, zmar twych wsta ∏à z wo li Bo ̋ ej, wspo ma ga nej wy si∏ kiem po ko -
leƒ, ˝o∏ nier skim tru dem i zno jem. 

Po dob nie jak na Chry stu sa, na nich rów nie˝ wy da no wy rok: za biç! 
Nikt, po dob nie jak dwa ty sià ce lat te mu, nie mia∏ od wa gi g∏o Êno po wie dzieç, ˝e sà nie -

win ni. Co za zbieg oko licz no Êci, ˝e za spra wie dli wym, ko cha jà cym bliê nie go Je zu sem,
tak rów nie˝ za na szy mi Braç mi, wy po wia da li si´ tyl ko opraw cy. Jak nikt Je zu sa nie bro -
ni∏, nikt si´ za nim nie ujà∏; tak w 1940 ro ku ca ∏y Êwiat za milk∏, gdy mor do wa no wier nych
i spra wie dli wych Sy nów na ro du pol skie go.

Po now nie py ta my „dla cze go?” ...po nie wa˝ wszy scy oni sà za twar dzia ∏y mi... wro ga -
mi w∏a dzy so wiec kiej... NKWD ZSRR po le ca... „spra wy ich roz pa trzyç w try bie spe cjal -
nym z za sto so wa niem wo bec nich naj wy˝ sze go wy mia ru ka ry – roz strze la nie”.
(5.03.1940 r.). Na le ̋ e li do eli ty Na ro du pol skie go: ofi ce ro wie, funk cjo na riu sze Stra ̋ y
Gra nicz nej i wi´ zien nej, urz´d ni cy paƒ stwo wi, ad wo ka ci, du chow ni i w∏a Êci cie le ziem-
scy. To by li lu dzie pra wi, mi ∏u jà cy Praw d´.

33

II. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią



Ich Êmierç otwar ∏a nam dro g´ do nie pod le g∏o Êci, któ rà utra ci li Êmy za le d wie po dwu -
dzie stu je den la tach. Umar li, aby Êmy ˝y cie mie li w ob fi to Êci, aby Êmy nie mu sie li si´ kryç
z mo dli twà i krzy ̋ em, któ ry wi si w ka˝ dym pol skim do mu. Âmierç Je zu sa zro dzi ∏a na szà
na dzie j´. Tam pod krzy ̋ em ona si´ zro dzi ∏a. Je Êli my dziÊ je ste Êmy dzieç mi na dziei i na -
dzie jà ˝y je my, to za wdzi´ cza my to je dy ne mu zwy ci´z cy Êmier ci Je zu so wi Chry stu so wi. 

My Êlàc o tym wszyst kim sta wia my so bie py ta nie: dla cze go Chry stus zwy ci´ ̋ y∏ Êmierç?
Gdzie le ̋ y ge ne za Je go zwy ci´ stwa? Od po wiedê na te py ta nia jest pro sta: On po ko na∏
Êmierç si ∏à i po t´ gà swo jej mo dli twy. Ca ∏a Je go m´ ka by ∏a prze po jo na mo dli twà. Od mo -
dli twy jà za czà∏ i mo dli twà jà za koƒ czy∏. Mo dli twa do da wa ∏a Mu si ∏y i du cha do prze -
zwy ci´ ̋ e nia l´ ku przed cze ka jà cym Go cier pie niem.

Je zus mo dli∏ si´ za swo ich opraw ców: Oj cze prze bacz im, bo nie wie dzà co czy-
nià, a za koƒ czy∏ ˝y cie s∏o wa mi pe∏ ny mi uf no Êci: Oj cze, w r´ ce Two je od da je du cha me go
(¸k 23, 46). Dzi siaj, my rów nie˝ chce my mo dliç si´ w du chu chrze Êci jaƒ skie go prze ba -
cze nia i mi ∏o Êci: O Bo ̋ e, któ ryÊ otar∏ ∏zy Mar ty i Ma rii po Êmier ci ¸a za rza, osusz ∏zy
wszyst kich, któ rzy p∏a czà po Êmier ci bli skich za mor do wa nych w Ka ty niu, Char ko wie
i Mied no je. Usuƒ wszel kà nie na wiÊç z umy s∏ów i przy wróç Êwia tu rze tel ny, spra wie d-
li wy i trwa ∏y po kój.

Sio stry i Bra cia!
Gdy Chry stu sa ukrzy ̋ o wa no, ar cy ka p∏a ni i fa ry ze usze ze bra li si´ u Pi ∏a ta i za˝àdali, by

wystawi∏ przy grobie stra˝. Nie chcie li przy jàç praw dy o zmar twych wsta niu. Prze ku pi li 
na wet stra˝, aby roz po wia da ∏a, ̋ e ucznio wie przy szli i wy kra dli cia ∏o Zba wi cie la. Ale Praw -
da ma moc, któ ra prze zwy ci´ ̋ a wszel kie k∏am stwo.

Rów nie˝ wspó∏ cze Ênie, ju˝ od 63 lat – od cza su ujaw nie nia zbrod ni ka tyƒ skiej, trwa
wiel ka ba ta lia o to, aby praw da o tam tej tra ge dii w ca ∏ej pe∏ ni wy sz∏a na jaw. Nie ste ty idea
an ty -Ka ty nia chce za ta iç praw d´ o tam tych zbrod niach. 21 wrze Ênia 2004 ro ku rzàd Ro sji
umo rzy∏ po st´ po wa nie, uznaw szy po pe∏ nio nà zbrod ni´ za przedaw nio nà, bo wiem nie do -
pa trzo no si´ w niej zna mion zbrod ni prze ciw ludz ko Êci.

Czy ktoÊ z obec nych tu taj w Ka te drze Po lo wej uwie rzy w ta kà opi ni´? Co by ∏o by, gdy -
by pa mi´ç o Ka ty niu uda ∏o si´ usu nàç ze Êwia do mo Êci wspó∏ cze snych Po la ków? Co by si´
sta ∏o? Klu czo wà spra wà jest – mó wi ame ry kaƒ ski dzien ni karz i po li to log, do rad ca Kon -
gre su Sta nów Zjed no czo nych Al len Paul – uzna nie ma sa kry ka tyƒ skiej za lu do bój stwo, bo
tym prze cie˝ by ∏a. Nie ma ju˝ py ta nia, kto jest od po wie dzial ny za t´ zbrod ni´. Ale na dal
˝y je oko ∏o 2 tys. osób, któ re uczest ni czy ∏y w tym lu do bój stwie, któ re go do ko na ∏y w∏a sno -
r´cz nie – do da je ame ry kaƒ ski dzien ni karz.

Pol skie dro gi spla ta jà si´ od stu le ci z dro ga mi Chry stu sa. Wszy scy, któ rzy umie ra jà
z Chry stu sem, rów nie˝ z nim zmar twych wsta jà do no we go ˝y cia. Wy szy dza no Chry stu -
sa i Ich – Ofia ry zbrod ni ka ino wej, bo prze cie˝ Êmierç im za da na by ∏a szy der stwem z war -
to Êci, któ re two rzy ∏y pod sta wy cy wi li za cyj ne chrze Êci jaƒ skiej Eu ro py. Chry stus, wraz
z ty mi na szy mi Braç mi po ni ̋ o ny, wy p´ dza ny z ro syj skiej zie mi de kre ta mi ide olo gii, 
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któ ra chcia ∏a bu do waç no wy ∏ad bez Chry stu sa, ne gu jàc praw dy Bo ̋ e, po wra ca dziÊ na
wiel kie ob sza ry ro syj skiej zie mi, zie mi nie za wi nio ne go cier pie nia, zie mi ob my tej ∏za mi
tak wie lu, aby do ko naç „zmar twych wsta nia”.

Umar ∏ym win ni Êmy mo dli tw´ i wy pe∏ nie nie ich ˝o∏ nier skiej przy si´ gi, za któ rà od -
da li ˝y cie. Umie ra li wier ni s∏o wom ro ty przy si´ gi: Przy si´ gam Pa nu Bo gu Wszech mo -
gà ce mu w Trój cy Âwi´ tej Je dy ne mu, byç wier nym Oj czyê nie mej, Rze czy po spo li tej
Pol skiej, sztan da rów woj sko wych ni gdy nie od stà piç, staç na stra ̋ y kon sty tu cji i ho no ru
˝o∏ nie rza pol skie go, (...) abym móg∏ ˝yç jak pra wy ˝o∏ nierz pol ski.

Wie dza o tej strasz nej zbrod ni – tak przez la ta fa∏ szo wa na i prze mil cza na – bu dzi ∏a
nie uf noÊç wobec ko mu ni stycz ne go sys te mu, do wo dzi ∏a je go fa∏ szu i ob ∏u dy, uÊwia da mia -
∏a ce n´ pol sko Êci. O tym trze ba pa mi´ taç, rów nie˝ dziÊ...

W okre sie Wiel kie go Po stu do ko nu je my ra chun ku su mie nia i za ch´ ca my in nych, aby
te go ra chun ku do ko na li. WÊród tych, któ rzy zo sta li do tkni´ ci utra tà ko goÊ bli skie go, mo˝ -
na s∏y szeç ró˝ ne s∏o wa, wÊród nich s∏o wa chrze Êci jaƒ skiej mo dli twy: Od puÊç nam na sze
wi ny, ja ko i my od pusz cza my na szym wi no waj com. To sà s∏o wa naj g∏´b sze go wy zna nia
wia ry, ma ni fe sta cji praw dzi wie ewan ge licz nej po sta wy. Mo ̋ e i po tam tej stro nie us∏y szy -
my po dob ne s∏o wa, wy po wia da ne po ro syj sku: „Izwi ni tie. Izwi ni tie...”

Te s∏o wa sà na dzie jà dla Pol ski, Ro sji, dla Ukra iny, Eu ro py i dla Ko Êcio ∏a.
Umi ∏o wa ni w Chry stu sie!
Prze ba cze nie, któ re jest spe∏ nie niem Bo ̋ e go na ka zu, nie od su wa pa mi´ ci, nie da je

pierw szeƒ stwa za po mnie niu, tak jak by chcia ∏y rzà dy nie któ rych kra jów.
Prze ba cze nie je ̋ e li ma byç au ten tycz ne, mu si znaç pe∏ nà praw d´ o po pe∏ nio nej zbrod -

ni, a tak ̋ e mieç pewnoÊç, ̋ e ten, któ re mu si´ prze ba cza, ma Êwia do moÊç po pe∏ nio ne go z∏a.
To na ka zu je rów nie˝ na sza od po wie dzial noÊç wo bec Chry stu sa, któ ry zo sta wi∏ nam

za da nie mi ∏o Êci wza jem nej, któ ra mo˝ li wa jest tyl ko w praw dzie.
W du chu Chry stu so we go po ko ju i mi ∏o Êci w 66. rocz ni c´ zbrod ni wy cià ga my d∏oƒ

do prze ba cze nia, do wspó∏ cze snych po ko leƒ miesz kaƒ ców Ro sji i Ukra iny. Czy ni my to 
z nadziejà, ˝e gest ten nie zawiÊnie w pró˝ni. Budujemy dzisiaj, w ramach wspólnoty
europej skiej cy wi li za cj´ mi ∏o Êci, kul tu ry i ˝y cia. Pa trzàc na spra wy pol skie, zwià za ne
z mor dem na oby wa te lach Paƒ stwa Pol skie go, mo ̋ e my po wie dzieç, ˝e nie dla upo ko rze -
nia ˝y jà cych, ale dla prze zwy ci´ ̋ e nia z∏ej prze sz∏o Êci, trze ba si´ zdo byç na bu do wa nie 
sà siedz twa w praw dzie i mi ∏o Êci.

Dro ga Ro dzi no Ka tyƒ ska!
Ja kie jest wa sze za da nie dzi siaj? ...wy da je si´, ˝e jest nim w∏a Ênie nie sie nie prze ba -

cze nia. Tak, jest nim prze cho wa nie pa mi´ ci te go dra ma tu na ro do we go, ro dzin ne go, oso -
bi ste go, ale jest nim rów nie˝ po przez t´ pa mi´ç, prze ba cze nie (au dien cja dla Ro dzin
Ka tyƒ skich, 13.04.1996 r.) – tak mó wi∏ do nas Oj ciec Âwi´ ty Jan Pa we∏ II.

S∏o wa te po zo sta jà te sta men tem do wy pe∏ nie nia przez nas, ̋ y jà cych, aby Êmy Ich m´ -
czeƒ skiej ofia ry za wsze by li god ni.   Amen 

35

II. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią



36

Pamiętaj o Nich, Polsko

Kaplica Katyƒska w Katedrze
Polowej WP powstała z inspiracji
ówczesnego Biskupa Polowego WP
gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.
Upami´tnia m´czeƒstwo 21 857
obywateli RP – jeƒców wojennych 
i wi´êniów, zamordowanych wiosnà
1940 roku przez NKWD.
PoÊwi´cenia Kaplicy dokonał 
15 wrzeÊnia 2002 roku – 
w obecnoÊci rodzin ofiar Zbrodni
Katyƒskiej – kardynał Józef
Glemp, Prymas Polski.  
W paêdzierniku 2005 roku, 
z inicjatywy Sekretarza
Generalnego Rady OPWiM
Andrzeja Przewoênika 
i Biskupa Polowego WP 
gen. bryg. Tadeusza Płoskiego, 
Kaplica została uzupełniona 
o kolejne tablice z 3435 nazwiskami
obywateli RP z tzw. Ukraiƒskiej
Listy Katyƒskiej, których grobów
dotàd nie odnaleziono



III 

Mo dli my siĘ� na miej scu
upa mięt nia jĄcym 

wiel kĄ� ofia rĘ� na szych
Sióstr i Bra ci

67. rocznica agresji sowieckiej na Polsk´ 

Warszawa, 17 wrzeÊnia 2006 r.



Od wielu lat, 17 września, w rocznicę agresji sowiec-

kiej na Polskę w 1939 r. mieszkańcy Warszawy gro-

madzą się przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na

Wschodzie. 

17 września 2006 r. pod ten pomnik przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk

kombatanckich i Związku Sybiraków. Obecne były władze samorządowe, wojsko i policja.

Ceremonię animował prezes Fundacji „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, Wies-

ław Wysocki. Modlitwom ekumenicznym przewodniczył Biskup Polowy WP. Po uroczys-

tości przy pomniku uczestnicy przeszli procesyjnie do Katedry Polowej Wojska Polskiego,

gdzie Biskup Polowy Tadeusz Płoski wraz z kapelanami prezbiterium Ordynariatu Polo-

wego odprawił Mszę św. Rozpoczynając Eucharystię Biskup Polowy powiedział m.in.:

Tamtego dnia tysiące Polaków stanęło naprzeciw tych, których dusze ogarnęła ciemność:

nieprzyjaciół Chrystusa i człowieka. Ale «czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność

Boga?» (Rz 3, 3). 

Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powiedział w niej m.in., że rocznica 17 września

skłoni do zadumy nad prawdą. Przywołał też znaną łacińską maksymę, o tym, że historia

jest nauczycielką życia, ale dlaczego – pytał – skoro Polacy odnieśli tyle wspaniałych zwy-

cięstw, poczynając od Grunwaldu aż do Solidarności, nigdy ich w pełni nie wykorzystali?

Rektor UKSW wyraził także nadzieję, że ludzka ofiara agresji sowieckiej na Polskę, pozo-

stanie w pamięci potomnych, będzie dla nich nauczycielką życia.

28 września 2006 r. modlono się w intencji ofiar Golgoty Wschodu również w kaplicy

sejmowej pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła w Nowym Domu Poselskim. Mszę św.

której przewodniczył ks. prał. Zdzisław Peszkowski koncelebrowało 25 kapłanów. Wśród

nich byli m.in. o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Ojców Paulinów, ks. Tadeusz 

Winnicki, generał Księży Chrystusowców, ks. inf. Zdzisław Król, ks. Jan Kot SAC, kapelan 

Komendy Głównej Policji, ks. prof. Roman Dzwonkowski SAC, o. prof. Jacek Salij OP,

ks. Piotr Pawlukiewicz, krajowy duszpasterz parlamentarzystów oraz kapelani Sybiraków

i Rodzin Katyńskich z całego kraju. W kazaniu ks. prał. Peszkowski powiedział: Nasi naj-
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drożsi, którzy zginęli na Wschodzie są w ramionach Boga, a my wszyscy jesteśmy w dro-

dze do nich. Przypomniał, że celem hitlerowców i Sowietów było unicestwienie i wynisz-

czenie Polaków. 

Na zakończenie Mszy św. ks. prał. Peszkowski prosił wszystkich kapłanów, by udzielili

błogosławieństwa razem z nim, by Sejm był miejscem pokoju i mocy.

***

Katyń i inne miejsca, gdzie decyzją najwyższych władz ZSRR dokonało się ludobój-

stwo obywateli polskich II RP na „nieludzkiej ziemi”, był konsekwencją czwartego roz-

bioru Polski wynikającego z tajnego protokółu do podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu

Ribbentrop – Mołotow, jak i podpisanego 28 września 1939 r. drugiego układu Ribben-

trop – Mołotow, który precyzował już w tytule zapowiedzi czwartego rozbioru Polski 

z 23 sierpnia: „Niemiecko-sowiecki układ o przyjaźni i granicy”. Ten tekst zaczynał się

deklaracją: Rząd Rzeszy Niemieckiej i Rząd ZSRR po upadku byłego Państwa Polskiego

uważają za swe wyłączne zadanie przywrócić na tych obszarach spokój i porządek. Ten

„spokój i porządek” oznaczał aresztowanie ponad 200 tys. Polaków; oficerów, policjan-

tów, ziemian i prawników, masowe wywózki w głąb Związku Radzieckiego około 1 mln

350 tys. Polaków, mordy na około 22,5 tys. oficerach i policjantach w Katyniu, Charkowie

i Miednoje. 17 września 1939 r. oddziały Armii Czerwonej w sile około 600 tys. żołnierzy

przekroczyły na całej długości granicę polsko-radziecką. Polsce, opuszczonej przez sojusz-

ników zachodnich – Wielką Brytanię i Francję – toczącej samotnie od 1 września rozpacz-

liwy bój o niepodległość z agresorem niemieckim, przybył nowy potężny przeciwnik. 

Data 17 września 1939 r. rocznica sowieckiej agresji na Polskę w podręcznikach his-

torii z czasów komunistycznych była przedstawiana jaka „wyzwolenie uciśnionej przez

polskich panów ludności kresów”. Ta teza jest w duchu i w zgodzie ze słowami Stalina,

który 7 września 1939 roku w rozmowie z sekretarzem generalnym Międzynarodówki

Komunistycznej (Komintern) Georgim Dimitrowem cynicznie oświadczył: Państwo polskie

dotychczas było państwem narodowym. Rewolucjoniści bronili je więc przed rozbiorem

i zniewoleniem. Ale teraz państwo faszystowskie ciemięży Ukraińców, Białorusinów itd.

Cóż złego by było w tym, gdyby w wyniku zniszczenia Polski rozszerzyć system socjalis-

tyczny na nowe tereny i ludność?

Ślady tej propagandy kładą się cieniem na świadomości narodowej powojennych

pokoleń Polaków, systemowo wykorzenianych przez edukację peerelowską. Dlatego też

wszyscy, którzy po 1989 r. służą sprawie niepodległości Polski, przywracają na organizo-

wanych spotkaniach prawdziwą wymowę daty 17 września do krwioobiegu narodowej

świadomości. 
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Mo dli my siĘ� na miej scu 
upa mięt nia jĄcym wiel kĄ� ofia rĘ� 

na szych Sióstr i Bra ci

Modlitwa Biskupa Polowego 
67. rocznica agresji sowieckiej na Polsk´

Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie

Bo ̋ e nie skoƒ czo ne go mi ∏o sier dzia i do bro ci, z wdzi´cz nym ser cem mo dli my si´
dzi siaj do Cie bie na miej scu upa mi´t nia jà cym wiel kà ofia r´ na szych Sióstr i Bra ci.
Po le ca my mi ∏o sier dziu Bo ̋ e mu ˝o∏ nie rzy wal czà cych o wol noÊç wschod nich

ru bie ̋ y na sze go kra ju, p∏a czà ce ro dzi ny wy wo ̋ o ne w by dl´ cych wa go nach na
wschód, dzie ci i mat ki ko na jà ce z zim na, ofia ry ∏a grów i sy be ryj skich ka za mat. 
Be stial sko za mor do wa nych strza ∏em w ty∏ g∏o wy. 

Wszyst kich na szych ro da ków, któ rzy w swych ser cach pra gn´ li byç ludê mi po -
ko ju i zwia stu na mi na dziei wol no Êci, o któ rych Jan Pa we∏ II mó wi∏, ˝e da wa li naj -
wy˝ szy wy raz pa trio ty zmu. Niech Twój g∏os roz brzmie wa w ser cach wszyst kich lu dzi,
gdy wzy wasz ich, by szli Êcie˝ kà po jed na nia, po ko ju i by by li mi ∏o sier ni, jak Ty je steÊ
mi ∏o sier ny.

Oj cze nie bie ski mo dli my si´ do Cie bie za na ro dy: pol ski i ro syj ski. Po mó˝ im oba -
liç mu ry wro go Êci i po dzia ∏ów, bu do waç wspól nie Êwiat spra wie dli wy i so li dar ny.
Niech tak ̋ e pa mi´ç, o ˝y jà cych uczest ni kach walk trwa w na szych ser cach i przy po -
mi na nam o ce nie mi ∏o Êci Bo ga i Oj czy zny.

Mo dli my si´ za przy wód ców paƒ stwo wych na sze go kra ju: Pa na Pre zy den ta Naj -
ja Êniej szej Rze czy po spo li tej Pol skiej, Par la men ta rzy stów, Mi ni strów, aby usil nie sta -
ra li si´ za spo ko iç s∏usz ne prag nie nie na ro du pol skie go i uczy li m∏o dzie˝ dróg
spra wie dli wo Êci i po ko ju. Na tchnij Ich, aby za bie ga li ofiar nie o wspól ne do bro – któ -
re mu na imi´ Pol ska, a któ rych êró d∏em jest ob raz i po do bieƒ stwo Stwór cy, wpi sa ne
w na tu r´ ka˝ dej ludz kiej isto ty.

Oj cze nie bie ski, w tym szcze gól nym miej scu mo dli my si´ za wszyst kich, któ rzy
wie rzà w Ewan ge li´ Je zu sa. Kie ruj ich kro ka mi w praw dzie i mi ∏oÊci. Niech da jà
Êwia dec two po ko ju, któ ry prze wy˝ sza wszel ki umys∏ i o Êwia t∏oÊç, któ ra zwy ci´ ̋ a
mro ki wro go Êci, grze chu i Êmier ci.

Pa nie nie ba i zie mi, Stwór co jed nej ludz kiej ro dzi ny, mo dli my si´ za wy znaw ców
wszyst kich re li gii. Niech szu ka jà Two jej wo li w mo dli twie i czy sto Êci ser ca. Po mó˝ im
od na leêç w To bie moc, któ ra po zwo li im prze zwy ci´ ̋ yç l´k i nie uf noÊç, wzra staç w przy -
jaê ni i ˝yç w zgo dzie. Oj cze, niech wszy scy wie rzà cy ma jà od wa g´ prze ba czyç so bie na -
wza jem, aby za go i∏y si´ ra ny prze sz∏o Êci. Niech sta ra jà si´ za cho waç jed noÊç serc
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i umy s∏ów, pra cu jàc dla na szej Naj ja Êniej szej Rze czy po spo li tej, któ ra b´ dzie praw dzi wym
do mem wszyst kich Po la ków. Pro si my Ci´ o to przez Chry stu sa Pa na na sze go.    

Amen. 

Od g∏o du i woj ny – wy baw nas! 
Od grze chów prze ciw ˝y ciu cz∏o wie ka – wy baw nas! 
Od nie na wi Êci i po de pta nia god no Êci dziec ka Bo ̋ e go – wy baw nas! 
Od wszel kich ro dza jów nie spra wie dli wo Êci w ˝yciu spo ∏ecz nym, paƒ stwo wym
i mi´ dzy na ro do wym – wy baw nas! 
Od grze chu nie pa mi´ ci co po zwa la oj czy stym gro bom za ra staç – wy baw nas!
Wiecz ny od po czy nek racz im daç Pa nie.
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Pamiętaj o Nich Polsko

Obchody rocznicy agresji sowieckiej
na Polsk´ rozpocz´ły si´ 
pod pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie
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III. Mo dli my siĘ� na miej scu upa mięt nia jĄcym wiel kĄ� ofia rĘ� 
na szych Sióstr i Bra ci

17 wrzeÊnia 1939 r. był prologiem wielkich cierpieƒ narodu polskiego od Katynia, 
przez gehenn´ Sybiraków, zsyłki do ∏agrów, w stepy Kazachstanu...
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Po uroczystym
Apelu Poległych,
rozpocz´ła si´
Msza Êw. 
w Katedrze
Polowej WP



IV 

W drodze 
do ojczyzny

PoÊwi´cenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Guzar 

Uzbekistan, 14 IV 2007 r.



Troska o pamięć naszych Rodaków, którzy swą drogę

życia podczas II wojny światowej zakończyli na te-

renach byłego Związku Socjalistycznych Republik Ra-

dzieckich, została uwieczniona w listopadzie 2001 r.,

zakończeniem budowy 11 cmentarzy żołnierzy Polskich

Sił Zbrojnych w ZSRR dowodzonych przez gen. dyw. 

Władysława Andersa na terenie obecnej Republiki 

Uzbekistanu.

Cmentarze te powstałe w: Jangijul, Ollmazor I, Olmazor II, Guzar, Jakkabag, Szachrisabz,

Kitab, Czirakczi, Karmana Miasto, Karmana Stacja, Kanimekh na zlecenie Rady Ochrony

Pamięci Walk i Męczeństwa wykonało przedsiębiorstwo Budimex S.A. Na powstałych

cmentarzach pochowanych zostało 2509 ustalonych z nazwiska żołnierzy polskich i bliżej

nieznana, wielokrotnie większa liczba osób cywilnych zmarłych wiosną 1942 r. z chorób

i wycieńczenia. 

Budowa tych cmentarzy w celu podkreślenia ich jedności została oparta na zasadzie

powtarzalności formy architektonicznej i materiałów. Występujące nieliczne odstępstwa

od tej zasady wynikają tylko z wcześniejszych działań upamiętniających ofiarę życia pol-

skich obywateli wznoszone przez miejscowe władze Republiki Uzbekistanu. Motywem

przewodnim powstałych cmentarzy, projektu artysty-rzeźbiarza Marka Moderau, jest tu-

łaczka polskiego żołnierza. W centrum każdego cmentarza umieszczono pomnik w formie

prostopadłościennego słupa milowego zwieńczonego płaskorzeźbą orła, godła noszonego

przez żołnierzy polskich na wojskowych czapkach. 

Zwieńczeniem zakończonych budów cmentarzy wojennych były uroczystości zwią-

zane z ich otwarciem i poświęceniem. Uroczystości te w Republice Uzbekistanu rozpoczęły

się 13 kwietnia 2007 r. w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Taszkiencie, gdzie

bp Jerzy Maculewicz, Administrator Apostolski w Uzbekistanie, i bp Tadeusz Płoski w trak-

cie Mszy św. modlili się za dusze pochowanych na cmentarzach. 

Główne uroczystości rozpoczęły się następnego dnia 14 kwietnia 2007 r. polową

Mszą św. na największym Cmentarzu Wojennym w Guzar, gdzie pochowano blisko 700 żoł-
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nierzy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Mszę św. w intencji zmarłych żołnierzy i osób 

cywilnych pochowanych na otwieranych cmentarzach celebrowali bp Tadeusz Płoski 

i bp Jerzy Maculewicz, który dwa pierwsze lata swojego życia spędził na Syberii. 

W kazaniu Biskup Polowy Tadeusz Płoski przypomniał, że pochowani na otwiera-

nych cmentarzach żołnierze i osoby cywilne są ofiarami przeprowadzonych w latach 

1940–41 przez władze ZSRR czterech wielkich operacji deportacyjnych z ziem polskich,

które przeprowadzono w lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku oraz na przełomie maja

i czerwca 1941 roku. W ich wyniku kilkaset tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej trafiło

w głąb Związku Radzieckiego. Wielu z nich, mimo hartu, woli życia, nie przetrzymało

cierpień i udręk podczas deportacji i złych warunków życia na zesłaniu. 

Biskup Tadeusz Płoski wspomniał o Mszy św. sprawowanej przez Biskupa Wojsk Pol-

skich Józefa Gawlinę 30 sierpnia 1942 roku w Jangi-Julu i o wygłoszonym przez niego

kazaniu. Kazanie to nosiło znamienny tytuł: „Kazanie pożegnalne do Polaków, którym

nie zezwolono na ewakuację i zmuszono do pozostania w Związku Radzieckim”.

– Wzywam Was – Rodacy, deportowani w głąb ZSRS... Was wzywam! Skazani na ze-

słanie na lodowate pustkowia Syberii oraz wygnani na rozpalone azjatyckie stepy, których

jedyną winą była miłość do Polski... – wołał przed laty Biskup Gawlina. 

Te słowa wówczas, a także podczas uroczystości w Guzar, wywołały łzy wielu Polaków

zebranych na Mszy św.

Kulminacją uroczystości było otwarcie cmentarza, którego dokonał Andrzej Przewoź-

nik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Delegacja rządu polskiego, którego reprezentantem był m.in. Władysław Stasiak, szef

Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Jacek Kotas, wiceminister Obrony Narodowej, zło-

żyła wieńce i zapaliła znicze na mogiłach polskich żołnierzy. 

Księża biskupi na nowo otwartym cmentarzu rozsypali ziemię przywiezioną 

z Katynia.
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W drodze do ojczyzny

Msza Êw. z poÊwi´ceniem Polskiego Cmentarza Wojennego

˚o∏ nier ski grób. ˚o∏ nier ski krzy˝.
Drze wa wo ko ∏o i b∏´ kit wzwy˝.
Zry wasz pach nà cy po lny kwiat
I tam gdzie le ̋ y nie zna ny brat
K∏a dziesz spóê nio ny ˝o∏ nier ski ˝o∏d,
Za p∏a t´ d∏u gu, bra ter ski ho∏d... (Ka zi mierz Gro chol ski)

Czym jest wia ra chrze Êci jaƒ ska? Nie jest ona tyl ko pró bà wy ja Ênie nia ta jem ni cy
Êwia ta i miej sca cz∏o wie ka w Êwie cie. Nie spro wa dza si´ rów nie˝ do za cho wy -
wa nia re li gij nych zwy cza jów. Wia ra chrze Êci jaƒ ska jest spo tka niem zmar twych -

wsta ∏e go Pa na dzi siaj, dro gà ˝y cia w wier no Êci Je mu i Je go na uce.
˚y je my w cza sach, w któ rych tak wie lu lu dziom bra ku je na dziei, tak wie lu stra -

ci ∏o sprzed oczu i z ser ca praw dzi wy sens swe go ˝y cia. To, cze go pra gnie my i do cze -
go zo sta li Êmy po wo ∏a ni to g∏o sze nie praw dy o od wiecz nej i bez wa run ko wej mi ∏o Êci
Bo ga do cz∏o wie ka, da wa nie na dziei p∏y nà cej z Ewan ge lii, z Do brej No wi ny o zmar -
twych wsta ∏ym Chry stu sie, któ ry zba wi∏ ka˝ de go z nas, mo bi li zo wa nie do otwar cia
na Du cha Âwi´ te go. Tak bo wiem Bóg umi ∏o wa∏ Êwiat, ˝e Sy na swe go Jed no ro dzo ne go
da∏, aby ka˝ dy, kto w Nie go wie rzy, nie zgi nà∏, ale mia∏ ˝y cie wiecz ne (J 3, 16).

Umi ∏o wa ni w Chry stu sie Pa nu 
Sio stry i Bra cia!
Po dzia∏ te ry to rium Pol ski b´ dà cy re zul ta tem po ro zu mieƒ mi´ dzy ZSRR a III Rze -

szà w 1939 ro ku spra wi∏, ˝e w gra ni cach ZSRR zna la z∏y si´ wschod nie te ry to ria 
II Rze czy po spo li tej. W la tach 1939–1941 na wschod nich zie miach Rze czy po spo li tej
Pol skiej, oku po wa nych przez ZSRR, za cho dzi ∏y in ten syw ne prze mia ny po li tycz ne,
go spo dar cze i spo ∏ecz ne. W pro ce sie tym wiel kà ro l´ od gry wa∏ ter ror, za po mo cà któ -
re go sta ra no si´ znisz czyç ja kie kol wiek prze ja wy lub tyl ko po ten cjal ne mo˝ li wo Êci
opo ru, za stra szyç spo ∏e czeƒ stwo, roz biç je go ist nie jà ce struk tu ry, stwo rzyç po le 
dla so wie ty za cji. Jed nym ze sk∏ad ni ków owe go ter ro ru by ∏y de por ta cje. W la tach
1940–41 w∏a dze ZSRR do ko na ∏y czte rech wiel kich ope ra cji de por ta cyj nych z ziem
pol skich: w lu tym, kwiet niu i czerw cu 1940 ro ku oraz w ma ju –czerw cu  ro ku 1941.

Za gru p´ szcze gól nie nie bez piecz nà z punk tu wi dze nia po li ty ki ZSRR uzna no
osad ni ków woj sko wych – ̋ o∏ nie rzy Woj ska Pol skie go z 1920 ro ku, któ rzy na Kre sach
otrzy ma li na dzia ∏y zie mi – oraz cy wil nych ko lo ni stów – ch∏o pów pol skich, któ rzy na -
by li na wscho dzie zie mi´ z par ce la cji wiel kich ma jàt ków. W∏a dze ra dziec kie wi dzia ∏y
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w nich po ten cjal ne za gro ̋ e nie wy ni ka jà ce z po zy cji go spo dar czej, a przede wszyst -
kim z ak tyw no Êci po li tycz nej. Po nie wa˝ zaÊ oto cze ni by li nie ch´ cià lud no Êci ukra iƒ -
skiej i bia ∏o ru skiej, za tem pod j´ te prze ciw nim dzia ∏a nia mo g∏y byç pro pa gan do wo
zdys kon to wa ne ja ko akt spra wie dli wo Êci na rzecz Ukra iƒ ców i Bia ∏o ru si nów. 5 grud -
nia 1939 ro ku Biu ro Po li tycz ne Ko mi te tu Cen tral ne go Wszech zwiàz ko wej Ko mu ni -
stycz nej Par tii Bol sze wi ków i Ra da Ko mi sa rzy Lu do wych ZSRR przy j´ ∏y uchwa ∏´
o wy sie dle niu tzw. osad ni ków, a 29 grud nia Ra da za twier dzi ∏a in struk cj´ o try bie de -
por ta cji i or ga ni za cji spe cjal nych osie dli, do któ rych tra fiç mia ∏a prze sie dlo na lud noÊç.

Ty sià ce Po la ków – m´˝ czyzn, ko biet i dzie ci, zwol nio nych z so wiec kich ∏a grów,
na wieÊç o pow sta niu pol skie go woj ska zdà ̋ a ∏o do miejsc sta cjo no wa nia two rzà cych
si´ jed no stek.

Naj strasz niej sze by ∏o po ∏o ̋ e nie tych, co ze wszyst kich kraƒ ców bez brze˝ nej 
Ro sji do pie ro do cie ra li do na szych od dzia ∏ów. Znaj do wa li si´ w sta nie osta tecz ne go
wy czer pa nia fi zycz ne go. Cho rzy, wy n´dz nia li, bez ubra nia. Po mi mo na szych pro te -
stów bol sze wi cy nie po zwa la li trans por tom za trzy my waç si´ na sta cjach w po bli ̋ u
roz lo ko wa nia woj ska i wy sy ∏a li je bez ˝ad ne go za opa trze nia na po ∏u dnie. Na ka˝ dej
sta cji z wa go nów wy cià ga no tru py po mar ∏ych z g∏o du, cho rób i n´ dzy. Na zy wa ∏o si´
to, ˝e ja dà na po ∏u dnie, do kàd i tak przyj dzie woj sko. Tym cza sem w rze czy wi sto Êci
wy sy ∏a no ich ko le jà do Tur kie sta nu, a stàd bar ka mi wzd∏u˝ rze ki Amu -Da rii na ro -
bo ty. Ma ∏o kto z wie lu ty si´ cy wy s∏a nych tam lu dzi wró ci∏ ˝y wy.

(...) Dy wi zje roz rzu co no na ol brzy miej prze strze ni. Za czà∏ si´ t∏um ny do p∏yw
lu dzi. Mie li Êmy an giel skie mun du ry i bie li zn´; oka za ∏y si´ one bez cen ne, gdy˝ wszy -
scy zja wia li si´ w ∏ach ma nach i scho ro wa ni do osta tecz nych gra nic. Sze rzy ∏y si´ cho -
ro by, a wo bec ol brzy miej ilo Êci wszy w Ro sji, przede wszyst kim ty fus pla mi sty.
Le ka rze na si i sio stry wy ka za li wie le po Êwi´ ce nia, ra tu jàc lu dzi od Êmier ci, w fa tal -
nych wa run kach, przy zu pe∏ nym bra ku i le karstw, po miesz czeƒ, bie li zny i od po wied -
nie go wy ̋ y wie nia. Wie lu, szcze gól nie dzie ci, umie ra ∏o – tak pi sa∏ gen. W∏a dy s∏aw
An ders w swo ich wspo mnie niach Bez ostat nie go roz dzia ∏u.

W re pu bli kach Êrod ko wo azja tyc kich pa no wa ∏y wy jàt ko wo nie ko rzyst ne wa run -
ki kli ma tycz ne i z∏e wa run ki sa ni tar ne: zi ma – desz cze, prze ni kli we wia try, Ênieg i mro -
zy, szcze gól nie w re jo nach pod gór skich; wio snà – ko ma ry ma la rycz ne; la tem – upa ∏y
i brak wo dy. Epi de mie ty fu su, ma la rii i de zen te rii dzie siàt ko wa ∏y os∏a bio nych i wy -
g∏o dzo nych lu dzi. Âmier tel noÊç by ∏a ogrom na. Od lu te go do koƒ ca sierp nia 1942 ro ku
zmar ∏o tam po nad 3100 pol skich ˝o∏ nie rzy. Âmier tel noÊç wÊród ludno Êci cy wil nej,
sku pio nej wo kó∏ jed no stek, by ∏a jesz cze wi´k sza. Nie któ rzy hi sto ry cy po da jà licz b´
po nad 10 ty si´ cy osób.
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I choç sà to licz by znacz ne, tak na praw d´ ogrom tra ge dii i cier pieƒ tych rzesz 
na szych ro da ków w pe∏ ni uzmy s∏a wia jà nie ty le opra co wa nia hi sto rycz ne, co re la cje
i wspo mnie nia tych, któ rym uda ∏o si´ prze ̋ yç, któ rym cu dem uda ∏o si´ wy do s-
taç z do mu nie wo li. Los po je dyn cze go cz∏o wie ka bar dziej prze ma wia ni˝ na wet naj -
wi´k sze licz by.

G∏´ bo ko przej mu jà ca i za pa da jà ca w pa mi´ç jest hi sto ria kil ku na sto let niej dziew -
czy ny, któ rej sze Êcio oso bo wa ro dzi na umar ∏a w Ro sji. Dzie je wy mor do wa nej ro dzi -
ny Ko rze niow skich zo sta ∏y spi sa ne w Te he ra nie przez Mel chio ra Waƒ ko wi cza.

Wspo mnie nia – i te pu bli ko wa ne, i te nad sy ∏a ne do Ra dy Ochro ny Pa mi´ ci Walk
i M´ czeƒ stwa sà wstrzà sa jà ce:

Przy je˝ d˝a li ochot ni cy – jeƒ cy wo jen ni z 1939 r. i de por to wa ni cy wi le z 1940 r.
Przy je˝ d˝a jà cy by li tyl ko po sta cia mi ludz ki mi, bez mi´ Êni, tyl ko ko Êci po kry te 
skó rà. Po zje dze niu zu py z an giel skich i ame ry kaƒ skich kon serw ty fus ich wy sy ∏a∏
na cmen tarz... (z li stu do Ra dy OPWiM).

...by∏ 12 km od Gu zar sie ro ci niec pol skich sie rot – Kar kin Ba tasz – co po uz bec -
ku zna czy ∏o Do li na Âmier ci. Ja by ∏am w tym sie ro ciƒ cu po Êmier ci ta tu sia me go,
gdzie set ki sie ro tek te˝ zmar ∏o na de zyn te ri´ i na ty fus, na cyn g´, pe la gr´ i Bóg wie
co jesz cze. Sie ro ty cho wa ne by ∏y w Gu zar – zwa la no ich na ku p´ do do ∏ów i przy sy -
py wa no wap nem. By ∏y na gie – i cz´ sto cia∏ ka ich ju˝ si´ roz pa da ∏y. DziÊ jesz cze po
ty lu la tach dreszcz od czu wam, gdy wspo mi nam Kar kin -Ba tasz ko ∏o Gu zar – gdzie
te˝ pol skie woj sko sta ∏o – i zo sta wi ∏o gro by swo je (z li stu do Ra dy OPWiM).

(...) Na cmen ta rzu w b∏o cie roz ro bio nym sto pa mi tych, któ rzy tam bez prze rwy
zno si li umar ∏ych, zna la z∏y Êmy kil ka g∏´ bo kich ro wów jesz cze nie wy pe∏ nio nych, kil -
ka ju˝ za sy pa nych i je den do po ∏o wy wy pe∏ nio ny tru pa mi, u∏o ̋ o ny mi jak sar dyn ki
w pusz ce je den obok dru gie go i po sy pa ny mi wap nem. Gdzie tat ko mój le ̋ y – my Êla -
∏am? Gdzie on ten mój Naj uko chaƒ szy Oj ciec, w któ rym ro wie le ̋ y?... ˚ad ne go na -
pi su, ˝ad nej ta bli cy. Upa d∏y Êmy obie na ko la na i na tych nie za sy pa nych jesz cze
pa trzàc, mó wi ły Êmy pa cierz. To by ∏a mo ja Wiel ka So bo ta 1942 r. (Wspo mnie nia
Sy bi ra ków).

Z opo wie Êci tych wy ∏a nia si´ ob raz strasz nych, nie wy obra ̋ al nych cier pieƒ. Mo -
ral nych i fi zycz nych. Âwia dec twem tra gicz ne go lo su ty si´ cy sta ∏y si´ cmen ta rze. Wie -
le z tych pol skich miejsc pa mi´ ci w da le kim Uz be ki sta nie i Ka zach sta nie za cho wa ∏o
si´ do dziÊ, dzi´ ki te mu mo˝ li we by ∏o ich upo rzàd ko wa nie i urzà dze nie.

Cmen ta rze ró˝ nià si´ ob sza rem i licz bà po chów ków – od kil ku na stu do kil ku set.
Naj wi´ cej Po la ków zmar ∏o w Uz be ki sta nie. Nie wszyst kie miej sca po cho wa nia uda -
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∏o si´ zlo ka li zo waç, nie wszyst kie na zwi ska usta liç. Sze fo stwo Dusz pa ster stwa pro -
wa dzi ∏o ksi´ g´ zgo nów ˝o∏ nie rzy, zgo ny osób cy wil nych w wi´k szo Êci nie by ∏y re je -
stro wa ne. Po tych, któ rzy zmar li, za nim do tar li do woj ska, za gi nà∏ wszel ki Êlad.
Dla te go te˝ pod j´ to uwieƒ czo ne po wo dze niem sta ra nia o wznie sie nie w Tasz ken cie
po mni ka  i ta bli cy ku czci wszyst kich Po la ków – ˝o∏ nie rzy ar mii gen. An der sa i osób
cy wil nych, zmar ∏ych i po cho wa nych na te ry to rium Uz be ki sta nu. W cen trum Tasz -
ken tu, na te re nie przy ko Êciel nym sta nà∏ sym bo licz ny po mnik, któ ry po Êwi´ cili Êmy
wczo raj, a na któ rym wy ry to w j´ zy kach pol skim i uz bec kim na pis:

W HO¸ DZIE
TY SIÑC OM PO LA KÓW

˚O¸ NIE RZOM AR MII POL SKIEJ NA WSCHO DZIE
GEN. W¸A DY S¸A WA AN DER SA

I OSO BOM CY WIL NYM
BY ̧ YM JE¡ COM

WI¢è NIOM SO WIEC KICH ¸A GRÓW
ZMAR ̧ YM W DRO DZE DO OJ CZY ZNY

W 1942 R.
SPO CZY WA JÑ CYM W UZ BEC KIEJ ZIE MI

CZEÂå ICH PA MI¢ CI
RZECZ PO SPO LI TA POL SKA 2002 R.

W naj d∏u˝ szà swà po dró˝ dusz pa ster skà wy ru szy∏ tak ̋ e 27 stycz nia 1942 ro ku
Bi skup Po lo wy Jó zef Gaw li na. Z Lon dy nu przez Gi bral tar i Afry k´ Za chod nià, do -
tar∏ sa mo lo tem 4 mar ca do Ka iru. Tu po Êwi´ ci∏ 8 mar ca no wy Dom ˚o∏ nie rza Pol -
skie go i roz po czà∏ wi zy ta cj´ od dzia ∏ów pol skich w Egip cie i Pa le sty nie. Na st´p nie 
26 mar ca 1942 ro ku roz po czà∏ wi zy ta cj´ obo zów uchodê ców pol skich ewa ku owa nych
z ZSSR do Ira nu. 19 kwiet nia prze kro czy∏ gra ni c´ ZSRR – ja ko pierw szy bi skup ka -
to lic ki ofi cjal nie tu wpusz czo ny. Od 28 kwiet nia do 3 ma ja prze by wa∏ w Mo skwie,
a od 8 ma ja do 1 czerw ca w Kuj by sze wie (ów cze snej sie dzi bie am ba sa dy RP), zaÊ 
6 czerw ca roz po czà∏ trzy mie si´cz nà wi zy ta cj´ od dzia ∏ów Ar mii Pol skiej w ZSRR gen.
dyw. W∏a dy s∏a wa An der sa – w Uz be ki sta nie, Ta d˝y ki sta nie, Kir gi zji i Ka zach sta nie.
Od wie dzi∏ oko ∏o 5500 ˝o∏ nie rzy i pol skich uchodê ców cy wil nych. Udzie li∏ Êwi´ ceƒ
ka p∏aƒ skich trzem kle ry kom -˝o∏ nie rzom. 30 sierp nia 1942 ro ku w Jan gi -Jul wy g∏o -
si∏ Ka za nie po ̋ e gnal ne do Po la ków, któ rym nie ze zwo lo no na ewa ku acj´ i zmu szo no
do po zo sta nia w Ro sji So wiec kiej.

Mój wiel ki Po przed nik na urz´ dzie Bi sku pa Po lo we go po wie dzia∏ wów czas m.in.:
Dziw ne, nie zba da ne, za gad ko we sà dro gi Bo ̋ e, dla ogra ni czo nej po jem no Êci ro zu mu
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ludz kie go. Po cz´ Êci tyl ko poj mu je my za mia ry Bo ̋ e we d∏ug ma ∏o Êci umy s∏u na-
sze go, a pla ny Oj ca gi nà dla nas w mro kach ta jem ni cy. Ob raz ˝y cia ludz kie go na
tym prze mi ja jà cym Êwie cie po dob ny jest do od wrot nej stro ny ko bier ca. Wi dzisz bra-
cie bez ∏ad nà na po zór sieç ni ci i Êcie gów, wszyst ko bez sen sow ne na po zór. Gdy˝ nie
da je ˝ad ne go ob ra zu, wszyst ko bez har mo nii i treÊ ci. Po có˝ do te go i na co twór ca 
ta kà nie zro zu mia ∏à za ∏o ̋ y∏ sieç po wià zaƒ i li nii?

A oto nie raz od wra casz ko bie rzec i na gle wi dzisz ob raz pi´k ny, kom po zy cj´ ce lo -
wà, co ra doÊç spra wia oku i ser cu. Te raz do pie ro ta jem ni cza ce lo woÊç owych nie zro -
zu mia ∏ych li nii i w´ z∏ów, któ re ci´ roz dra˝ ni ∏y, gdyÊ oglà da∏ wy ∏àcz nie stro n´
od wrot nà. 

Tak te˝ jest z ˝y ciem ludz kim, do pó ki tyl ko je go stro n´ do cze snà wi dzi my, je s-
te Êmy bez rad ni, a cz´ sto na wet wàt pià cy o ce lo wo Êci dróg, ja ki mi nas Bóg pro wa dzi,
a cz´ sto cz∏o wiek nie do wie rza do bro ci Bo ̋ ej. 

Sko ro jed nak z chwi là Êmier ci prze kro czy my bra my wiecz no Êci, zo ba czy my 
te go˝ ˝y wo ta ko bier ca ludz kie go stro n´ pra wà. I z uwiel bie niem przy zna my Bo gu
s∏usz noÊç, od da my Mu czeÊç za Je go mà droÊç i do broç. Wte dy zro zu mie my t´ dziw -
nà plà ta ni n´ dróg na szych na zie mi, wte dy do pie ro poj mie my, ˝e r´ ka Bo ska umyÊl -
nie nas pro wa dzi ∏a Êcie˝ ka mi nie zro zu mia ∏y mi, tak nie raz ci´˝ ki mi. 

(...) Pa mi´ taj my, ˝e Bóg i na krzy wych li nij kach pro sto pi saç umie. Jest plan
Bo ̋ y, jest Opatrz noÊç Bo ska, jest ser ce Bo ̋ e. Opatrz noÊç Bo ska ogól na, co rzà dzi 
lo sa mi ca ∏e go Êwia ta. Jest opatrz noÊç szcze gó ∏o wa, co rzà dzi lo sa mi i ˝y ciem ka˝ de -
go cz∏o wie ka. 

Sta le cu da si´ dzie jà...Bóg sta le nad na mi cu da czy ni – tak po wie dzia ∏a jed na
z Po lek w Jan gi-Jul. 

Opo wia da jà, ̋ e kie dyÊ mi sjo narz w kra jach tro pi kal nych, do znaw szy roz bi cia ̋ a -
glow ca z za ∏o gà swo jà utkwi∏ na wy spie bez lud nej. Wo ∏a jàc w roz pa czy do Bo ga, us∏y -
sza∏ g∏os. Za puÊç sieç w g∏´ bi´ mo rza. Wy cià gnij sieç. Co wi dzisz w niej? Ko ral
ró ̋ o wy. Roz ∏am go! Co wi dzisz w nim? Wi dz´ tyl ko ro bacz ka. O tym ro bacz ku wie -
dzia ∏em, mi mo ˝e spo czy wa∏ na dnie mo rza. Da j´ mu po ̋ y wie nie i ota czam opie kà.
Ja ka˝ do pie ro b´ dzie mo ja tro ska o Two jà gro ma d´! 

Tak te˝ prze ma wia Bóg do Was przy gn´ bio nych i smut nych. Bàdê m´˝ ny: po cie -
cha Two ja przyj dzie w swym cza sie. Cze kaj mnie, cze kaj przyj d´ i uzdro wi´ Ci´. To
czym si´ dr´ czysz jest tyl ko po ku sà, a czym si´ tak trwo ̋ ysz, pró˝ nym tyl ko stra -
chem. Nie przy da waj smut ku do smut ku. Niech si´ nie trwo ̋ y ser ce two je, ani nie 
l´ ka. Wierz we mnie i miej uf noÊç w mi ∏o sier dziu mo im. Kie dy mnie masz, ˝e je stem
od da lo ny od Cie bie cz´ sto kroç je stem bli ̋ ej cie bie. Kie dy sà dzisz, ˝e to ju˝ stra co ne,
na gle nad cho dzi chwila ra tun ku i na gro dy (bp Józef Gawlina, kazanie, Jan gi-Ju l,
30 VIII 1942). 

52

Pamiętaj o Nich, Polsko



Bóg by∏ z na mi do tàd i b´ dzie na za wsze: nie opu Êci ani tych, co na dal sze bo je
i nie bez pie czeƒ stwa pój dà do Per sji, ani tych co w Jan gi-Jul chwi l´ po zo staç mu szà,
a˝ do na st´p nej ewa ku acji. I nie wia do mo Jan gi-Ju lu, kto lep szy wy bie rze los. 

I nie wia do mo Jan gi-Ju lu, ko go Bóg krót szà i bez piecz niej szà dro gà za pro wa dzi
do Pol ski. 

Nie wszy scy jed nak do tej wy ma rzo nej, ut´ sk nio nej i wy Ênio nej pod czas no cy nie -
spo koj nych Pol ski do tar li. Wie lu na za wsze spo cz´ ∏o w uz bec kiej zie mi:

A czy wiesz, ˝e za mia stem smut ny, opusz czo ny
Jest bi lans Êmier ci, epi de mii cmen tarz,
Ca ∏e swe ˝y cie b´ dziesz go pa mi´ taç,
Odru to wa ny i krzy ̋ a mi g´ sto za drze wio ny.
W tam tà stro n´ dzieƒ ca ∏y cho dzi∏ nie zm´ cze nie
Or szak nie sa mo wi ty – ten wy obra zi
Kto raz wi dzia∏... Wiedz cie ni gdy nie ura zi
Ko goÊ, kto tak nie cier pia∏ – po dob ne cier pie nie
A czy wiesz, ˝e tam jed na trum na
S∏u ̋ y dla wszyst kich rang, klas i ty tu ∏ów,
Po Êred nicz kà przy przej Êciu, kon we nan su mu rów,
Jed na dla wszyst kich – jak ̋ e z te go dum na...
Po du ̋ o go Êci, tak du ̋ o ch´t nych do po dró ̋ y
Z chle wi ka – hen na cmen tarz... ona jed na w mie Êcie
By wa, w miej scu umar ∏ych w dzieƒ ra zy czter dzie Êci
Sznu ra mi zwià za na, by s∏u ̋ y ∏a d∏u ̋ ej...
Swych tra ga rzy po kil ku dniach ch´t nie za mie nia,
Przyj mu jàc w swe miesz ka nie, in nym da jàc pra c´,
Za któ rà k´ skiem chle ba i po lew kà p∏a cà,
Hej z dro gi trum na idzie, a nio sà jà cie nie

A mo ̋ e to, co si´ wy da je smut kiem, ob ró ci si´ w ra doÊç! Bu rza roz ja Êni si´, a za -
miast no cy zab∏y Ênie dzieƒ pe ∏en Êwia te∏ wol no Êci i ∏a ski. O ta kiej rze czy wi sto Êci ma -
rzy∏ i mó wi∏  na ko niec swe go ka za nia Bi skup Gaw li na.

Niech b´ dzie b∏o go s∏a wio na i uwiel bio na naj Êwi´t sza i naj spra wie dliw sza wo la
Bo ̋ a; niech b´ dzie po chwa lo na mi ∏o Êci wa Opatrz noÊç Bo ska. 

Amen.
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Biskup Polowy WP 
gen. dyw. Tadeusz Płoski 
i Biskup Jerzy Maculewicz,
Administrator Apostolski 
w Uzbekistanie
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Biskup Polowy sypie na mogiły spoczywajàcych w Guzar
Polaków ziemi´ przywiezionà z Ojczyzny. Podczas sprawowanej
Eucharystii przypomniał, ˝e wiara chrzeÊcijaƒska jest
spotkaniem zmartwychwstałego Pana dzisiaj, drogà ˝ycia 
w wiernoÊci Jemu i Jego nauce
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Otwarcia cmentarza odnowionego ze Ârodków Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
dokonał Sekretarz Generalny Andrzej Przewodnik. Delegacja Rady zło˝yła wieƒce 
oraz zapaliła znicze na mogiłach polskich ˝ołnierzy Armii gen. dyw. Władysława Andersa 
i osób cywilnych, zmarłych w Uzbekistanie. Na cmentarzu wart´ zaciagn´ła asysta
honorowa Batalionu Reprezentacyjnego WP



V 

Największa zbrodnia
na Polakach po wojnie

62. rocznica obławy augustowskiej 

Giby, 22 VII 2007 r.



W62. rocznicę obławy augustowskiej, 22 lipca 2007

roku, w Gibach przy Pomniku-Krzyżu została od-

prawiona Msza św. celebrowana przez abp. Sławoja

Leszka Głódzia, Biskupa Warszawsko-Praskiego, bp. Ta-

deusza Płoskiego, Biskupa Polowego Wojska Polskiego

oraz Biskupa pomocniczego diecezji ełckiej Romualda

Kamińskiego. Eucharystię sprawowali także ks. Stani-

sław Wysocki, ks. Tadeusz Romanowski oraz ks. Arka-

diusz Pituszewski. 

W uroczystościach udział wzięli m.in. minister Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w Mi-

nisterstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłowie i senatorzy, przedstawiciele

władz wojewódzkich i samorządowych, dowódcy, komendanci jednostek i instytucji

wojskowych, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Policji, mieszkańcy Gib oraz rodziny 

zaginionych.

Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zachęcił uczestników Mszy św. do modlitwy za

wszystkich, którzy zginęli w wyniku obławy augustowskiej oraz za członków ich rodzin,

które przez lata miały nadzieję na powrót swoich bliskich. 

Kazanie wygłosił Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski, który podkreślił, że obława

augustowska była największą zbrodnią na Polakach po II wojnie światowej przeprowa-

dzoną w lipcu 1945 roku, siłami sowieckimi, przy niewielkim udziale żołnierzy 1. pułku

praskiego Wojska Polskiego, ale z dużym zaangażowaniem MO, UBP i ich agentów na

terenie powiatu augustowskiego, suwalskiego i części sokólskiego.

Po zakończonej Mszy św. o zbrodni, jej reperkusjach, usiłowaniach dociekania prawdy

o wydarzeniach sprzed 62 laty mówili m.in. prof. Cezary Kuklo, dyrektor Oddziału Insty-

tutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, sekretarz stanu Jarosław Zieliński, wojewoda

podlaski Bohdan Józef Paszkowski. 
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21 marca 2007 roku w Wilnie białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej otwo-

rzył wystawę „Augustavo Gaudynes” („Obława augustowska – lipiec 1945”). Część reli-

gijną uroczystości przygotował miejscowy proboszcz ks. kan. Antoni Bałtruszewicz. 

***

Obława augustowska przeprowadzona w lipcu 1945 roku siłami NKWD i kontrwy-

wiadu „Smiersz”, wspomagana przez UB i MO, doprowadziła do zatrzymania około 2000

osób, z których ostatecznie aresztowano 600. Wśród aresztowanych byli żołnierze po-

dziemia niepodległościowego i mieszkańcy wiosek ich wspierających. 

Aresztowanych wywieziono w stronę wschodniej granicy. Od tego momentu wszelki

ślad po nich zaginął. O zaginionych mieszkańcach Suwalszczyzny pierwsza upomniała się

gmina Giby, która w listopadzie 1945 roku wysłała w tej sprawie delegację do Warszawy.

Niestety odpowiedzi nie uzyskano, wręcz przeciwnie obława augustowska stała się odtąd

niebezpiecznym tematem. Dociekliwość w tej sprawie mogła się zakończyć trudnymi do

przewidzenia reperkusjami ze strony władz komunistycznych. 

2 sierpnia 1987 roku w Suwałkach powstał Obywatelski Komitet Poszukiwań Miesz-

kańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 roku.

Przyczynkiem istotnym w przywracaniu pamięci o dokonanej zbrodni stał się dopiero

postawiony w Gibach latem 1991 r. na wzgórzu Krzyż-pomnik z rozrzuconymi głazami,

na których wyryto nazwiska zaginionych i napis: „Mieszkańcom tych ziem, ofiarom

zbrodni stalinowskiego ludobójstwa w lecie 1945 roku. Męczennikom za wiarę i ojczyznę.

Rodacy 1991”. 

Tablice pamiątkowe odsłonięto w niektórych parafiach: w kościołach i na cmentarzach.

W 2001 roku Oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN

w Białymstoku rozpoczął śledztwo w sprawie obławy augustowskiej. Niestety, wobec 

zamknięcia archiwów przez Prokuraturę Generalną Federacji Rosyjskiej, prowadzone

śledztwo napotyka na przeszkody. Trwa blokowanie dostępu do archiwów na temat ob-

ławy augustowskiej, podobnie jak to ma miejsce w sprawie Katynia. 
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Największa zbrodnia na Polakach 
po wojnie

Msza Êw. polowa w 62. rocznic´ obławy augustowskiej
Plac przed Pomnikiem ofiar obławy augustowskiej

Zba wi ciel przy by∏ do Be ta nii za le d wie na szeÊç dni przed Pas chà i zgod nie ze
swym zwy cza jem za mie rza∏ od po czàç w do mu ̧ a za rza. T∏um po dró˝ nych roz -
g∏a sza∏ wie Êci, ˝e Je zus jest w dro dze do Je ro zo li my i ˝e chce od po czàç w so -

bo t´ w Be ta nii. Wy wo ∏a ∏o to wiel ki en tu zjazm. W Be ta nii zgro ma dzi ∏o si´ wie lu lu dzi,
przy czym nie któ rzy przy by li tu z sym pa tii dla Je zu sa, na to miast in nych przy cià ga ∏a
ch´ç zo ba cze nia cz∏o wie ka, któ ry zmar twych wsta∏ – ¸a za rza.

Je zus i Je go przy ja cie le za pro sze ni zo sta li na uczt´ do Szy mo na. Chry stus mia∏
przy sto le po jed nej stro nie Szy mo na, któ re go uzdro wi∏ z od ra ̋ a jà cej cho ro by, a po
jdru giej ¸a za rza, któ re go wskrze si∏ z gro bu. Mar ta us∏u gi wa ∏a u sto ∏u, a Ma ria uwa˝ -
nie ws∏u chi wa ∏a si´ w ka˝ de s∏o wo pa da jà ce z ust Chry stu sa. W swej ∏a sce Je zus od -
pu Êci∏ jej wi ny i wskrze si∏ z gro bu jej uko cha ne go bra ta, to te˝ ser ce Ma rii prze pe∏ nio ne
by ∏o mi ∏o Êcià do Zba wi cie la. S∏y sza ∏a, jak Chry stus mó wi∏ o swej zbli ̋ a jà cej si´ Êmier -
ci i w swym uczu ciu g∏´ bo kiej mi ∏o Êci i tro ski pra gn´ ∏a Go uczciç. W wiel kim po Êwi´ -
ce niu na by ∏a kosz tow ny „ala ba stro wy s∏o ik bar dzo kosz tow ne go olej ku”, aby na ma Êciç
nià Je go cia ∏o. Lecz dziÊ wie lu mó wi ∏o, ˝e ma On zo staç og∏o szo ny kró lem. Jej smu -
tek prze mie ni∏ si´ w ra doÊç i by ∏a pierw szà, któ ra po Êpie szy ∏a, aby uho no ro waç swe -
go Pa na. Roz bi ∏a s∏o ik z olej kiem i wy la ∏a je go za war toÊç na g∏o w´ i no gi Chry stu sa,
a póê niej na ko la nach z p∏a czem zro si ∏a je ∏za mi i wy tar ∏a swy mi d∏u gi mi w∏o sa mi.

Bóg ko cha tych, któ rzy da jà z ra do Êcià. Ty lu lu dzi s∏u ̋ y Bo gu jak by nie ch´t nie.
Bóg chcia∏ by od cza su do cza su byç ko cha ny z przy jem no Êcià, a nie tyl ko z obo wiàz -
ku (J. Da niélou).

Ta sa ma po trze ba jest wi docz na rów nie˝ w na szych cza sach. Tyl ko nie licz ni po -
tra fià do ce niç, czym dla nich jest Chry stus. Gdy by to ro zu mie li, to po dob nie jak Ma -
ria wy ra ̋ a li by swà wiel kà mi ∏oÊç. Kosz tow ne go olej ku nikt nie na zwa∏ by wy la nym
na pró˝ no. Nic nie by ∏o by uwa ̋ a ne za zbyt cen ne, by daç to Je zu sowi, a ˝ad ne 
wy rze cze nie czy po Êwi´ ce nie sie bie dla Nie go za zbyt wiel kie.

Choç w oczach ludz kich spra wa Ma rii wy da wa ∏a si´ bez na dziej na, to Chry stus
do strze ga∏ w niej za dat ki do bra i zna∏ jà rów nie˝ z tej lep szej stro ny. Plan od ku pie nia
otwo rzy∏ przed ludz ko Êcià du ̋ e mo˝ li wo Êci, a w oso bie Ma rii one si´ zre ali zo wa ∏y.
Dzi´ ki Je go ∏a sce sta ∏a si´ ona uczest nicz kà bo skiej na tu ry. Ona, któ ra upa d∏a i któ -
rej du sza sta ∏a si´ sie dli skiem de mo nów, zna la z∏a si´ w bez po Êred niej bli sko Êci Zba -
wi cie la, za rów no ja ko wy znaw czy ni, jak i po moc ni ca w dzia ∏a niu. Ma ria by ∏a oso bà

60

Pamiętaj o Nich, Polsko



za sia da jà cà u Je go stóp i przyj mu jà cà Je go na uk´. To ona wy la ∏a na Je go g∏o w´ dro -
go cen ny won ny ole jek i zro si ∏a Je go sto py ∏za mi. Ma ria sta ∏a pod krzy ̋ em i sz∏a za
Pa nem na miej sce po chów ku, a ja ko pierw sza zna la z∏a si´ przy gro bie po zmar twych -
wsta niu. By ∏a te˝ pierw szà oso bà, któ ra ob wie Êci ∏a, ˝e Zba wi ciel wsta∏ z gro bu.

Je zus zna wa run ki, w ja kich znaj du je si´ ka˝ da du sza. Mo ̋ e my mó wiç, ˝e je s-
te Êmy bar dzo, bar dzo grzesz ni, ale im wi´k szy mi je ste Êmy grzesz ni ka mi, tym wi´ cej
po trze bu je my Je zu sa. Nie od trà ca On p∏a czà cych i skru szo nych. Nie mó wi wszyst -
kim te go, co móg∏ by ob ja wiç, lecz do da je otu chy ka˝ dej po trze bu jà cej du szy. Od pusz -
cza ch´t nie wszyst kim, któ rzy przy cho dzà do Nie go po prze ba cze nie i po krze pie nie.

Przy roz wa ̋ a niu wy da rze nia w Be ta nii, na le ̋ y pa mi´ taç o b∏´ dzie cz´ sto po pe∏ -
nia nym przez lu dzi, tak ̋ e przez wie rzà cych. Jest nim od k∏a da nie oka zy wa nia
wdzi´cz no Êci na póê niej. Tyl ko ma ∏e dziec ko nie wie, ˝e ˝y cie by wa cza sem bar dzo
krót kie i kru che. Zda rza si´, ˝e ge sty wdzi´cz no Êci od k∏a da my na przy sz∏oÊç. Jak ̋ e
nie mi ∏o je ste Êmy za sko cze ni wia do mo Êcià o Êmier ci oso by, któ rà chcie li Êmy wy na gro -
dziç i nie zdà ̋ y li Êmy. Ja ki to ogrom ny za wód, za miast pi´k ne go pre zen tu, ku po waç
wie niec ˝a ∏ob ny. Spóê ni li Êmy si´ z wy zna niem, ˝e ko goÊ bar dzo ko cha li Êmy, ˝e móg∏
na nas li czyç. Od szed∏ do wiecz no Êci i ni gdy od nas te go nie us∏y sza∏. A my ko rzy sta -
li Êmy z je go do bro ci. Ile˝ to w ˝y ciu oka zji w czy nie niu do bra, przej dzie obok i nie
zo sta nie przez nas wy ko rzy sta nych?

Gdy by Ma ria od∏o ̋ y ∏a swój pre zent na nie od le g∏à przy sz∏oÊç, by ∏o by ju˝ za póê -
no na je go prze ka za nie. Ma ria uczy ni ∏a to nie mal w przed dzieƒ po grze bu. Pan wie -
dzia∏, ˝e nie ba wem Ju dasz go wy da, ˝e Piotr si´ Go za prze, a in ni apo sto ∏o wie za snà,
za miast czu waç w mo dli twie. Pan, choç w si le wie ku, umar∏ za kil ka dni za le d wie. 
Pa mi´ ta my te nie wia sty, któ re z won no Êcia mi ode sz∏y pe∏ ne ˝a lu i ∏ez od gro bu, gdy˝
nie zdà ̋ y ∏y na ma Êciç cia ∏a Je zu sa...

Ze zda rzeƒ tych wy ni ka dla nas na uka: nie prze cho wuj my na szych per fum, pre -
zen tów czy kwia tów d∏u go za pie cz´ to wa nych, bo na si przy ja cie le mo gà nie spo dzia -
nie odejÊç z tej zie mi. W cza sie osa mot nie nia, zm´ cze nia i s∏a bo Êci by li by na szy mi
do wo da mi pa mi´ ci nie zwy kle po cie sze ni. Mo ̋ e na wet na sza pa mi´ç o nich prze d∏u -
˝y ∏a by im ˝y cie.

A my? Czy je ste Êmy go to wi do po dob nych ofiar? Czy od da je my Bo gu wszyst ko,
na co nas staç?

Woj ny od za wsze na le ̋ a ∏y do naj strasz liw szych ka ta kli zmów w dzie jach ludz ko -
Êci, gdy˝ nio s∏y ze so bà uni ce stwie nie po czàt ko wo ty si´ cy, a póê niej na wet mi lio nów
ist nieƒ ludz kich i nie wy obra ̋ al nà naj cz´ Êciej ska l´ znisz czeƒ dóbr ma te rial nych. Nie
bez po wo du zna la z∏y si´ one w do brze zna nej na szej cy wi li za cji chrze Êci jaƒ skiej mo -
dli twie, za no szo nej od wie ków do Bo ga: „od po wie trza, g∏o du i woj ny”. Naj okrut niej -
szy z do tych cza so wych wiel kich kon flik tów zbroj nych, któ re go po czàt kiem by ∏a
na paÊç na Pol sk´ Nie miec hi tle row skich l wrze Ênia 1939 ro ku, i wspo ma ga nych od
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17 wrze Ênia przez sprzy mie rzo ny z ni mi do 1941 ro ku Zwià zek So wiec ki, przy niós∏
nie tyl ko ol brzy mie stra ty lud no Êcio we. Os∏a bio na eko no micz nie, wy m´ czo na i bez -
bron na Eu ro pa Ârod ko wo-Wschod nia, w tym Pol ska po zba wio na pra wie po ∏o wy
przed wo jen ne go te ry to rium, zna la z∏a si´ po je go za koƒ cze niu w so wiec kiej stre fie
wp∏y wów. Spo ∏e czeƒ stwo pol skie w swo jej ma sie od sa me go po czàt ku, tj. od la ta 1944
ro ku, nie za ak cep to wa ∏o no wej oku pa cji. WÊród na szych bli skich, oj ców i ma tek,
zw∏asz cza za miesz ka ∏ych na wschód od Wi s∏y, Êwie ̋ a by ∏a jesz cze pa mi´ç o okrut-
nych prze ja wach ter ro ru so wiec kie go (od je sie ni 1939 r. do czerw ca 1941 r.),
z naj bar dziej spek ta ku lar ny mi czte re ma wiel ki mi de por ta cja mi w g∏àb ZSRR. Po zna li
oni do brze smak pro pa gan do we go „szcz´ Êcia i do bro by tu”, wy ra ̋ o ny w so wie ty za cji,
ru sy fi ka cji, ate iza cji i na cjo na li za cji, któ rych ce lem by ∏o uni ce stwie nie wi´ zi mi´ dzy -
ludz kich i roz bi cie spo ∏e czeƒ stwa pol skie go.

W koƒ co wym okre sie oku pa cji nie miec kiej w Ar mii Kra jo wej, któ ra sca li ∏a ró˝ ne
ini cja ty wy nie pod le g∏o Êcio we, w po wie cie au gu stow skim i su wal skim by ∏o ∏àcz nie
oko ∏o 5 ty si´ cy za przy si´ ̋ o nych cz∏on ków, w tym la tem 1944 ro ku ok. 800 w od dzia -
∏ach par ty zanc kich, któ re, re ali zu jàc ak cj´ ,,Bu rza”, ata ko wa ∏y woj ska nie miec kie.
Czy ni ∏y to wspól nie z od dzia ∏em par ty zant ki ra dziec kiej mjr. W∏a di mi ra Cwie tyƒ -
skie go „Or ∏o wa”, któ ry w koƒ cu kwiet nia 1944 ro ku przy by∏ do Pusz czy Au gu stow -
skiej. Wspó∏ pra co wa no po mi mo z∏ych do Êwiad czeƒ z lat 1939–1941, bo wy da wa ∏o
si´ Akow com, ˝e te raz wspól nym wro giem by li Niem cy.

Ten po glàd bru tal nie zwe ry fi ko wa ∏a rze czy wi stoÊç po za j´ ciu tych ziem przez 
Ar mi´ Czer wo nà. Te raz obiek tem na gon ki sta li si´ ˝o∏ nie rze Ar mii Kra jo wej – tak ̋ e
ci, któ rzy s∏u ̋ y li po mo cà od dzia ∏o wi „Or ∏o wa”. Ja ko je den z pierw szych aresz to wa -
ny zo sta∏ do wód ca pa tro lu ∏àcz ni ko we go przy tym od dzia le – por. Mi cha∏ Cza tyr ko
„Kaw ka”, któ ry sp´ dzi∏ kil ka lat w ∏a grze na Sy be rii. Do mar ca 1945 ro ku tyl ko w po -
wie cie su wal skim aresz to wa no 350 ˝o∏ nie rzy AK. Gdy ich wy wo ̋ o no na wschód, do
Pol ski wra ca ∏y pierw sze trans por ty de por to wa nych w la tach 1940–1941.

Naj gor sze mia ∏o jed nak do pie ro na dejÊç. Gdy pol skie pod zie mie za cz´ ∏o si´ bro -
niç i li kwi do waç szpic li, i do no si cie li, ata ko waç gor li wych miej sco wych wspó∏ pra -
cow ni ków w∏adz ko mu ni stycz nych, a tak ̋ e ˝o∏ nie rzy Ar mii Czer wo nej i NKWD, po
licz nych, ale ogra ni czo nych ak cjach pa cy fi ka cyj nych, w lip cu 1945 ro ku prze pro wa -
dzo no si ∏a mi so wiec ki mi, przy nie wiel kim udzia le ˝o∏ nie rzy 1. pu∏ ku pra skie go WP,
ale z du ̋ ym za an ga ̋ o wa niem MO, UBP i ich agen tów miej sco wych zdraj ców, na te -
re nie po wia tu au gu stow skie go, su wal skie go i cz´ Êci so kól skie go sze ro ko za kro jo nà
ob ∏a w´, w wy ni ku któ rej za trzy ma no kil ka ty si´ cy osób: za bra nych z do mów, z dróg,
z pól, ze spe cjal nie or ga ni zo wa nych ze braƒ. Spo Êród za trzy ma nych, po bru tal nym
Êledz twie pro wa dzo nym w sto do ∏ach i chle wach, wy se lek cjo no wa no gru p´ oko ∏o 
sze Êciu set osób. Nie wszy scy spo Êród nich by li zwià za ni z kon spi ra cjà nie pod le g∏o -
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Êcio wà: by ∏y oso by, któ re wró ci ∏y z nie miec kiej nie wo li, by li 15-, 16-let ni ch∏op cy –
nie cho dzi ∏o wi´c chy ba tyl ko o roz bi cie struk tur AK, ale w ogó le o za stra sze nie 
spo ∏e czeƒ stwa.

Po tych sze Êciu set oso bach wszel ki Êlad do tej po ry za gi nà∏. Ja ko pierw sza o swo -
ich lu dzi upo mnia ∏a si´ gmi na Gi by, któ ra po nio s∏a szcze gól nie wiel kie stra ty. We d∏ug
spo rzà dzo nej wów czas li sty, do ZSRR w cià gu ro ku wy wie zio no 109 miesz kaƒ ców
gmi ny, w tym prze sz∏o 90 ofiar ob ∏a wy (resz ta by ∏a za trzy ma na wcze Êniej). Po mi mo
upo rczy wych po szu ki waƒ pro wa dzo nych przez ro dzi ny, po mi mo dzia ∏aƒ ró˝ nych in -
sty tu cji i miej sco wych w∏adz sa mo rzà do wych, PCK i in nych, pe ty cje kie ro wa ne w tej
spra wie do w∏adz paƒ stwo wych po zo sta wa ∏y bez od po wie dzi. Przez la ta wcià˝ by ∏a
na dzie ja, ˝e za gi nie ni po wró cà – zw∏asz cza, gdy w 1956 ro ku wra ca li ostat ni wi´ê nio -
wie so wiec kich ∏a grów.

Przez la ta nie tyl ko s∏a b∏a na dzie ja na od na le zie nie za gi nio nych, ale te˝ pró bo wa -
no wy ma zaç t´ tra ge di´ z pa mi´ ci zbio ro wej. W mia r´ umac nia nia si´ sta li ni zmu ta
naj wi´k sza zbrod nia na Po la kach po woj nie sta ∏a si´ te ma tem za ka za nym, nie za -
bra k∏o te˝ re tu szo wa nia ˝y cio ry sów ro dzin, aby nie przy spa rzaç so bie k∏o po tów. Te -
raz ju˝ nikt nie ma wàt pli wo Êci, ̋ e za gi nie ni zo sta li za mor do wa ni, choç nie zna my ani
oko licz no Êci, ani miej sca ich spo czyn ku. Zbrod nia ta mu sia ∏a byç do ko na na na mo cy
de cy zji naj wy˝ szych w∏adz Zwiàz ku So wiec kie go, a jej me cha nizm by∏ po dob ny do
zbrod ni ka tyƒ skiej. S∏usz nie za tem dzien ni ka rze su wal scy na pi sa li przed la ty, ˝e by∏
to „ma ∏y Ka tyƒ”. O ile jed nak o Ka ty niu by ∏o g∏o Êno na Êwie cie, zaj mo wa∏ si´ tà zbrod -
nià Kon gres Sta nów Zjed no czo nych, to o ofia ry z lip ca 1945 ro ku przez 60 lat nie
upo mnia∏ si´ ofi cjal nie na wet ˝a den z rzà dów pol skich.

Po po nad 40 la tach od tej tra ge dii, 2 sierp nia 1987 ro ku po wsta∏ Oby wa tel ski Ko -
mi tet Po szu ki waƒ Miesz kaƒ ców Su walsz czy zny Za gi nio nych w Lip cu 1945 r. Ale
i wów czas miej sco we w∏a dze za ka za ∏y ist nie nia te go Ko mi te tu, choç je go dzia ∏al noÊç
zo sta ∏a wspar ta li stem otwar tym skie ro wa nym do Ra dy Paƒ stwa, pod pi sa nym przez
kil ku dzie si´ ciu przed sta wi cie li Êwia ta kul tu ry i na uki. Cz∏on ko wie Oby wa tel skie go
Ko mi te tu Po szu ki waƒ nie zmor do wa nie zbie ra li in for ma cje na te mat za gi nio nych, nie
ba czàc na to wa rzy szà ce im wie lo krot nie es bec kie sa mo cho dy.

W paê dzier ni ku 2001 ro ku na pod sta wie mate ria ∏ów za wie szo ne go po st´ po wa nia,
pro wa dzo ne go wcze Êniej przez pro ku ra tu r´ wo je wódz kà w Su wa∏ kach, zo sta ∏o pod j´ te
Êledz two w tej spra wie przez Od dzia ∏o wà Ko mi sj´ Âci ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro -
do wi Pol skie mu w Bia ∏ym sto ku. Pro ku ra tor od dzia ∏u bia ∏o stoc kie go IPN prze s∏u cha∏
nie tyl ko Êwiad ków tam tych tra gicz nych wy da rzeƒ, ale zgro ma dzi∏ ma te ria∏ ar chi wal -
ny i zwra ca∏ si´ dwu krot nie do Pro ku ra tu ry Fe de ra cji Ro syj skiej i Re pu bli ki Bia ∏o -
ruÊ z proÊ bà o po moc praw nà. Z przykro Êcià na le ̋ y stwier dziç, ˝e ta ko wej po mo cy
nie uzy ska∏.
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Tra gicz ny los oko ∏o sze Êciu set za gi nio nych osób w ob ∏a wie au gu stow skiej z lip ca
1945 ro ku sta no wi naj wi´k szà zbrod ni´, któ ra mia ∏a miej sce w Pol sce w okre sie po -
wo jen nym. Do tkn´ ∏a ona ty sià ce cz∏on ków ro dzin ofiar: ˝o ny, któ re ocze ki wa ∏y la ta -
mi na m´ ̋ ów, sy nów i cór ki, dzie ci, któ re nie mo g∏y si´ do cze kaç po wro tów oj ców
lub ro dzeƒ stwa. W opi nii pu blicz nej, po za miesz kaƒ ca mi Pod la sia, pa mi´ç o tej zbrod -
ni w za sa dzie nie ist nie je. Naj wy˝ szy ju˝ czas wpi saç w nià tra ge di´ za gi nio nych w ob -
∏a wie au gu stow skiej. Dla te go te˝ z ini cja ty wy bia ∏o stoc kie go Od dzia ∏u IPN, przy
po par ciu w∏adz Ko Êcio ∏a lo kal ne go (me tro po li ty bia ∏o stoc kie go ab pa Woj cie cha Ziem -
by i bpa e∏c kie go Je rze go Ma zu ra SVD), lo kal nych w∏adz sa mo rzà do wych (sta-
ro stów po wia tów: sej neƒ skie go – Ma ria na Lu to i au gu stow skie go – Fran cisz ka
Wi Êniew skie go, bur mi strza mia sta Au gu sto wa Lesz ka Cie Êli ka, pre zy den ta mia sta
Su wa∏ ki Jó ze fa Ga jew skie go i wój ta gmi ny Gi by Ja na Kram ni cza) po wsta ∏a idea
szcze gól ne go uczcze nia 60. rocz ni cy ob ∏a wy au gu stow skiej po przez nada nie po raz
pierw szy uro czy sto Êciom cha rak te ru ogól no pol skie go.

Pre zy dent Ry szard Ka czo row ski na pi sa∏: Przy po mnie nie praw dy o stra tach na -
ro du pol skie go w okre sie ko mu ni stycz ne go znie wo le nia, jest wa˝ nym i po trzeb nym
ele men tem kszta∏ to wa nia Êwia do mo Êci hi sto rycz nej m∏o de go po ko le nia Po la ków.

W Gi bach la tem 1991 ro ku – we d∏ug kon cep cji prof. An drze ja Stru mi∏ ∏o – na
wzgó rzu z roz rzu co ny mi g∏a za mi sta nà∏ Krzy˝-Po mnik z wy ry ty mi po ni ̋ ej w ka mie -
niu na zwi ska mi za gi nio nych i na pi sem: „Miesz kaƒ com tych ziem, ofia rom zbrod ni
sta li now skie go lu do bój stwa w le cie 1945 ro ku. M´ czen ni kom za wia r´ i oj czy zn´. 
Ro da cy 1991”. Tu od by wa jà si´ uro czy sto Êci rocz ni co we. Ta bli ce pa miàt ko we od s∏o -
ni´ to w nie któ rych pa ra fiach: w ko Êcio ∏ach i na cmen ta rzach. W Gi bach i dzie siàt -
kach in nych miej sco wo Êci ro dzi ny na dal ocze ku jà na wie Êci o lo sie ich bli skich.

Po la tach, Ire na Mich nie wicz, sio stra Jó ze fa Lip nic kie go ze wsi Da now skie, 
23-let nie go m∏o dzieƒ ca, któ ry zo sta∏ za bra ny w nie ca ∏e dwa mie sià ce po Êlu bie, 
usi ∏u je swój ból i na dzie j´ prze laç na kart ki pa pie ru:

O Mat ko Bo le sna, czy Ty z ni mi by ∏aÊ? 
W tym le sie, w tym cza sie, co im mó wi ∏aÊ? 
Ich oczy w stra chu sze ro ko otwar te 
Ich usta i ser ca sà bó lem roz dar te 
Wie rz´, ˝e Ty ich nie opu Êci ∏aÊ.

I my nie mo ̋ e my Ich opu Êciç w na szej pa mi´ ci. W pol skiej hi sto rio gra fii i opi nii
pu blicz nej pa mi´ç o tej zbrod ni w za sa dzie nie ist nie je: nie ma sto sow nych ha se∏ w en -
cy klo pe diach, nie ma wzmia nek w pod r´cz ni kach.
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Sta wia my so bie nie raz py ta nie: czy˝ by i nas Bóg opu Êci∏? Spójrz my wte dy na
krzy˝ Je zu so wy. Je zus ukrzy ̋ o wa ny, cier pià cy, za bi ty jest li stem mi ∏o snym Bo ga do
lu dzi. Li stem pi sa nym gwoê dziem, kol cem cier nia i pod pi sa nym krwià Bo ga. Je zus
na krzy ̋ u to Bóg, któ ry ˝e brze o ludz kà mi ∏oÊç. Bóg, któ ry wy zna je: Cz∏o wie ku ko -
cham ci´ tak bar dzo, ˝e pr´ dzej opusz cz´ Sa me go Sie bie ni˝ cie bie. Bóg nie jest ju˝
nie ogar nio nà, da le kà Wszech po t´ gà, ale sta je si´ cz∏o wie kiem i (jak by te go by ∏o ma -
∏o) po zwa la si´ za biç, po zwa la na w∏a sne cier pie nie. Do Êwiad cza te go, cze go ka˝ dy
cz∏o wiek w swym ̋ y ciu do Êwiad czyç mu si. On nie przy szed∏ znisz czyç cier pie nia, nie
przy szed∏, aby je wy t∏u ma czyç, ale przy szed∏, by je wy pe∏ niç swo jà obec no Êcià.

Chrze Êci ja nin za nim ze chce zro zu mieç z∏o, mu si zro zu mieç Bo ga ta kim, ja kim uka -
za∏ si´ na wzgó rzu kal wa ryj skim: Bo ga, któ ry nie po ma ga cz∏o wie ko wi swo jà wszech -
po t´ gà, ale swo jà s∏a bo Êcià, Bo ga, któ ry po su nà∏ si´ w swo im wy zna niu mi ∏o Êci – a˝
do gra nic ab sur du. Je Êli Two je cier pie nie wy da je ci si´ dziÊ nie do znie sie nia, je Êli
masz wra ̋ e nie, ˝e nie zro zu mie go nikt, je Êli sà dzisz, ˝e na wet Bóg ci´ opu Êci∏, spójrz
na ob li cze Ukrzy ̋ o wa ne go tu w Gi bach. Jak po wie Ma ∏a Âwi´ ta Te re ska z Li sieux:
Je zus p∏o nie mi ∏o Êcià do nas. Po patrz na Je go Êlicz nà twarz! Spójrz w Je go zga szo -
ne i spusz czo ne oczy! Zo bacz Je go ra ny! Przyj rzyj si´ Je go ob li czu! Wte dy zo ba -
czysz, jak nas ko cha.

Pe wien cier pià cy cz∏o wiek za py ta∏ kie dyÊ Chry stu sa: Czy Ty na praw d´ mnie ko -
chasz? On nic jed nak mu nie od po wie dzia∏, tyl ko roz ∏o ̋ y∏ na krzy ̋ u swo je ra mio na
i umar∏ – bo Bóg jest Mi ∏o Êcià.

Amen. 
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W Gibach latem 
1991 roku 
– według koncepcji 
prof. Andrzeja
Strumiłło – na
wzgórzu 
z rozrzuconymi 
gła zami stanàł
Krzy˝-Pomnik
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W 62. rocznic´ obławy augustowskiej, 22 lipca 2007 roku, w Gibach przy
Pomniku-Krzy˝u została odprawiona Msza celebrowana przez abp. Sławoja
Leszka Głódzia – Biskupa warszawsko-praskiego, bp. Tadeusza Płoskiego –
Biskupa Polowego Wojska Polskiego oraz bp. pomocniczego diecezji ełckiej
Romualda Kamiƒskiego
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Biskup Tadeusz Płoski 
w homilii powiedział, 
˝e „w Gibach i dziesiàtkach
innych miejscowoÊci rodziny
nadal oczekujà na wieÊci 
o losie ich bliskich”
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Jeśli zapomną o Nich…

67. rocznica zbrodni katyƒskiej 

Katyƒ, 17 IX 2007 r.
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W68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, 17 wrześ-

nia 2007 roku pod pomnikiem „Poległym i Po-

mordowanym na Wschodzie” odbyły się centralne uro-

czystości upamiętniające ofiary tej napaści.

Witając gości prof. dr hab. Wiesław Wysocki, prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym

na Wschodzie, powiedział, że przez ponad 50 lat Rosjanie nie przyznawali się do mordu

dokonanego na Polakach. To ludobójstwo musi być rozliczone przed światem – powiedział.

Obecna na uroczystości prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła

potrzebę budowania bezpiecznej przyszłości w rodzinie Europejskiej. 

Marszałek Ludwik Dorn podkreślił, że Polacy przez wiele lat znajdowali się w stanie

narodowej traumy, spowodowanej niemożnością pogrzebania swoich bliskich i swobod-

nego czczenia ich pamięci. Zaznaczył, że gdy zniknie fałsz, w pełni będzie można się

z tego stanu otrząsnąć. 

Uroczystości zamknęła modlitwa ekumeniczna pod przewodnictwem Prymasa Polski

Kardynała Józefa Glempa oraz apel pamięci, w którym przywołano cienie poległych

w obronie Ojczyzny żołnierzy i funkcjonariuszy. Modlitwę ekumeniczną wraz z kard. 

Józefem Glempem odmówił ks. płk Sławomir Żarski, wikariusz generalny Biskupa Polo-

wego, bp Ryszard Borski, ewangelicki Biskup Polowy oraz ks. płk Marian Benza z Prawo-

sławnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Po uroczystościach pod pomnikiem

wierni udali się do Katedry Polowej WP, gdzie rozpoczęła się Msza św., której przewod-

niczył ks. płk Sławomir Żarski, wikariusz generalny Biskupa Polowego. Homilię wygłosił

ks. ppłk SG Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polowej WP, który podkreślił, że słowo Katyń

przez wiele lat było niewygodne zarówno dla polityków ze Wschodu, jak i z Zachodu 

Europy. Zaakcentował przy tym konieczność przywrócenia pełnej prawdy o zbrodni 

katyńskiej. 

Gdy w kraju trwały uroczystości upamiętniające 68. rocznicę agresji sowieckiej do

Katynia udała się narodowa pielgrzymka na Golgotę Wschodu. Delegacji najwyższych

władz Rzeczypospolitej przewodniczył Prezydent RP Lech Kaczyński. Uroczystości, z udzia-
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łem Rodzin Katyńskich, rozpoczęła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem 

Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego w intencji Polaków pomordowanych

w lesie katyńskim. Koncelebransami byli: ks. prałat Roman Indrzejczyk, kapelan przy

urzędzie Prezydenta RP, ojciec Ptolemeusz Kuczmik, proboszcz parafii polskiej w Smoleń-

sku, kapelani wojskowi i księża przybyli na tę uroczystość. 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, Rodzin Katyńskich,

oraz młodzież ze Szkoły i Wspólnoty Polskiej w Smoleńsku. Po Mszy św. zostały odmó-

wione modlitwy przez poszczególnych przedstawicieli wyznań chrześcijańskich i religii

monoteistycznych. 

Prezydent RP wraz z Biskupem Polowym rozsypali ziemię z Bykowni pobłogosławioną

przez Jana Pawła II, podczas jego podróży apostolskiej na Ukrainę. 

Na zakończenie uroczystości przemówienie wygłosił Prezydent RP, który m.in. po-

wiedział, że: ten mord był niewytłumaczalnym aktem ludobójstwa. 

Po wizycie w Katyniu pielgrzymi nawiedzili Sobór w Smoleńsku, po czym udali się

do kościoła polskiego, w którym spotykają się Polacy oraz katolicy mieszkający w Smo-

leńsku. Głowę Państwa przywitał o. Ptolemeusz Kuczmiuk, który jest proboszczem tam-

tejszej wspólnoty. 

Jako dar dla parafii Pan Prezydent ofiarował kielich z symbolami narodowymi. W cza-

sie spotkania Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski zaintonował pieśń „My chcemy

Boga”, a następnie udzielił pasterskiego błogosławieństwa zebranej Polonii.
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Jeśli zapomną o Nich…

Msza Êw. w 67. rocznic´ zbrodni katyƒskiej
Cmentarz katyƒski

Wzru sza jà ca jest wia ra set ni ka z dzi siej szej Ewan ge lii, ale i je go po ko ra 
Pa nie nie jes tem go dzien... po wiedz tyl ko s∏o wo... a sta nie si´...(Mt 8, 8; 
¸k 7, 6). W ka˝ dej Mszy Êw. przed Ko mu nià pow ta rza my te sa me s∏o wa.

Ale czy my tak na praw d´ w to wie rzy my?
Wia ra bez uczyn ków, bez prak tyk re li gij nych jest mar twa (jak mó wi Êw. Ja kub).

I to jest pew ne. Ta ka wia ra nie ist nie je. Jest tyl ko uspo ka ja niem w∏a sne go su mie nia
i uspra wie dli wia niem w∏a sne go le ni stwa. Jak ̋ e cz´ sto jest to rów nie˝ wy raz py chy:
nie cho dz´ do ko Êcio ∏a, bo... i tu ca ∏a li ta nia po wo dów: nie po trze bu j´ po Êred ni ków,
ksi´ ̋ a sà ta cy a ta cy..., a Pan Bóg jest prze cie˝ wsz´ dzie, nie tyl ko w ko Êcie le...

Set nik – do wód ca woj sko wy, po ga nin, od po wie dzial ny za od dzia∏ stu le gio ni stów,
mia∏ pra we ser ce. Âwiad czy o tym tro ska o s∏u g´. Ma ∏y cz∏o wiek nie po tra fi ce niç 
s∏u gi. Set nik ce ni∏, i to wy so ko. Szu ka∏ dla nie go le ka rza. S∏y szàc o przy by ciu Je zu sa
do mia sta, po s∏a∏ sza no wa nych i li czà cych si´ w mie Êcie ̊ y dów, by po pro si li Go o ule -
cze nie s∏u gi.

Zdu mie wa po sta wa set ni ka. Wi dzàc nad cho dzà ce go Je zu sa wy sy ∏a przy ja ció∏
z ko lej nà proÊ bà, by Je zus nie wcho dzi∏ pod dach po ga ni na. Chce oszcz´ dziç Mu za -
rzu tów, ̋ e prze kro czy∏ próg po gaƒ skie go do mu. ̊ y dzi mie li wie le gra nic, któ rych nie
mo gli prze kro czyç. Ta ki jest me cha nizm re li gii opar tej o Pra wo. Ono kre Êli gra ni ce
w cza sie i przestrze ni, w po kar mach i w kon tak tach z ludê mi. Przestrze ga nie tych gra -
nic jest wy k∏ad ni kiem do sko na ∏o Êci. 

Szo ku jà co wiel ka jest wia ra set ni ka. On my Êli w ka te go riach ˝o∏ nie rza. W woj -
sku wszyst ko opar te jest na po s∏u szeƒ stwie do wód cy. Roz ka zy sà wy ko ny wa ne. Set-
nik trak tu je Je zu sa ja ko do wód c´, któ re go roz kaz zo sta nie na tych miast spe∏ nio ny.
Cho ro ba ustà pi, je Êli tyl ko On – Je zus – wy da ta ki roz kaz. 

T´ wia r´ pu blicz nie po chwa li∏ Je zus. Pod kreÊ li∏, ˝e tak wiel kiej nie spo tka∏ 
na wet w Izra elu. 

Prze ̋ y wa my obec nie du ̋ y kry zys wia ry. Nie wie lu lu dzi uda je si´ do Chry stu sa,
gdy cho ru je dziec ko, roz pa da si´ ma∏ ̋ eƒ stwo, bez ro bo cie po wa la cz∏o wie ka i je go ro -
dzi n´. Nie szcz´ Êcia nie zbli ̋ a jà cz∏o wie ka do Chry stu sa, one znacz nie cz´ Êciej od Nie -
go od cià ga jà, gdy˝ w zra nio nym ser cu po ja wia jà si´ pre ten sje do Bo ga, a na wet bunt.
Uwa ̋ a si´, ˝e na wet nie szcz´ Êcia spo ∏ecz ne sà za wi nio ne przez Bo ga. To Êwiad czy
o za ni ku wia ry w ser cach wie lu lu dzi ochrzczo nych. Wia ra po zo sta je jesz cze na ustach,
gdy trze ba od po wie dzieç na py ta nie, czy jest si´ cz∏o wie kiem wie rzà cym, ale Bóg ju˝
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nie bie rze udzia ∏u w ˝y ciu i de cy zjach cz∏o wie ka. Wia ra zo sta je od ci´ ta od ˝y cia. Ale
czy to jesz cze jest wia ra? Prze cie˝ wia ra to sa mo ˝y cie! Ona kszta∏ tu je Êwia do moÊç
cz∏o wie ka nie za le˝ nie od sy tu acji, w ja kiej on si´ znaj du je.

Chry stus Je zus, je dy ny Po Êred nik mi´ dzy Bo giem a ludê mi, wzy wa ka˝ de go z nas
do wspó∏ udzia ∏u w Je go zbaw czym dzie le. Mo ̋ e my si´ w nie w∏à czyç, wsta wia jàc si´
za in nych – jak set nik z wia rà za no szà cy do Je zu sa proÊ b´ za swe go s∏u g´. Po zwól my
roz laç si´ na szej mo dli twie na ca ∏y Êwiat, ogar nia jàc nià przede wszyst kim tych, któ -
rzy jej naj bar dziej po trze bu jà.

Dzi siaj, 17 wrze Ênia 2007 ro ku, sto jàc na cmen ta rzu w Ka ty niu, wra ca my my Êlà,
pa mi´ cià i mo dli twà do mar ty ro lo gium o szcze gól nym wy mia rze – do zbrod ni ka tyƒ -
skiej. Sk∏a da my ho∏d pa mi´ ci zdra dziec ko za mor do wa nym pol skim jeƒ com wo jen nym,
przede wszyst kim ofi ce rom Woj ska Pol skie go i funk cjo na riu szom Po li cji Paƒ stwo wej,
ad mi ni stra cji i sà dow nic twa prze trzy my wa nym w obo zach w Sta ro biel sku, Ko ziel sku
i Ostasz ko wie.

Na po le ce nie Sta li na i naj wy˝ szych w∏adz ZSRR w okrut ny spo sób wy mor do -
wa no w Le sie Ka tyƒ skim, w Twe rze i Char ko wie oraz w in nych miej scach po nad 
22 ty sià ce przed sta wi cie li pol skich elit, lu dzi do koƒ ca od da nych spra wie wol no Êci
i nie pod le g∏o Êci Pol ski, któ rzy ja ko pierw si w Eu ro pie sta wi li czo ∏o pod bo jom hi tle -
row skich Nie miec.

Ten bez przy k∏ad ny, lu do bój czy mord do ko na ny na bez bron nych jeƒ cach wo-
jen nych z po gwa∏ ce niem naj bar dziej ele men tar nych za sad pra wa i mo ral no Êci by∏
cz´ Êcià strasz li we go pla nu dwóch to ta li tar nych paƒstw – nie miec kiej III Rze szy
i Zwiàz ku So wiec kie go – znisz cze nia Pol ski przez eks ter mi na cj´ naj bar dziej war -
to Êcio wych i pa trio tycz nie na sta wio nych jej oby wa te li.

Przez d∏u gie 50 lat So wie ci ro bi li wszyst ko, aby udo wod niç, ˝e Ka tyƒ jest dzie -
∏em fa szy stów – Niem ców, ca ∏y ten czas utrzy mu jàc wer sj´ mor du ofi ce rów pol skich
przez Niem ców ja ko ofi cjal nà. I do pie ro 13 kwiet nia 1990 ro ku na Krem lu, w Wiel ki
Pià tek Gor ba czow oÊwiad czy∏, ˝e mord pol skich ofi ce rów by∏ dzie ∏em NKWD. 
Od te go dnia rzàd pol ski, pol skie w∏a dze paƒ stwo we, ro dzi ny po mor do wa nych i Pol-
ska ni gdy nie us∏y sze li ˝ad nych s∏ów prze pro sin. Co gor sze, w swo jej per wer sji praw dy
So wie ci uknu li an ty ka tyƒ ski spi sek, su ge ru jàc, ˝e Po la cy wy mor do wa li ro syj skich
jeƒ ców wo jen nych po zwy ci´ stwie nad bol sze wià w 1920 ro ku (ks. Z. Pesz kow ski).

Sk∏a da jàc ho∏d nie win nym ofia rom zbrod ni ka tyƒ skiej, dzi´ ku je my rów nie˝ tym
wszyst kim, któ rzy w mi nio nych dzie si´ cio le ciach, nie zwa ̋ a jàc na za ka zy, szy ka ny
i roz po wszech nia ne ofi cjal nie k∏am stwa, nie usta wa li w wy si∏ kach pod trzy my wa nia
pa mi´ ci o Ka ty niu i dà ̋ e niu do wy ja Ênie nia oko licz no Êci mor du. Chy li my czo ∏a przed
ro dzi na mi po mor do wa nych, któ re w naj ci´˝ szych cza sach z wiel kim po Êwi´ ce niem
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pie l´ gno wa ∏y pa mi´ç o tej tra ge dii oraz do ma ga ∏y si´ praw dy o lo sach naj bli˝ szych.
Dzi´ ku je my wszyst kim Po la kom w kra ju i na emi gra cji, któ rzy mie li od wa g´ od kry -
waç i g∏o siç praw d´ o Ka ty niu.

Wy ra ̋ a my jed no cze Ênie ubo le wa nie, ˝e do dziÊ zbrod nia ka tyƒ ska jest przed mio -
tem po li tycz nych dzia ∏aƒ zmie rza jà cych do jej zre la ty wi zo wa nia i po mniej sze nia, a tak -
˝e roz my cia od po wie dzial no Êci spraw ców. Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e tyl ko ujaw nie nie
pe∏ nej praw dy o zbrod ni, a tak ̋ e na pi´t no wa nie i uka ra nie wszyst kich jej spraw ców
b´ dzie s∏u ̋ yç za bliê nie niu ran i kszta∏ to wa niu do bro sà siedz kich sto sun ków... (por.
Uchwa ∏a Sej mu RP w 65. rocz ni c´ zbrod ni ka tyƒ skiej).

Ka tyƒ to nie tyl ko strasz li wa zbrod nia wy ko na na w ma je sta cie so wiec kie go pra -
wa, to rów nie˝ k∏am stwo. K∏am stwo po wta rza ne ty sià ce ra zy, któ re jed nak po zo sta -
∏o k∏am stwem. Na ca ∏e po ko le nia s∏o wo Ka tyƒ w Pol sce i na ca ∏ym Êwie cie po zo sta nie
zna kiem lu do bój stwa i zbrod ni wo jen nej.

Jest ta ki ob raz, któ ry przej mu je pro sto tà wy ra zu. Smut ne ob li cze Mat ki Zba -
wi cie la, któ ra przy tu la prze strze lo nà od ty ∏u g∏o w´ pol skie go jeƒ ca. Jest to sym bol
zwy ci´ stwa Mi ∏o Êci nad nie na wi Êcià. Nie na wi Êcià, któ ra ode bra ∏a ˝y cie naj lep szym
Sy nom na sze go Na ro du i Mi ∏o Êci, któ ra za wsze po zo sta nie sil niej sza ani ̋ e li nie na -
wiÊç. W Ka ty niu na o∏ tarz mi ∏o Êci do Oj czy zny rzu co no czte ry i pó∏ ty sià ca ˝o∏ -
nier skich ist nieƒ. Trud no nam ich dziÊ op∏a ki waç, bo nie ma my ju˝ ∏ez, a za ci Êni´ te
r´ ce zdr´ twia ∏y (por. J. Bu zek, Prze mó wie nie..., Ka tyƒ – 28.07.2000 r.)

Mi ∏oÊç ˝à da ofia ry – te s∏o wa by ∏y de wi zà pol skich lot ni ków i ˝o∏ nie rzy wal czà -
cych 68 lat te mu o nie pod le g∏à Pol sk´, któ rà ko cha li.

Ma my dziÊ tak ̋ e wiel kà szan s´ two rze nia wspól nej hi sto rii bez nie na wi Êci i bez
k∏am stwa. Je zus Chry stus za py ta ny przez Pio tra: ile ra zy mam prze ba czyç, czy a˝
7 ra zy? (Mt 18, 21). Od po wie dzia∏ mu Je zus: nie 7, ale 77 ra zy, a wi´c za wsze i nie -
skoƒ czo nà iloÊç ra zy, ile kroç za cho dzi te go po trze ba. Tu w Ka ty niu war to przy -
po mnieç te s∏o wa i uczyç si´ trud nej sztu ki prze ba cza nia.

Zo sta wia my wi´c tu taj na zie mi ka tyƒ skiej cz´Êç na szej na ro do wej du szy i tra gicz -
nà na ro do wà pa mi´ç. Czer paç b´ dzie my stàd wia r´, na dzie j´ i mi ∏oÊç na dziÊ i na 
na sze ju tro.

Je ste Êmy tu, ̋ e by znów po wie dzieç – pa mi´ ta my i nie za po mi na my. „Pa mi´ç i to˝ -
sa moÊç” – to ostat nia ksià˝ ka ja kà po zo sta wi∏ nam Oj ciec Âwi´ ty Jan Pa we∏ II, ja ko
dar ser ca i swo isty te sta ment. Pa mi´ç o na szych bli skich to nasz obo wià zek, bo jak
mó wi∏ po eta Adam Mic kie wicz: Je Êli za po mn´ o nich, Ty, Bo ̋ e na nie bie, za po mnij
o mnie.

Wy ra zem na szej pa mi´ ci w Oj czyê nie jest ka pli ca ka tyƒ ska w Ka te drze Po lo wej
Woj ska Pol skie go – sank tu arium pa mi´ ci wier nych, a˝ do Êmier ci (por. Ap 2, 10) 
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– „VINC TIS NON VIC TIS – Po ko na nym – Nie zwy ci´ ̋ o nym”. Na oksy do wa nych 
ta blicz kach 15 ty si´ cy imion i na zwisk. Tak ̋ e ta blicz ki tych z imie nia i na zwi ska nie -
zna nych, ozna czo nych li te ra mi N.N. – 7 ty si´ cy ta bli czek. Nad o∏ ta rzem re li kwia 
nie zwy k∏a – p∏a sko rzeê ba przed sta wia jà ca Mat k´ Mi ∏o sier dzia – wy rzeê bio na w obo -
zie w Ko ziel sku na so sno wej de sce wy rwa nej z pry czy obo zo wej. Dar oj ca, wi´ê nia
obo zu, ofia ry Ka ty nia – Hen ry ka Go rze chow skie go, dla sy na, te˝ Hen ry ka, któ ry
oca la∏, na je go 19 uro dzi ny. Przej mu jà cy sym bol tam tych dni w obo zie ko ziel skim.
Âwia dec two, ˝e je niec kie ser ca otwie ra ∏y si´ na Chry stu sa i na Je go Mat k´ – Mat k´
Mi ∏o sier dzia.

Za koƒcz my na sze rocz ni co we roz wa ̋ a nia s∏o wa mi wier sza – mo dli twy Ka zi mie ry
I∏ ∏a ko wi czów ny Mat ka Bo ska Ka tyƒ ska:

Nad Ka tyƒ skim la sem – mie siàc, 
nad Ka tyƒ skim pia skiem sze lest, 
ze sz∏a tam Pa ni Nie bios, Êcie le 
si´ ku niej zie le, 
pio ∏u ny gnà li Êcie srebr ne ca ∏e, 
˝e by po nich stà pa ∏a. 

Przy sta n´ ∏a ca ∏a w Êwie tle, 
roz po star ∏a p∏asz cza po ∏´, 
na bie ra do niej pia sku 
z Ka tyƒ skie go krwa we go do ∏u, 
na bie ra go p∏yn ne go jak sre bro, 
˝e by go za braç do Nie ba. 

Py ta si´ Jej ksi´ ̋ yc bia ∏y, na co Jej 
ten pia sek krwa wy? 
Mó wi mu Pa ni Nie bios: 

„Ule cz´ nim Êwiat ca ∏y 
Mi ∏oÊç po le g∏a w bi twach: 
Po trzeb na wiel ka Re li kwia”. 

Amen.
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Zapłacili szczególną cenę naszej 
wolności

Modlitwa Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Cmentarz katyƒski

Bo ̋ e nie skoƒ czo ne go mi ∏o sier dzia i do bro ci, z wdzi´cz nym ser cem mo dli my si´
dzi siaj do Cie bie na miej scu wiecz ne go spo czyn ku na szych Sióstr i Bra ci –
˚o∏ nie rzy, Po li cjan tów, ˚o∏ nie rzy Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza i Urz´d-

ni ków paƒ stwo wych, któ rzy z du mà no si li na czap kach Or ∏a – sym bol Paƒ stwa
Pol skie go, pod st´p nie aresz to wa nych i przy wie zio nych na t´ zie mi´, któ ra sta ∏a si´
ich miej scem do cze sne go spo czyn ku.

Niech Twój g∏os roz brzmie wa w ser cach wszyst kich lu dzi, gdy wzy wasz ich, 
by szli Êcie˝ kà po jed na nia, po ko ju i by by li mi ∏o sier ni, jak Ty je steÊ mi ∏o sier ny. Pa nie,
ty kie ru jesz s∏o wa po ko ju do swe go lu du i do wszyst kich, któ rzy zwra ca jà ku To bie
swo je ser ca.

W dniu pa mi´t nym dla na szej Oj czy zny, dniu agre sji Zwiàz ku So wiec kie go na
Pol sk´, gro ma dzàc si´ na cmen ta rzu – Gol go cie Wscho du, w któ rym spo czy wa ty le
ty si´ cy Po la ków za mor do wa nych strza ∏em w ty∏ g∏o wy, za to, ˝e by li Po la ka mi, 
mo dli my si´ do Cie bie za na szych Ro da ków, któ rzy 67 lat te mu za Êwiad czy li, ˝e sà 
sy na mi pol skiej zie mi – Po la ka mi, ...da jàc naj wy˝ szy wy raz pa trio ty zmu.

Ko Êció∏ wspo mi na swo ich m´ czen ni ków w mar ty ro lo giach, nie mo˝ na do pu Êciç
do te go, a˝e by w na szym kra ju, zw∏asz cza w Pol sce wspó∏cze snej, zo sta ∏o za po mnia ne
i nie zo sta ∏o od two rzo ne mar ty ro lo gium Na ro du pol skie go.

Jan Pa we∏ II o isto cie Gol go ty Wscho du mó wi∏ ta kie s∏o wa: Oj cze, prze bacz im,
bo nie wie dzà, co czy nià... przy wo ∏u j´ te w∏a Ênie s∏o wa Chry stu sa: Oj cze, prze bacz...
Sà one bo wiem szcze gól nie ak tu al ne dla lu dzi, któ rych do tknà∏ dra mat nie win nej
Êmier ci ich bli skich. Je ste Êcie Êwiad ka mi Êmier ci, któ ra nie po win na ulec za po mnie -
niu. Tra gicz ne wy da rze nia, któ re mia ∏y miej sce na wio sn´ 1940 ro ku w Ka ty niu,
Char ko wie i Mied no je, sà roz dzia ∏em w mar ty ro lo gium pol skim, któ ry nie mo ̋ e byç
za po mnia ny. Ta ˝y wa pa mi´ç po win na byç za cho wa na ja ko prze stro ga dla przy -
sz∏ych po ko leƒ. 

Trze ba jed nak mieç Êwia do moÊç, ˝e rów nie˝ ta Êmierç, a ra czej to wiel kie ˝ni wo
Êmier ci, jest ja koÊ wpi sa na w Bo ̋ e pla ny i na bie ra no we go zna cze nia w per spek ty wie
Êmier ci i zmar twych wsta nia Chrystu sa. Na de wszyst ko sta je si´ ona ofia rà, któ rej
owo cem jest do bro. W wy mia rze na ro do wym przy bra ∏o ono kszta∏t wol no Êci. W wy -
mia rze ludz kim jest przy k∏a dem od wa gi i wy trwa nia w wier no Êci ide a∏om. W wy mia rze
chrze Êci jaƒ skim sta je si´ we zwa niem do prze ba cze nia.
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Twe mu Mi ∏o sier dziu po wie rza my wszyst kich na szych bo ha ter skich Bra ci, któ rzy
w swych ser cach pra gn´ li byç ludê mi po ko ju i zwia stu na mi na dziei wol no Êci dla przy -
sz∏ych po ko leƒ. 

Kl´ ka my przy nie zna nych mo gi ∏ach z tà Êwia do mo Êcià, ˝e za p∏a ci li oni szcze -
gól nà ce n´ na szej wol no Êci. Da li – rzec mo˝ na – de fi ni tyw ny kszta∏t tej wol no Êci,
kl´ ka my zw∏asz cza przy mo gi ∏ach ka tyƒ skich. Spra wa Ka ty nia jest sta le obec na
w na szej Êwia do mo Êci i nie mo ̋ e byç wy ma za na z pa mi´ ci Eu ro py – mó wi∏ Jan Pa -
we∏ II – 24 grud nia 1993 ro ku. 

Wszech mo gà cy Bo ̋ e, mo dli my si´ za przy wód ców paƒ stwo wych na sze go kra ju:
Pa na Pre zy den ta Naj ja Êniej szej Rze czy po spo li tej Pol skiej, w∏a dze Re pu bli ki Ro sji, aby
usil nie sta ra li si´ za spo ko iç s∏usz ne pra gnie nie na ro du pol skie go i ro syj skie go, i uczy li
m∏o dzie˝ dróg spra wie dli wo Êci i po ko ju. Na tchnij Ich, aby za bie ga li ofiar nie o wspól -
ne do bro – któ re mu na imi´ Praw da i Po kój, a któ rych êró d∏em jest ob raz i po do bieƒ -
stwo Stwór cy, wpi sa ne w na tu r´ ka˝ dej ludz kiej isto ty.

Oj cze nie bie ski, w tym szcze gól nym miej scu mo dli my si´ za wszyst kich, któ rzy
wie rzà w Ewan ge li´ Je zu sa. Kie ruj ich kro ka mi w praw dzie i mi ∏o Êci. Niech da jà
Êwia dec two po ko ju, któ ry prze wy˝ sza wszel ki umys∏ i o Êwia t∏oÊç, któ ra zwy ci´ ̋ a
mro ki wro go Êci, grze chu i Êmier ci.

Pa nie nie ba i zie mi, Stwór co jed nej ludz kiej ro dzi ny, mo dli my si´ za wy znaw ców
wszyst kich re li gii. Niech szu ka jà Two jej wo li w mo dli twie i czy sto Êci ser ca. Po mó˝ im
od na leêç w To bie moc, któ ra po zwo li im prze zwy ci´ ̋ yç l´k i nie uf noÊç, wzra staç
w przy jaê ni i ˝yç w zgo dzie. Oj cze, niech wszy scy wie rzà cy ma jà od wa g´ prze ba czyç
so bie na wza jem, aby za go i∏y si´ ra ny prze sz∏o Êci.

Niech sta ra jà si´ za cho waç jed noÊç serc i umy s∏ów. Pro si my Ci´ o to przez Chry s-
tu sa Pa na nasze go. 

Amen.
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Pamiętaj o Nich, Polsko

W dniu 68. rocznicy agresji Zwiàzku Sowieckiego na Polsk´ 
w Katyniu odbyły si´ uroczystoÊci z udziałem Prezydenta RP,
Lecha Kaczyƒskiego, upami´tniajàce mord ludobójczy
dokonany na polskich ˝ołnierzach, policjantach, urz´dnikach
paƒstwowych, wiosnà 1940 r.
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Prezydent RP wraz z Biskupem
Polowym, rozsypali ziemi´ 
z Bykowni pobłogosławionà
przez Jana Pawła II, 
podczas jego podró˝y apostolskiej
na Ukrain´
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Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, przewodniczył modlitwom
ekumenicznym, odczytany został Apel Pami´ci, oddana salwa
honorowa a pod pomnikiem-wagonem zło˝ono kwiaty. 
Po uroczystoÊci w Katedrze Polowej WP rozpocz´ła si´ Msza Êw.
Zapalono znicze w Kaplicy Katyƒskiej



VII 

Na tułaczym szlaku 

Konferencja „Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939 – 1950” 

Warszawa, 8 XI 2007 r.



Konferencja pt. „Polskie dzieci na tułaczym szlaku

1939–1950”, która odbyła się 8 listopada 2007

roku w Belwederze, zorganizowana została pod hono-

rowym patronatem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaś

jej inicjatorką była Anna Walentynowicz. Zgromadziła

ona nie tylko środowiska Sybiraków, dorosłe dziś dzieci,

które ocalały w wyniku exodusu z „nieludzkiej ziemi”,

ale także ambasadorów państw, które przygarnęły

w czasie II wojny światowej polskie dzieci i kobiety 

ewakuowane ze Związku Radzieckiego. 

Ten akt międzynarodowego miłosierdzia – ewakuacja polskiej ludności cywilnej przez

Morze Kaspijskie do Iranu, a potem do stałych osiedli w bardzo nieraz egzotycznych kra-

jach – to jedna z największych operacji humanitarnych Sprzymierzonych podczas II wojny.

To zasługa starań gen. dyw. Władysława Andersa, władz polskich, brytyjskich, amerykań-

skich, Stolicy Apostolskiej, ale przede wszystkim ludności Iranu, Libanu, Indii, Meksyku,

Nowej Zelandii, krajów afrykańskich (dziś Tanzania, Uganda, Kenia, RPA, Zambia i Zim-

babwe). Dzięki tej międzynarodowej solidarności udało się przewieźć do miejsc bezpiecz-

nych około 40 tys. dzieci i kobiet. 

Konferencji w Belwederze towarzyszyła wystawa zorganizowana przez Oddział IPN

w Łodzi, pt. „Ocaleni z «Nieludzkiej ziemi» – losy uchodźstwa polskiego z ZSRS w latach

1942–1950”. 

Rozpoczęcie konferencji poprzedziła Msza św. w kaplicy prezydenckiej w Belwede-

rze, na którą przybyli Sybiracy i organizatorzy konferencji. Eucharystii przewodniczył

Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski, zaś w konce-

lebransami byli o. Lucjan Królikowski z USA (opiekun sierot z Tangeru), ks. Roman In-

drzejczyk, kapelan Prezydenta RP oraz ks. płk Jan Domian, dziekan Warszawskiego

Dekanatu Wojskowego.
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W homilii Biskup Polowy Tadeusz Płoski mówił – Nie zapomnimy o polskiej matce,

której zabrakło łez, gdy sowiecki żołnierz wyrwał z jej rąk martwe już ciałko synka i rzucił

je w śnieg, by nie opóźniać konwoju.

Anna Walentynowicz otwierając konferencję powiedziała, iż wierzy, że nadejdzie czas,

kiedy w pełni zrealizują się słowa pieśni śpiewanej przez zagłodzone i skatowane polskie

dzieci: Z trudu naszego i bólu Polska powstanie, by żyć. Po czym odczytała fragment

książki ojca Lucjana Królikowskiego „Skradzione dzieciństwo”, przejmujące świadectwo

o losie tułaczych dzieci. 

Po jej wystąpieniu zabrali głos ambasadorzy RPA, Nowej Zelandii, Meksyku i Iranu,

którzy m.in. przybliżyli historyczne okoliczności pobytu polskich sierot w ich krajach. 

W konferencji wystąpiło kilku prelegentów poruszających różnorodną tematykę.

Prof. dr Albin Głowacki z Uniwersytetu Łódzkiego mówił o deportacjach dzieci i młodzieży

w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940–1941. 

Tematykę związaną z literaturą a dotyczącą motywów poezji romantycznej w twór-

czości dzieci i młodzieży w kręgu II Korpusu Polskiego gen. dyw. W. Andersa przedstawiła

dr Justyna Chłap-Nowakowa z Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Prze-

myślu. W wystąpieniu podkreśliła, że w wiersze tułaczych dzieci ujawniają przedwczesną

dojrzałość uczuć i myśli. To wynik cierpień, przez które przeszły te dzieci – zwróciła uwagę

prelegentka. 

Ojciec Lucjan Królikowski, zakonnik, którego świadectwo z autopsji przetarło szlaki

badań nad losami tułaczych dzieci, podzielił się wspomnieniami i problemami, jakie wy-

stępowały w tych trudnych i tragicznych latach tak wyraziście odnotowanych w książce

„Skradzione dzieciństwo”. Gdy zacytował fragment książki – 40 zawszonych szkieletów.

Żywe trupki. Jedne wyschnięte, drugie opuchnięte, wszystkie pokryte wrzodami. Patrzyły

szklanymi, zaropiałymi oczami. Uśmiechały się spalonymi wargami, zza których wyglą-

dały bezzębne owrzodziałe dziąsła… – po pałacowej sali dał się słyszeć tłumiony szloch.

Było to bowiem świadectwo naocznego świadka gehenny polskich dzieci na Wschodzie.

Piotr Życieński z IPN zaprezentował fragmenty zapisków zeszytowych Stasia i Janeczki

Błońskich – dzieci inspektora szkolnego, które zginęły na „nieludzkiej ziemi”. Lubię chleb,

bo go nie ma… napisał Staś w zeszycie 21 grudnia 1941 roku.

83

VII. Na tułaczym szlaku



Na tułaczym szlaku 

Msza Êw. z okazji mi´dzynarodowej konferencji „Polskie dzieci na tułaczym szlaku 1939 – 1950” 
Kapłica belwederska

P a sterz z dzi siej szej Ewan ge lii szu ka nie sta da, ale jed nej owiecz ki. Bóg ob ja wia
si´ w tej przy po wie Êci, ja ko Ten, któ ry nie tyl ko ra tu je ca ∏y swój lud, ale jest
szcze rze za tro ska ny o ka˝ dà oso b´, szcze gól nie t´, któ ra si´ za gu bi ∏a. Zda je si´,

˝e bar dziej ni˝ ca ∏e sta do in te re su je Go ta jed na owiecz ka. To t∏u ma czy dziw ne za cho -
wa nie Pa ste rza, któ ry, aby zna leêç jed nà owc´, zo sta wia dzie wi´ç dzie siàt dzie wi´ç in-
nych na pu sty ni. Tak czy ni si´ tyl ko wte dy, gdy zgi nie coÊ wy jàt ko we go. Owiecz ka 
ta za tem mu si dla Pa ste rza bar dzo wie le zna czyç. Gdy zgi nie, On od ra zu wsz czy na jej
po szu ki wa nie. Szu ka jej nie zmor do wa nie, pew nie jà na wo ∏u je, na s∏u chu je i prze cze su je
za ro Êla. Ten ob raz pod kre Êla, jak ka˝ dy z nas wie le zna czy dla Bo ga, jak Pan i dziÊ 
rów nie˝ ka˝ de go z nas szu ka. Jak trosz czy si´ o mnie, jak mnie wo ∏a, wy ru sza w dro g´
przez sym bo licz ne do li ny, za ro Êla, wà wo zy i pust ko wia... W ge Êcie ser decz ne go spo czyn -
ku owiecz ki na ra mio nach Do bre go Pa ste rza do brze wi daç, jak Pa nu spiesz no do mnie.
Jak czu le obej mu je mnie, za nim coÊ do Nie go zdà ̋ ´ po wie dzieç. W za koƒ cze niu 
przy po wie Êci, po od na le zie niu, ma miej sce uczta. Pa sterz zwo ∏u je przy ja ció∏ i sà sia dów
i mó wi do nich: Ciesz cie si´ ze mnà, bo zna la z∏em owc´, któ ra mi zgi n´ ∏a! (¸k 15, 6).
Je zus chce ka˝ de mu z nas po wie dzieç: Nie zda jesz so bie na wet spra wy, jak bar dzo Bóg
si´ to bà cie szy!

Bóg w sza leƒ stwie mi ∏o Êci szu ka cz∏o wie ka – to prze s∏a nie przy po wie Êci o za gu -
bio nej owcy. Je zus szu ka jàc tej jed nej, je dy nej, nie po wta rzal nej owcy nie po rzu ca 
wca le swe go sta da, ale pra gnie zwró ciç na szà uwa g´ nie tyl ko na tych tzw. po rzàd nych, 
ale przede wszyst kim na to, by w swo im ̋ y ciu szu kaç te go, co sa mi za gu bi li Êmy, a przez
to wska zy waç in nym za b∏à ka nym w ˝y ciu dro g´ do Nie go – Naj lep sze go Pa ste rza. 
Wte dy ro dzi si´ praw dzi wa ra doÊç, ra do wa nie si´ wraz z sa mym Bo giem i ra do wa nie
si´ Bo giem.

Po dob nie Bóg – Do bry Pa sterz trosz czy∏ si´ o Po la ków de por to wa nych i ich dzie ci
na tu ∏a czym szla ku. Wie lo ty si´cz ne rze sze pol skich jeƒ ców wo jen nych, wy gnaƒ ców i ska -
zaƒ ców, od gro dzo ne od cy wi li zo wa ne go Êwia ta ogro mem nie szcz´Êç, ˝y ∏y wÊród nie sa -
mo wi tych wa run ków by to wa nia przez sze reg d∏u gich mie si´ cy. Ale bu rza dzie jo wa, choç
po trza ska ∏a wie le ist nieƒ pol skich, nie zdo ∏a ∏a prze cie˝ ugiàç ani wo li, ani du cha prze Êla -
do wa ne go Na ro du na sze go. Ich wia ra p∏o n´ ∏a wcià˝ ja snym ogniem na dziei i mi ∏o Êci.

Jak kie dyÊ do Ar cy bi sku pa Fe liƒ skie go set ki ki lo me trów prze mie rzy∏ pie szo 
70-let ni sta rzec, by wy gna ne mu Bi sku po wi z∏o ̋ yç ho∏d i da ni n´ ser ca oraz du sz´ swà
otwo rzyç przed nim w Spo wie dzi Êwi´ tej, tak w owych wio sen nych i let nich dniach
1942 ro ku Êpie szy li do pol skie go Bi sku pa Po lo we go Jó ze fa Gaw li ny prze p´ dze ni do
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Ro sji na si Ro da cy i sk∏a da li mu ró˝ ne upo min ki w∏a sno r´cz nie wy ko na ne jak: ró ̋ aƒ -
ce, ryn gra fy, pa syj ki, ob raz ki w drze wie, ko Êci lub w ka mie niu rzeê bio ne itp. oraz ut-
wo ry du cha prze la ne w mo dli twy, wier sze, ar ty ku ∏y i pio sen ki, któ ry mi ˝y li i krze pi li
si´ w cza sie nie do li. Jest w nich wszyst ko, co le ̋ y g∏´ bo ko na dnie pol skiej du szy: nie -
za chwia na wia ra w lep szà przy sz∏oÊç, p∏o mien na na dzie ja, przy po mnie nie naj dro˝ szych
bo oj czy stych stron. Nie wzy wa jà one do wy trwa nia. Nie po trze ba bo wiem by ∏o te go
wy gnaƒ com, któ rzy wie rzy li za wsze w wiel kà i wspa nia ∏à Pol sk´ tak, jak w Bo ga 
ist nie nie i w opie k´ Bo ̋ ej Ro dzi ciel ki.

W ksià˝ ce pt. „Z te ki so wiec kiej Bi sku pa Po lo we go” Bi skup Gaw li na tak pi sze: 
Na pew no by ∏em pierw szym bi sku pem ka to lic kim, któ re go sto pa na tych zie miach 
pra sta rej Sog dii sta n´ ∏a. Mia ∏em ol brzy mi pro gram do wy ko na nia, mia no wi cie 
wi zy ta cje wszyst kich od dzia ∏ów, mi´ dzy Bu cha rà a D˝a ∏a ∏a ba dem na prze strze ni 
2200 ki lo me trów roz rzu co nych. We wszyst kim po ma ga∏ mi szcze rze Genera∏ An ders,
do wód ca nie tyl ko woj ska, ale opie kun rów nie˝ lud no Êci cy wil nej, a zw∏asz cza dzia -
twy, któ ra sa mo rzut nie sp∏y wa ∏a do woj ska. Ile˝ tu po wsta ∏o ochro nek! Hi sto ria za no -
tu je kie dyÊ z∏o ty mi g∏o ska mi po szcze gól ne, po wiem ju˝, wy czy ny ra tow ni cze
po je dyn czych pu∏ ków dla do bra na szej lud no Êci. Nie tyl ko ˝o∏d, ale wi´k szoÊç ra cji ˝yw -
no Êcio wych sz∏a dla bra ci cy wil nej. Wszy scy by li jed nym ser cem i jed nà du szà. Dzie -
ciàt ka na sze wra ca ∏y do ˝y cia, roz kwi ta ∏y pod do brà opie kà po zo sta ∏e przy ˝y ciu, gdy˝
dzie siàt ka mi ty si´ cy gro bów zna czo na jest ich dro ga do woj ska.

Wsz´ dzie eg za mi no wa ∏em dzia tw´ z re li gii. Nie umniej sza jàc za s∏ug ksi´ ̋ y ka pe la -
nów, stwier dziç pra gn´, ˝e do bra zna jo moÊç za sad wia ry u dzie ci jest za s∏u gà ma tek pol -
skich. Gdy ma mu si za bra k∏o, uczy ∏y in ne czci god ne pa nie al bo te˝ star sza sio strzycz ka.

Ge ne ra∏ W∏a dy s∏aw An ders na pi sa∏ w swych wspo mnie niach pt. „Bez ostat nie go
roz dzia ∏u”: Kie dy przy stà pi ∏em do two rze nia ar mii, ze wszyst kich stron Zwiàz ku So -
wiec kie go Êcià gaç za cz´ li by li wi´ê nio wie i ze s∏aƒ cy do miej sca po sto ju pierw szych jed -
no stek. Mie li nie raz do prze by cia ty sià ce ki lo me trów i do po ko na nia wie le trud no Êci ze
stro ny w∏adz, któ re by naj mniej nie wy ko ny wa ∏y lo jal nie po sta no wieƒ uk∏a du. Do pó ki
znaj do wa li Êmy si´ w gra ni cach ZSRR co dzien nie do od dzia ∏ów na szych do cie ra li n´ -
dza rze, os∏o ni´ ci ∏ach ma na mi, go niàc reszt ka mi si∏ i zdro wia. Mie li za so bà dwa la ta
nie wo li i po ni ̋ e nia, przy mu so wej pra cy po nad si ∏y, wi dok Êmier ci swo ich naj bli˝ szych,
znaj du jàc si´ ty sià ce ki lo me trów od do mów i kra ju ro dzin ne go, w at mos fe rze ter ro ru
mo ral ne go, któ ry od ma wia∏ im pra wa do w∏a snej na ro do wo Êci, re li gii, cy wi li za cji.

Na to miast ksiàdz Bi skup Gaw li na do da je: Na praw d´ dziw ny to na ród, ci z Le chi -
sta nu! Za miast p∏a kaç, gdy idà do woj ska, ra du jà si´! Mat ki, za miast ukry waç sy -
nów swo ich, sto jà na dwor cu i pcha jà swych 15-let nich Ja siów do wa go nów i Êmie jà si´
ra do Ênie, wo ∏a jàc: A pa mi´ taj, Ja necz ku, byÊ by∏ do brym ˝o∏ nie rzem. Ta kich na wet
mal ców wy sy ∏a ∏y do ju na ków, któ rych ca ∏ym umun du ro wa niem póê niej by ∏y spodnie
woj sko we, na do le za ka sa ne i na szyi Êcià gni´ te – oraz nie zmier nie du ̋ e bu ty. Po lu -
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bi ∏a na szych lud noÊç tam tej sza. Wy i my wie rzy my w Bo ga – tak ma wia li. A ˝e naj -
po pu lar niej szym taƒ cem wÊród dzia twy tu byl czej w Cen tral nej Azji sta∏ si´ Êlà ski „Tro -
jak” – to ju˝ ory gi nal na za chcian ka hi sto rii.

Od dzie ci Szko ∏y Po wszech nej im. Genera∏a W∏a dy s∏a wa Si kor skie go w Ka ra-Su
ar cy pa sterz ge ne ra∏ Gaw li na us∏y sza∏ ta kie s∏o wa na po wi ta nie:

Przed mu rze Wia ry, Oj czy zna na sza,
Na krzy˝ cier pie nia zbrod nià wznie sio na,
W s∏o wach mo dli twy – skarg Je re mia sza,
Wzno si do Stwór cy sku te ra mio na.

Dzie dzic two na sze i na sze do my
U ob cych, ser ca sta ∏y si´ sm´t ne;
Rzu co ne mo cà sza ta na gro my
Zbu rzy ∏y kraj nasz w te dni pa mi´t ne.

Po szli Êmy Êla dem Oj ców cier pie nia
Z wia rà, ˝e prze cie˝ bez wo li Bo ga
Nic si´ nie dzie je, nic si´ nie zmie ni,
A z Nim nie strasz na naj wi´k sza trwo ga.

Zbu rzo ne do my, w ru inach mia sta,
Nisz czy wróg krzy ̋ e – sym bo le wia ry,
Lecz z serc i du szy na szej wy ra sta
Krzy˝ Chry stu so wy po nad po ̋ a ry.

A w g∏´ bi ser ca pol skiej m∏o dzie ̋ y
Uczu cie wia ry krzep nie i p∏o nie -
I ser ce pol skie wzru szo ne – wie rzy,
˚e Pol ska wsta nie znów w gwiazd ko ro nie.

Idzie my do Niej z imie niem Bo ga,
Za har to wa ni w zwy ci´ stwa wie rze,
Bo wia ra na sza przed mo cà wro ga,
Jest nie znisz czal nym ni czym pu kle rzem.

Dzi siaj wi ta my ser cem wzru szo nym –
˚o∏ nie rza wia ry i dusz Pa ste rza,
Pra sta rym s∏o wem: „Bàdê po chwa lo ny,
Wszech moc ny Bo ̋ e w ob cych ru bie ̋ ach!...”
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W lip cu 1941 ro ku, po pod pi sa niu umo wy Si kor ski – Mołotow, cz´Êç wy wie zio -
nych Po la ków ob j´ ∏a so wiec ka amne stia. Trze ba przy po mnieç, ˝e u êró de∏ de cy zji gen.
W∏a dy s∏a wa An der sa o ewa ku acji Kor pu su Pol skie go z So wie tów na Bli ski Wschód –
po za wzgl´ da mi po li tycz ny mi – tkwi ∏a tak ̋ e ch´ç ul˝e nia do li dzie ciom i ko bie tom, 
ro dzi nom ˝o∏ nie rzy, któ rzy wraz z ni mi przy by wa li do obo zu, gdzie for mo wa no 
Woj sko Pol skie. Nie mo˝ na ich by ∏o zo sta wiç na ∏a sk´ i nie ∏a sk´. Wraz z 2. Kor pu sem
Pol skim ewa ku owa ∏o si´ z nie ludz kiej zie mi po nad 100 ty si´ cy Po la ków. Wie lu z nich
umar ∏o po tem w dro dze, ich mo gi ∏y roz sia ne sà na ca ∏ym szla ku. Wiel ki pol ski cmen-
tarz znaj du je si´ m.in. w Te he ra nie. 

Na ten szlak tra fi ∏a m.in. Ma ria Pie tru szyƒ ska-Tysz kie wicz, zna na ca ∏ej Pol sce ja -
ko Han ka Or do nów na – po pu lar na, ko cha na przez ogó∏ Po la ków pie Êniar ka i ak tor -
ka. De por to wa na z Wil na w ro ku 1941, zo sta ∏a skie ro wa na do wy nisz cza jà cej pra cy
przy mu so wej w so wiec kim obo zie w Uz be ki sta nie. Dêwi ga ∏a pod k∏a dy ko le jo we. Kie -
dy po tem wy stà pi ∏a po raz pierw szy z pro gra mem dla pol skich ˝o∏ nie rzy z 2. Kor pu su
na Bli skim Wscho dzie, przez sie dzà cych w pierw szym rz´ dzie wi dzów prze szed∏ szloch.
Zo ba czy li jej czer wo ne, zgru bia ∏e, od mro ̋ o ne r´ ce, któ re w tym mo men cie ja wi ∏y im
si´ ja ko sym bol ich wspól ne go lo su. Umar ∏a przed wcze Ênie w wie ku 47 lat.

Okru cieƒ stwa woj ny, so wiec kiej nie wo li i tu ∏acz ki nie zo sta ∏y oszcz´ dzo ne te˝ ty -
siàc om pol skich dzie ci, dla któ rych je dy nym ra tun kiem by ∏a opie ka pol skie go woj ska,
dzie ci za bie dzo nych, prze raê li wie wy chu d∏ych, dzie siàt ko wa nych cho ro ba mi, ma ∏ych
n´ dza rzy, po zba wio nych wszyst kie go – w∏àcz nie z ser cem ro dzi ciel skim, któ re za sty -
g∏o gdzieÊ pod Ênie giem... (H. Or do nów na, „Tu ∏a cze dzie ci”). Or do nów na wy st´ po wa -
∏a po tem cz´ sto w te atrzy kach fron to wych dla na szych ˝o∏ nie rzy-tu ∏a czy, nie szcz´ dzàc
si∏. Za opie ko wa ∏a si´ te˝ dzieç mi ze s∏aƒ ców – sie ro ta mi. 

Nie za po mni my o Eu ge niu szu Bo do, naj wy bit niej szym pol skim ak to rze fil mo wym
okre su mi´ dzy wo jen ne go, któ re mu So wie ci za mie ni li ˝y cie w kosz mar. Umar∏ w so -
wiec kim obo zie pra cy przy mu so wej w 44. ro ku ˝y cia. Nie za po mni my o pol skiej mat -
ce, któ rej za bra k∏o ∏ez, gdy so wiec ki ˝o∏ nierz wy rwa∏ z jej ràk mar twe ju˝ cia∏ ko syn ka
i rzu ci∏ je w Ênieg, by nie opóê niaç kon wo ju.

Ty sià ce na szych ro da ków, któ rym nie da ne by ∏o wal czyç z bro nià w r´ ku, któ rym
nie da ne by ∏o dojÊç do wy t´ sk nio nej Oj czy zny, zmar ∏o na tu ∏a czym szla ku. W miej s-
cach ich ostat nie go spo czyn ku w da le kim Uz be ki sta nie i Ka zach sta nie po wsta ∏y pol-
skie cmen ta rze wo jen ne z pol ski mi na pi sa mi, wy ry ty mi rz´ da mi na zwisk, or ∏a mi
woj sko wy mi, krzy ̋ a mi, po dob nie jak w Ka ty niu, Char ko wie i Mied no je. Ich gro by nie
zo sta ∏y za po mnia ne, co jest tak nie s∏y cha nie wa˝ ne dla bli skich i ko le gów roz sia nych
dziÊ po ca ∏ym nie mal Êwie cie.

Je Êli za po mn´ o nich, Ty, Bo ̋ e na nie bie, za po mnij o mnie (A. Mic kie wicz, „Dzia dy”
cz. III).   Amen.
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VIII 

Katyń – pamiętamy 
– uczcijmy pamięć 

bohaterów 

UroczystoÊç mianowania Ofiar Zbrodni Katyƒskiej 

na wy˝sze stopnie wojskowe i słu˝bowe 

Warszawa, 10 XI 2007 r.



Przez dwa listopadowe dni, 9 i 10 listopada 2007

roku, ulicami Warszawy niosło się echo 14 tysięcy

nazwisk ofiar ludobójstwa w Katyniu, Miednoje, Char-

kowie. To nazwiska oficerów Wojska Polskiego, funkcjo-

nariuszy Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej,

urzędników państwowych, którzy na mocy decyzji 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zostali pośmiertnie

awansowani na wyższe stopnie wojskowe i stopnie 

służbowe. 

To nie przypadek, że obchody 89. rocznicy odzyskania niepodległości poprzedzone zos-

tały uczczeniem ofiar sowieckiej zbrodni. Bo polska wolność krzyżami się mierzy. Ich brak

przez ponad 50 lat od tamtej zbrodni nad katyńskimi dołami śmierci – to ten najcięższy

krzyż – milczenia i kłamstwa. 

Uroczystości „Katyń – pamiętamy. Uczcijmy pamięć bohaterów”, na które przybyły

Rodziny Katyńskie z całej Polski, będące tego dnia honorowymi gośćmi Warszawy, roz-

poczęły się 9 listopada, w piątek o godz. 17.00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego,

w obecności Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

Uczestnicy uroczystości usłyszeli na wstępie przejmujące strofy wiersza Zbigniewa

Herberta „Guziki”, poświęcone pamięci kapitana Edwarda Herberta, w wykonaniu Krzysz-

tofa Janczara: 

Tylko guziki nieugięte

przetrwały śmierć świadkowie zbrodni 

z głębin wychodzą na powierzchnię 

jedyny pomnik na ich grobie

są aby świadczyć 

Bóg policzy i ulituje się nad nimi… 

Wykonana następnie przez Chór Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego „Mod-

litwa obozowa” i przez Lecha Makowieckiego „Pieśń o Katyniu” stanowiły uwerturę do
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głównego wydarzenia tych uroczystości. Uroczystości rozpoczętej słowami Prezydenta RP

Lecha Kaczyńskiego: Odwaga, determinacja, przywiązanie do ojczyzny pozostają w na-

szym kraju najwyższymi wartościami. Bez nich nie ma Polski, bez nich silnej i niepodległej

Polski nie będzie. Niech to, co stanie się za chwilę, co będzie działo się jutro, czy ów sym-

boliczny akt awansu będzie aktem pamięci. Mocą mojej decyzji, w ramach obowiązków

przewidzianych przez Konstytucję, mocą decyzji Pana Ministra Obrony Narodowej

wszyscy oficerowie i funkcjonariusze zamordowani w Katyniu zostaną awansowani

o jeden stopień. Po czym Prezydent rozpoczął czytanie pierwszych nazwisk oficerów

awansowanych na stopień gen. broni – gen. dyw. Stanisława Hallera, gen. dyw. Henryka

Odrowąża-Minkiewicza, gen. dyw. Leonarda Skierskiego…

W sztafecie odczytujących kolejne nazwiska z listy 14 tysięcy awansowanych byli rów-

nież tego dnia: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komendant Główny Policji,

Komendant Główny Straży Granicznej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej. 

W trakcie czytania kolejnych nazwisk awansowanych na placu MarszaŁka Józefa Pił-

sudskiego z każdą chwilą rósł krzyż ułożony z płonących zniczy, w miejscu, gdzie Ojciec

Święty Jan Paweł II, 2 czerwca 1979 r., odprawił Mszę św. 

W czytaniu kolejnych nazwisk uczestniczyli oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Straży

Granicznej i Służby Więziennej oraz artyści. Odczytywanie listy zakończono o północy

i wznowiono o szóstej godzinie rano w sobotę. 

Uroczystości towarzyszyły rozmieszczone wokół placu tablice z listami zamordowa-

nych na nieludzkiej ziemi, przed którymi zatrzymywali się w skupieniu mieszkańcy War-

szawy. Na planszach niezliczone twarze i …relikwie z katyńskich dołów śmierci: guziki,

ryngrafy, modlitewniki, różańce, dokumenty, zdjęcia żon i dzieci. 

Łącznie w trakcie trwania uroczystości zostały odczytane nazwiska ok. 14 tys. awan-

sowanych. Wśród nich było około 8 tys. żołnierzy, ponad 5 tys. funkcjonariuszy Policji

Państwowej, 30 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ok. 400 funkcjonariuszy Służby 

Więziennej. W gronie zamordowanych ok. 200 duchownych różnych wyznań było ok.

30 księży kapelanów. Wyczytaniem przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 10 listopada

2007 roku 30 ostatnich nazwisk awansowanych oficerów została zakończona zasadnicza

część dwudniowych uroczystości. 

Zwieńczeniem Uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów” był

apel pamięci, w którym przywoływano Polaków pomordowanych na Wschodzie oraz roz-

poczęta o godz. 18.30 przed Grobem Nieznanego Żołnierza Msza św. w intencji pomor-

dowanych, w której uczestniczył m.in. Prezydent RP, Marszałek Sejmu, rodziny

pomordowanych i wielu warszawian. Mszę św. pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka

Głódzia koncelebrowali abp Józef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce, bp Marian

Duś oraz kapelani Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Homilię wygłosił Biskup Po-

lowy gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 
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Pamiętaj o nich, Polsko... 

Msza Êw. polowa w intencji Ojczyzny, Ofiar Katynia i Ich Rodzin
Plac MarszaŁka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego ˚ołnierza

DziÊ wra ca my pa mi´ cià, mo dli twà do mar ty ro lo gium o szcze gól nym wy-
mia rze – do zbrod ni ka tyƒ skiej. Py ta my: dla cze go zos ta li ska za ni na Êmierç?
Dla te go, ˝e by li Po la ka mi, oby wa te la mi Oj czy zny nie pod le g∏ej, zmar twych -

wsta ∏ej po la tach nie wo li. To by ∏a ich je dy na prze wi na. Bo prze cie˝ Pol ska, ten – jak
mó wio no – b´ kart trak ta tu wer sal skie go, mia ∏a zejÊç ze sce ny ˝y cia, znik nàç z ma py 
Eu ro py. Ofia ry tam tej zbrod ni to kwiat pol skiej in te li gen cji. Obok za wo do wych ofi -
ce rów, ofi ce ro wie re zer wi Êci – lu dzie wie lu za wo dów, ró˝ nych spo ∏ecz nych ról i urz´ -
dów. Tak ̋ e du chow ni – ka pe la ni Woj ska Pol skie go – po nad trzy dzie stu. A wÊród ofiar
je dy na ko bie ta – por. pil. Ja ni na Le wan dow ska – cór ka gen. Jó ze fa Do wbór-Mu Ê-
nic kie go.

Ka ino wy grzech. Ka ino wa zbrod nia. Czyn ciem no Êci, któ re go owo cem by∏ strza∏
w ty∏ g∏o wy i do ∏y Êmier ci. Gro by roz sia ne po Gol go cie Wscho du sà Êwia dec twem
na szej wo li trwa nia przy tym co pol skie, przy war to Êciach wy nie sio nych z Ojczy zny.
Âwiad czà tak ̋ e o wiel kiej ce nie, ja kà p∏a ci li Êmy i p∏a ci my – na prze strze ni wie ków –
za na szà pol skà, na ro do wà to˝ sa moÊç.

Przed Ka te drà Po lo wà Woj ska Pol skie go mój Po przed nik na Bi skup stwie Po lo -
wym – abp S∏a woj Le szek G∏ódê – po Êwi´ ci∏ dzwo ny dla Cmen ta rzy Wo jen nych
w Ka ty niu, Char ko wie i Mied no je. W mo dli twie po Êwi´ ce nia wszy scy pro si li Êmy 
Bo ga w Trój cy Âwi´ tej Je dy ne go, aby ich dêwi´k – ile kroç si´ ode zwà – przy po mi na∏
o tra gicz nej Êmier ci tych Sy nów na szej Oj czy zny – lu dzi w mun du rach spod zna ku
or ∏a w ko ro nie. Ich dêwi´k wy do by wa jà cy si´ z pod ziem nej ni szy, z g∏´ bo ko Êci – de
pro fun dis – niech przy po mi na na dal Êwia tu o tej ka ino wej zbrod ni.

Dzie je ludz ko Êci – pi sze Jan Pa we∏ II w swo jej ostat niej ksià˝ ce „Pa mi´ç i to˝ sa -
moÊç” – sà wi dow nià ko eg zy sten cji do bra i z∏a. Zna czy to, ˝e z∏o ist nie je obok do bra,
ale zna czy tak ̋ e, ˝e do bro trwa obok z∏a, ro Ênie nie ja ko na tym sa mym pod ∏o ̋ u ludz -
kiej na tu ry. Na tu ra bo wiem nie zo sta ∏a znisz czo na, nie sta ∏a si´ ca∏ ko wi cie z∏a, po -
mi mo grze chu pier wo rod ne go. Za cho wa ∏a zdol noÊç do do bra i to po twier dza si´
w ró˝ nych epo kach dzie jów. 

Si´ ga jàc do ko rze ni z∏a Oj ciec Âwi´ ty uka zu je dra mat od rzu ce nia Bo ga przez cz∏o -
wie ka. Sko ro cz∏o wiek sam, bez Bo ga, mo ̋ e sta no wiç o tym, co jest do bre, a co z∏e,
mo ̋ e te˝ zde cy do waç, ˝e pew na gru pa lu dzi po win na byç uni ce stwio na. 

Je dy nà praw dà zdol nà zrów no wa ̋ yç z∏o – pi sze da lej Oj ciec Âwi´ ty – jest ta, ˝e
Bóg jest Mi ∏o sier dziem – praw da o Chry stu sie mi ∏o sier nym. Dla te go mó wi my o Gol -
go cie Wscho du. 
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Pa mi´ç to nasz skarb, któ ry okre Êla na szà to˝ sa moÊç. Cià gle jed nak sta je przed
na mi py ta nie, jak umoc niç i ule czyç na szà pa mi´ç, jak ˝yç nià w co dzien no Êci, jak pa -
mi´ taç i prze ba czaç?

Pod czas piel grzym ki do Rzy mu w 1996 ro ku Oj ciec Âwi´ ty Jan Pa we∏ II po wie -
dzia∏ do Ro dzin Ka tyƒ skich: Je ste Êcie Êwiad ka mi Êmier ci, któ ra nie po win na ulec za -
po mnie niu. Tra gicz ne wy da rze nia, któ re mia ∏y miej sce na wio sn´ 1940 ro ku
w Ka ty niu, Char ko wie i Mied no je, sà roz dzia ∏em w mar ty ro lo gium pol skim, któ ry
nie mo ̋ e byç zapo mnia ny. Ta ˝y wa pa mi´ç po win na byç za cho wa na ja ko prze stro -
ga dla przy sz∏ych po ko leƒ.

A co to zna czy prze ba czyç? – py ta da lej Oj ciec Âwi´ ty Jan Pa we∏ II w swo jej
ksià˝ ce „Pa mi´ç i to˝ sa moÊç”. – To zna czy od wo ∏aç si´ do do bra, któ re jest wi´k sze od
ja kie go kol wiek z∏a. Osta tecz nie ta kie do bro ma swo je êró d∏o tyl ko w Bo gu. Tyl ko Bóg
jest ta kim Do brem. 

Ta mia ra wy zna cza na z∏u przez bo skie do bro sta ∏a si´ udzia ∏em dzie jów cz∏o wie -
ka, w szcze gól no Êci dzie jów Eu ro py za spra wà Chry stu sa. Chrys tu sa nie da si´ wi´c
od∏à czyç od dzie jów cz∏o wie ka. 

W 1993 ro ku Oj ciec Âwi´ ty po wie dzia∏: Kl´ ka my przy nie zna nych mo gi ∏ach
z tà Êwia do mo Êcià, ˝e za p∏a ci li oni szcze gól nà ce n´ na szej wol no Êci, da li – rzec mo˝ -
na – de fi ni tyw ny kszta∏t tej wolno Êci. (...) Spra wa Ka ty nia jest sta le obec na w na szej
Êwia do mo Êci i nie mo ̋ e byç wy ma za na z pa mi´ ci Eu ro py. 

Dzi´ ki za bie gom Ro dzin Ka tyƒ skich i ich ka pe la na – ksi´ dza pra ∏a ta Zdzi s∏a wa
Pesz kow skie go – obie Izby na sze go Par la men tu pod j´ ∏y jed no znacz nà uchwa ∏´, ˝e
zbrod nia Ka tyƒ ska jest oczy wi stym lu do bój stwem. Zbrod nia Ka tyƒ ska jest tak ̋ e 
pre ce den so wà zbrod nià wo jen nà. Z ust ksi´ dza ka pe la na wy szed∏ te˝ spo nad do ∏ów
Êmier ci: Apel pa mi´ ci, prze ba cze nia, po jed na nia i za wie rze nia.

Wspo mnie nia te sk∏a nia jà do g∏´ bo kiej re flek sji nad tra gicz nà hi sto rià na sze go na -
ro du – to czas za du my i przy po mnie nia, jak wiel kim ˝y cio wym skar bem by∏ dla Was
ka wa ∏ek czar ne go chle ba, jak w du chu wia ry w Bo ga po zwa la∏ Wam prze trwaç krzy -
˝yk, me da lik, ob ra zek Êwi´ ty, ró ̋ a niec, mo dli tew nik, a na de wszyst ko go rà ca, szcze ra
b∏a gal na mo dli twa do Bo ga. Pro si li Êcie Bo ga o jed no: – Bo ̋ e, po zwól nam wró ciç do
na szej ko cha nej Oj czy zny. 

Dzi siaj, wraz z Ro dzi na mi Ka tyƒ ski mi wo ∏a my: Bo ̋ e, daj nam si ∏y prze ba czyç
i po jed naç si´, po b∏o go s∏aw, by Êmy w dro dze po ko jo wej roz strzy ga li na sze ˝y cio we
pro ble my, a na szà obo wià zu jà cà ˝y cio wà za sa dà by by ∏o: Prze ba cze nie – Po jed na nie
– Zgo da.

Trwa na dal dêwi ga nie ci´ ̋ a ru prze sz∏o Êci. Nie bez tru du, prze szkód i za ha mo -
waƒ. Nie bez sy tu acji, w któ rych wcià˝ mu si my mó wiç o z∏ej wo li. Umo rzo ne Êledz -
two, nie zgo da na okre Êle nie zbrod ni ka tyƒ skiej mia nem lu do bój stwa, nie ch´ç do
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prze ka za nia do ku men ta cji. Cza sa mi mo˝ na od nieÊç wra ̋ e nie, ̋ e od zy wa si´ echo daw -
nych uprze dzeƒ, ˝e na plan pierw szy znów wy su wa si´ czyn nik po li tycz nej gry; ˝e
znów ma my do czy nie nia z bez owoc ny mi czy na mi ciem no Êci.

21 wrze Ênia br. wszed∏ na ekra ny film An drze ja Waj dy – „Ka tyƒ” – opo wieÊç
o ocze ki wa niu i na dziei. Swo ista opo wieÊç o pol skich ofi ce rach po mor do wa nych pod -
czas II woj ny Êwia to wej przez NKWD w Ka ty niu. Ob raz tra ge dii nie Êwia do mych
zbrod ni ko biet, któ re cze ka ∏y na swo ich m´ ̋ ów, oj ców, sy nów i bra ci. Bez kom pro mi -
so we roz li cze nie k∏am stwa, któ re mia ∏o ka zaç Pol sce za po mnieç o swo ich bo ha te rach.
Film o nie z∏om nej wal ce o pa mi´ç i praw d´, dzi´ ki któ rym mo ̋ e my dziÊ ˝yç w wol nej
Pol sce.

Sk∏a da jàc ho∏d nie win nym ofia rom zbrod ni ka tyƒ skiej, dzi´ ku je my rów nie˝ tym
wszyst kim, któ rzy w mi nio nych dzie si´ cio le ciach, nie zwa ̋ a jàc na za ka zy, szy ka ny
i roz po wszech nia ne ofi cjal nie k∏am stwa, nie usta wa li w wy si∏ kach pod trzy my wa nia
pa mi´ ci o Ka ty niu i dà ̋ e niu do wy ja Ênie nia oko licz no Êci mor du. Chy li my czo ∏a
przed ro dzi na mi po mor do wa nych, któ re w naj ci´˝ szych cza sach z wiel kim po Êwi´ ce -
niem pie l´ gno wa ∏y pa mi´ç o tej tra ge dii oraz do ma ga ∏y si´ praw dy o lo sach naj bli˝ -
szych. Dzi´ ku je my wszyst kim Po la kom w kra ju i na emi gra cji, któ rzy mie li od wa g´
od kry waç i g∏o siç praw d´ o Ka ty niu.

Wy ra ̋ a my jed no cze Ênie ubo le wa nie, ˝e do dziÊ zbrod nia ka tyƒ ska jest przed mio -
tem po li tycz nych dzia ∏aƒ zmie rza jà cych do jej zre la ty wi zo wa nia i po mniej sze nia,
a tak ̋ e roz my cia od po wie dzial no Êci spraw ców. Je ste Êmy prze ko na ni, ˝e tyl ko ujaw -
nie nie pe∏ nej praw dy o zbrod ni, a tak ̋ e na pi´t no wa nie i uka ra nie wszyst kich jej
spraw ców b´ dzie s∏u ̋ yç za bliê nie niu ran i kszta∏ to wa niu do bro sà siedz kich sto sun -
ków... (por. Uchwa ∏a Sej mu RP w 65. rocz ni c´ zbrod ni ka tyƒ skiej).

Pra gnie my te˝, aby wie dza o tej zbrod ni prze ni ka ∏a do Êwia do mo Êci m∏o dej ge ne -
ra cji Po la ków. Niech sta nie si´ cz´ Êcià tej naj wa˝ niej szej tra dy cji, któ ra b´ dzie wia -
nem pol skiej hi sto rii prze nie sio nej w XXI wiek. Niech przy po mi na tym po ko le niom,
co w ˝y cie wcho dziç b´ dà, ˝e mo˝ na za biç cia ∏o, ale nie mo˝ na za biç pol skiej du szy.

Za chwi l´ sta nie my wo bec Chry stu sa obec ne go w Eu cha ry stii, Chry stu sa Êwia -
t∏o Êci Êwia ta, Chrys tu sa na szej na dziei. Wpa trze ni w Chleb Nie Êmier tel no Êci – Eu -
cha ry sti´, po le caj my Mi ∏o sier dziu Bo ̋ e mu ofia ry tam te go pol skie go ho lo cau stu, ofia r´
ca ∏o pal nà, co si´ do pe∏ ni ∏a na Wscho dzie. B∏o go s∏a wie ni, któ rzy w Pa nu umie ra jà,
niech od pocz nà od swo ich tru dów, bo idà wraz z ni mi ich czy ny (Ap 14, 13). Pa-
mi´ taj o Nich Pol sko. Pa mi´ taj Pol sko, o tych dzie ciach swo ich, któ re mi ∏oÊç do Cie bie
oku pi ∏y Êmier cià swo jà.

Za koƒcz my na sze roz wa ̋ a nia s∏o wa mi wier sza – mo dli twy Ka zi mie ry I∏ ∏a ko wi -
czów ny pt. „Mat ka Bo ska Ka tyƒ ska”:
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Nad Ka tyƒ skim la sem – mie siàc, 
nad Ka tyƒ skim pia skiem sze lest, 
ze sz∏a tam Pa ni Nie bios, Êcie le 
si´ ku niej zie le, 
pio ∏u ny gnà li Êcie srebr ne ca ∏e, 
˝e by po nich stà pa ∏a. 

Przy sta n´ ∏a ca ∏a w Êwie tle, 
roz po star ∏a p∏asz cza po ∏´, 
na bie ra do niej pia sku 
z Ka tyƒ skie go krwa we go do ∏u, 
na bie ra go p∏yn ne go jak sre bro, 
˝e by go za braç do Nie ba. 

Py ta si´ Jej ksi´ ̋ yc bia ∏y, na co Jej 
ten pia sek krwa wy? 
Mó wi mu Pa ni Nie bios: 
„Ule cz´ nim Êwiat ca ∏y 
Mi ∏oÊç po le g∏a w bi twach...” 

Amen. 95
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Krzy˝ ze zniczy, w miejscu, gdzie Jan Paweł II odprawił Msz´ Êw. 
w 1979 r., zapalajà wszyscy, którzy pragnà oddaç hołd ofiarom zbrodni
ludobójstwa na „nieludzkiej ziemi”
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Groby Polaków rozsiane na Wschodzie sà Êwiadectwem naszej woli trwania przy tym
co polskie. Âwiadczà tak˝e o wielkiej cenie, jakà płaciliÊmy i płacimy – na przestrzeni
wieków – za naszà polskà, narodowà to˝samoÊç
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Eucharystia, sprawowana 
pod przewodnictwem 
abp. Sławoja Leszka
Głódzia, zakoƒczyła
dwudniowe uroczystoÊci
„Katyƒ – pami´tamy!”,
podczas których odczytano
list´ 14 000 ˝ołnierzy,
funkcjonariuszy 
i pracowników administracji
pomordowanych na 
wschodzie

˚ołnierze 
i funkcjonariusze
pomordowani w Katyniu
zostali decyzjà Prezydenta
RP awansowani 
na wy˝sze stopnie
wojskowe. Msz´ Êw. wraz 
z abp. Głódziem
koncelebrowali abp Józef
Kowalczyk, Nuncjusz
Apostolski w Polsce, 
bp Marian DuÊ oraz
kapelani Ordynariatu
Polowego WP



IX 

Polska Golgota 

68. rocznica zbrodni katyƒskiej 

Jarosław, 11 IV 2008 r.



Oni, nasi Najbliżsi leżeli rzuceni do dołów śmierci

i pozostawieni w lesie jak bezpańskie psy, bez

Krzyża, nazwisk, honoru – daleko od Ojczyzny. To lata

kłamstw, zakłamań, milczenia, zafałszowań i przeinacza-

nia faktów w historii zahartowały nas, dały siłę do prze-

trwania i ukazały młodemu pokoleniu prawdziwą

Historię Narodu, która „krzyżami się mierzy”. Rozbiory,

niewola, podziały, agresja, okupacja, kłamstwo i fałsz

zahartowały naszych Pradziadów, Dziadów, potem Ro-

dziców i nas. Mamy już w sobie dobroć, miłość i poświę-

cenie dla Tej, co nie zginęła – Ojczyzny. Jesteśmy

Narodem, który zawierzył Matce z Jasnej Góry – stąd

trwamy jako Jej dzieci – w różnych kolejach losów, naj-

tragiczniejszych... Nam nie chodzi o zemstę, nie chodzi

o skłócenie z sąsiadami. Chcemy żyć w pokoju, ale

w świecie sprawiedliwym… 

To głos z Jarosławia, spod Pomnika Ofiar Katynia, który w 2005 roku stanął przy Parafii

Chrystusa Króla. Głos Zofii Peszkowskiej, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich, oddaje

myśli i uczucia większości tych, których bezpośrednio dotknęło cierpienie po tej stracie.

To oni – Rodziny Katyńskie – stawiali krzyże, fundowali tablice w kościołach, gdzie

zawsze byliśmy wolni. Czcili Ich pamięć, byli kustoszami prawdy, której nie udało się za-

kopać ani w dołach w katyńskim lesie, ani w sowieckich archiwach. Jak o tym świadczy

historia najtajniejszej z teczek, opatrzonych numerem „1”… 

Co roku, gdy nadchodzi kwiecień, meldują się na Mszy św. w Jarosławiu w kościele

pw. Chrystusa Króla, a potem przy pomniku.

W 68. rocznicę zbrodni katyńskiej, 11 kwietnia 2008 roku, modlił się z nimi Biskup

Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Ordynariusz Wojskowy

uczestniczył w Dniu Katyńskim zorganizowanym w Jarosławiu. Celebrował Mszę św. 
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w kościele pw. Chrystusa Króla, pokrzepił ich Słowem Bożym, a następnie uczestniczył

w apelu przy Pomniku Katyńskim.

Na początku Mszy św. Dostojnego Gościa powitał proboszcz parafii ks. prał. mjr rez.

Andrzej Surowiec. Ksiądz proboszcz witał także wszystkich obecnych na uroczystości wraz

z Kanclerzem Kurii Polowej ks. prał. kmdr. Leonem Szotem.

– Po 50 latach od popełnienia zbrodni – mówił Biskup Polowy Tadeusz Płoski w ho-

milii – otwarto najtajniejsze archiwum ZSRR i wydobyto zeń najtajniejszą „teczkę spe-

cjalną nr 1” i ujawniono znajdujące się tam dokumenty. Ujawnienie tych materiałów

pozwoliło poznać rozmiary zbrodni i miejsca pochówku innych jej ofiar...

Po Mszy św. uczestnicy liturgii przeszli pod Pomnik Katyński w Jarosławiu. Licznie

stanęły poczty sztandarowe oraz wojskowa Kompania Honorowa. Odbył się apel poleg-

łych. Na części kamiennej Pomnika Katyńskiego zostało wyrytych 180 nazwisk wojsko-

wych i policjantów z trzech obozów w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowa. Wśród nich

widnieje nazwisko kapelana ks. mjr. Jana Ziółkowskiego. Te osoby urodziły się na terenie

byłego i obecnego powiatu jarosławskiego i lubartowskiego lub wyruszyły na wojnę z ja-

rosławskiego garnizonu.

***

Pomnik Katyński w Jarosławiu poświęcił 15 września 2005 roku abp Józef Michalik

metropolita przemyski. Inicjatorem budowy Pomnika Ofiar Katynia przy kościele Chrys-

tusa Króla był Zarząd Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza

Zielińskich w Jarosławiu, a współorganizatorem Parafia pw. Chrystusa Króla.

Pomnik został odlany z brązu, zaś jego podstawa wykonana jest z czarnego i czerwo-

nego granitu. Autorem monumentu jest jarosławianin, artysta rzeźbiarz Dariusz Jasiewicz.

Główna część to ostrze szczerbca zakończone dwoma skrzydłami orła, symbolizującymi

wartości duchowe, tak bliskie polskiemu rycerstwu. Dolna pozioma część pomnika przed-

stawia cztery skrzydła husarskie z elementami zbroi, przestrzelonych czaszek i czapek ro-

gatywek z okresu II wojny światowej. Kompozycja wyrasta z pękniętej płyty nagrobnej

w kształcie krzyża. Ziemię, uświęconą krwią pomordowanych na Wschodzie, przywieźli

motocykliści z Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego 11 września 2005 r. Trzy urny z zie-

mią ze Starobielska – Charkowa, Kijowa – Bykowni i Mińska – Kuropat przekazali przed-

stawicielom rodzin katyńskich. Podobną urnę z ziemią z Kozielska – Katynia z certyfikatem

przekazał komendant jednostki strzeleckiej „Strzelec” w Jarosławiu, a przedstawiciel Fun-

dacji Zielińskich przekazał urnę z Ostaszkowa – Miednoje. Wszystkie zostały wmurowane

w fundament Pomnika Katyńskiego. Zapełniono pięć z sześciu przygotowanych miejsc.

Jedno pozostało wolne. To symbol nieznanych jeszcze miejsc pochówku pomordowanych

Polaków.
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Polska Golgota

Msza Êw. w 68. rocznic´ zbrodni katyƒskiej 
KoÊciół parafialny pw. Chrystusa Króla

Pi´çdziesiàt dni mi´dzy Wielkanocà a Zielonymi Âwi´tami jest nieprzerwanym
Êwi´towaniem tajemnicy paschalnej. Ka˝da liturgia nie przestaje głosiç zmart-
wychwstania Pana, pogł´biajàc jego rozmaite aspekty. Pan Jezus zaprasza nas

dziÊ na dłu˝szà przechadzk´ z Jerozolimy do Emaus (około dwunastu kilometrów)
i pragnie nam ukazaç sens zawiedzionej nadziei. Jak˝e ró˝ne doÊwiadczenia wiary
ukazuje nam dzisiejsza liturgia słowa. Poczàwszy od zwàtpienia, zawodu wobec ocze-
kiwaƒ co do Mesjasza, poprzez radoÊç serca, jakà przywraca Jezus zawiedzionym
uczniom, a˝ po głoszenie przez Piotra z wielkà mocà i przekonaniem prawdy o zmart-
wychwstaniu Pana. Bóg wskrzesił Go zerwawszy wi´zy Êmierci. 

Patrzymy wi´c dziÊ na zwàtpienie i rezygnacj´ uczniów zdà˝ajàcych do Emaus.
Obserwujemy, jak do ich serc i umysłów powoli powraca wiara. I z podziwem wsłu-
chujemy si´ w donoÊny głos Apostoła, który z wielkà siłà przekonania głosi wiar´
w zmartwychwstanie Chrystusa. 

Spójrzmy najpierw na uczniów. Jeden z nich to Kleofas, drugi – bez imienia. 
To mo˝e byç ka˝dy z nas. A droga do Emaus – to nasze zwàtpienia, przygasłe nadzieje.
Pojawiajà si´ one, gdy jest jakieÊ zawirowanie w ˝yciu, pokrzy˝owane plany, dramat
rodzinny, osobisty. Dlatego załamanie, kryzys wiary. Co w takiej chwili trzeba robiç?
Uczniów idàcych do wsi sprawa Chrystusa nie przestała zajmowaç. WłaÊnie o nim
rozmawiali w drodze. Dla nich to był temat ˝ywy, bo dotyczył ich nadziei. Nie wolno
wi´c rezygnowaç, trzeba podejmowaç rozmowy na tematy wiary. Sà to czasem trudne
tematy, ale tylko wtedy jest nadzieja, ˝e do takiej twórczej rozmowy dołàczy sam
Chrystus. 

Uczniowie odzyskiwali wiar´, gdy Jezus wyjaÊniał im Pisma. Czy˝ serce nam nie
pałało, gdy Pisma nam wyjaÊniał (Łk 24, 32) – jednogłoÊnie stwierdzili. Wydaje si´,
˝e nie odbudujemy nigdy prawdziwej wiary, jeÊli nie oprzemy jej na słowie Bo˝ym.
Wiara bowiem to nie sprawa osobistych przekonaƒ, ale ufna postawa zawierzenia
Bogu, jego słowu, którego czytelny zapis znajdujemy w Biblii, a które dalej Jezus głosi
i wyjaÊnia przez udział we wspólnocie KoÊcioła. 

Dalej patrzmy na uczniów, gdy ju˝ przybli˝yli si´ do wsi. Nieznajomego w´drowca
niejako przymusili, aby został z nimi. To, co uderza nas, to ich otwartoÊç, goÊcinnoÊç,
typowa dla ludzi Wschodu. I dzi´ki tej goÊcinnoÊci mogli na dobre rozpoznaç w ta-
jemniczym w´drowcu swojego Pana. 

Jak˝e wa˝nà sprawà jest, aby nie zamykaç si´ przed ludêmi, aby byç otwartym
na innych. Bo droga do Boga cz´sto wiedzie przez ludzi. 
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Gest łamania i podawania chleba jednoznacznie wskazuje na Eucharysti´. 
To w niej uczestniczàc mo˝emy najbardziej poznaç i doÊwiadczyç Jezusa. 

Bo to właÊnie spotkanie przy stole, przy łamaniu chleba, ostatecznie przywróciło
wiar´ uczniom, tak ̋ e jeszcze tego wieczoru wrócili do Jerozolimy, aby radoÊcià serca
podzieliç si´ z Apostołami. 

Nie ma innego sposobu na mocnà wiar´, jak tylko spotkanie Chrystusa. Tylko
jego bliskoÊç, doÊwiadczenie jego obecnoÊci w słowie, w Eucharystii mo˝e tak
uskrzydliç człowieka, ˝e bez l´ku, bez obaw, b´dzie w stanie stawiç czoła najtrudniej-
szym wyzwaniom, jakie niesie ˝ycie. Nawet Êmierç nie b´dzie w stanie wystraszyç
wyznawcy Chrystusa. 

Kiedy umierał Êw. Brat Albert Chmielowski, siostry, które zgromadziły si´ wokół
niego zacz´ły płakaç. On zaÊ zdecydowanym głosem zwrócił si´ do nich mówiàc: 
Co tu płakaç, z wolà Bo˝à, trzeba si´ zgadzaç. I za wszystko Bogu trzeba dzi´kowaç. 

Trzeba mieç silnà wiar´, trzeba poznaç i doÊwiadczyç obecnoÊci ˝yjàcego Chrys-
tusa, aby mieç sił´ i odwag´ jak Piotr głosiç z przekonaniem, ̋ e w Nim cała moc i nasze
zbawienie (ks. Z. Zał´cki).

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyƒskiej oraz dla uczczenia pami´ci wszystkich
wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Zwiàzku Sowiec-
kiego z 5 marca 1940 roku, Sejm ustanowił 13 kwietnia Dniem Pami´ci Ofiar
Zbrodni Katyƒskiej – czytamy w podj´tej 14 listopada 2007 roku uchwale sejmowej.

Po 50 latach od popełnienia zbrodni otwarto najtajniejsze archiwum ZSRR i wy-
dobyto zeƒ najtajniejszà „teczk´ specjalnà nr 1” i ujawniono znajdujàce si´ tam doku-
menty. Ujawnienie tych materiałów pozwoliło poznaç rozmiary zbrodni i miejsca
pochówku innych jej ofiar. Okazało si´ bowiem, ˝e ogółem rozstrzelano 21 857 osób,
z których wi´kszoÊç stanowili oficerowie wojska polskiego, policjanci, funkcjonariusze
słu˝by wi´ziennej i Stra˝y Granicznej. 

We wrzeÊniu 1939 roku do radzieckiej niewoli dostało si´ ponad 200 tys. polskich
˝ołnierzy. Wi´kszoÊç zwolniono w listopadzie. Oficerów osadzono w obozach w Ko-
zielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. 

Od poczàtku 1940 roku władze ZSRR planowały likwidacj´ polskich jeƒców. Na
poczàtku marca 1940 roku Ławrentij Beria, szef NKWD, skierował do Stalina pismo
z projektem decyzji o – jak to eufemistycznie nazwał – „rozładowaniu” obozów. Pro-
ponował likwidacj´ 14,7 tys. jeƒców przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Sta-
robielsku i Ostaszkowie oraz 11 tys. cywilów wi´zionych na terenie zachodniej
Białorusi i Ukrainy. 

Beria pisał o Polakach: Wszyscy oni sà zatwardziałymi, nie rokujàcymi poprawy
wrogami władzy radzieckiej” i nawet w obozach „próbujà kontynuowaç działalnoÊç
kontrrewolucyjnà”. Prowadzà agitacj´ antyradzieckà. Ka˝dy z nich oczekuje oswo-
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bodzenia, by uzyskaç mo˝liwoÊç aktywnego włàczenia si´ w walk´ przeciwko władzy
radzieckiej. 

Szef NKWD chciał, ˝eby sprawy Polaków rozpatrywały specjalne trzyosobowe
sàdy NKWD, bez obecnoÊci aresztowanych i bez przedstawiania im aktu oskar˝enia,
decyzji o zakoƒczeniu dochodzenia i wniosków oskar˝ycielskich. Z góry orzekł tak˝e
wyrok: rozstrzelanie. 

Na piÊmie Berii jako pierwszy napisał „za” – Stalin. Potem podpisali si´ jego
współpracownicy: Woroszyłow, Mołotow i Mikojan. Na marginesie sekretarz dodał:
Kalinin – za, Kaganowicz – za. 

Egzekucje odbyły si´ w kwietniu 1940 roku. Polaków rozstrzeliwano m.in. w wi´-
zieniu NKWD w Charkowie i na terenie wypoczynkowym NKWD obok wsi Katyƒ
pod Smoleƒskiem. Wi´êniom kr´powano r´ce i zabijano ich strzałem w tył głowy
z bliskiej odległoÊci (NKWD musiało dostarczyç oprawcom niemieckie pistolety, bo
rosyjskie za szybko si´ zu˝ywały). Zwłoki pomordowanych wrzucano do du˝ych, bez-
imiennych dołów, gdzie póêniej sadzono drzewa. 

˚aden z mocodawców i wykonawców zbrodni nigdy nie został ukarany. Notatka
z 5 marca 1940 roku jest „dokumentem zagłady”, który stanowi dowód popełnionej
przez Stalina i innych przywódców paƒstwa sowieckiego – zbrodni ludobójstwa.

Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e w dziejach Êwiata nie ma zbrodni, która obj´łaby tak
du˝y odsetek kadry oficerskiej danego paƒstwa. Katyƒ stanowi tragiczne wyda-
rzenie w dziejach Polski, które na trwałe znalazło miejsce w historii powszechnej.
Zbrodnià zajmowały si´ parlamenty wielu paƒstw, w tym Wielkiej Brytanii i Stanów
Zjednoczonych. Do dziÊ ˝aden trybunał nie stwierdził, ˝e była to zbrodnia ludo-
bójstwa.

Kilka dni po ostatnim pobycie polskiej delegacji rzàdowej na Kremlu minister
spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił fakt stwierdzenia przez prezydenta
Władimira Putina w obecnoÊci polskiego premiera Donalda Tuska, ˝e „zbrodnia ka-
tyƒska” była zbrodnià stalinowskà. Umorzenie przez Rosj´ Êledztwa katyƒskiego
w 2004 roku z powodu przedawnienia, tak jakby była to zbrodnia kryminalna, nie-
przekazanie polskiej stronie pisemnego uzasadnienia, brak dost´pu do dokumentów
z teczkami polskich oficerów sprawia, i˝ w polsko-rosyjskich stosunkach w ocenie
przeszłoÊci nic zasadniczego nie si´ zmienia. Wielka szkoda, gdy˝ osàdzenie tej zbrodni
powinno le˝eç tak˝e w interesie Rosjan, którzy przecie˝ stanowili najwi´kszà liczb´
ofiar zbrodni komunistycznych.

Polska oczekuje od Rosji uznania zbrodni katyƒskiej za zbrodni´ przeciwko ludz-
koÊci, za zbrodni´ ludobójstwa, bo takà właÊnie była. Oczekujemy te˝, ˝e poznamy
inne, nie znane jeszcze miejsca kaêni Polaków, poza Katyniem (pierwszym odkrytym
masowym grobem), poza Miednoje, Piatichatkami, Kuropatami czy Bykownià. Zgod-
nie z naszà wiarà, naszym braciom nale˝à si´ mogiły (W. Reszczyƒski). 
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DziÊ niemal w całym kraju, a tak˝e w skupiskach Polaków na Êwiecie, powstajà
liczne symbole budujàce naszà pami´ç o ofiarach Zbrodni Katyƒskiej. Stawiane sà
symboliczne krzy˝e, tablice i pomniki, które stanowià materialne Êwiadectwo naszej
pami´ci. Jednak wyzwaniem w sprawie katyƒskiej pozostaje przede wszystkim
prawda. Jest ona czynnikiem kształtujàcym w istotny sposób ludzkà ÊwiadomoÊç.
WiernoÊç ogólnoludzkim wartoÊciom i potrzeba wychowania kolejnych pokoleƒ mło-
dych Polaków w duchu poszanowania prawdy i sprawiedliwoÊci jest dla nas wszyst-
kich wyzwaniem, ale i nakazem moralnym. 

Katyƒ stał si´ dla nas, Polaków, symbolem zbrodni dokonanej przez sowiecki 
totalitaryzm. Stał si´ równie˝ symbolem walki o prawd´, która zawsze była i pozo-
stanie fundamentem ka˝dego, prawdziwie niepodległego i demokratycznego paƒstwa
(A. Przewoênik). 

Wszechmogàcy i miłosierny Bo˝e, przywołujemy imiona wszystkich naszych
braci, którzy doznawszy ucisku i przemocy zostali bestialsko zamordowani na „nie-
ludzkiej ziemi”. Miłosierny Ojcze, zechciej przyjàç ofiar´ ich ˝ycia razem ze zbawczà
Ofiarà swojego umiłowanego Syna. Przez wstawiennictwo Matki Bo˝ej Królowej
M´czenników błagamy Ci´, obdarz ich wszystkich nagrodà nieÊmiertelnoÊci i wiecznej
chwały. Niech to szczególne miejsce, które utrwaliliÊmy w powstałym pomniku, b´dzie
miejscem pami´ci o tamtych tragicznych wydarzeniach. Błogosław nam, którzy
wspominamy te zbrodnie, pomó˝ nam przebaczyç, zachowaj nas od wojny i niena-
wiÊci. Przyjmij nasze modlitwy przez Jezusa Chrystusa, który do koƒca nas
umiłował i który z Tobà ˝yje i króluje na wieki wieków. 

Amen.
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Po Mszy Êw. celebrowanej przez
Biskupa Polowego uczestnicy liturgii
przeszli pod Pomnik Katyƒski, gdzie
odczytany został apel poległych,
podczas którego upami´tniono 
180 wojskowych oraz policjantów,
zwiàzanych z ziemià jarosławskà 
i lubaczowskà, poległych 
i pomordowanych na Wschodzie



X 

Katyń – pamiętamy

Dzieƒ pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej 

Warszawa, 13 IV 2008 r.



Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiony

został decyzją Sejmu z 14 listopada 2007 roku – 

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczcze-

nia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD

na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego

z 5 marca 1940 roku, Sejm ustanawia 13 kwietnia

Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – napisano

w przyjętej uchwale.

Msza św., celebrowana przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia oraz biskupów war-

szawskich na pl. Krasińskich w Warszawie 14 kwietnia 2008 roku zainaugurowała ob-

chody pierwszego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

Dziś Polacy oczekują od Rosji uznania zbrodni katyńskiej za zbrodnię przeciwko ludz-

kości, za zbrodnię ludobójstwa – mówił podczas Mszy św. polowej Biskup Polowy Wojska

Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 

Biskup T. Płoski podkreślił zaangażowanie Rodzin Katyńskich i ich kapelana, zmarłego

w zeszłym roku, ks. Zdzisława Peszkowskiego w podtrzymywaniu pamięci o pomordo-

wanych żołnierzach i funkcjonariuszach. Podkreślił, że ks. Peszkowski nawoływał nie tylko

do zachowania pamięci o ofiarach, ale także do przebaczenia i pojednania.

Ordynariusz Wojskowy przedstawił w homilii historię czaszki mjr. Ludwika Szymań-

skiego, złożonej w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej WP. W 1943 roku czaszka została

za sprawą członka Międzynarodowej Komisji Lekarskiej, dr Helge Tramsena, przebywa-

jącego na ekshumacji w Katyniu, przewieziona do Instytutu Medycyny Sądowej w Ko-

penhadze, skąd po 60 latach trafiła do kraju i za zgodą rodziny mjr. L. Szymańskiego,

umieszczona jako relikwia w Katedrze Polowej WP. 

W Eucharystii uczestniczyło liczne grono parlamentarzystów, członkowie rządu,

przedstawiciele Rodzin Katyńskich, poczty sztandarowe, władze samorządowe, członko-

wie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, kombatanci i mieszkańcy Warszawy.

Z Australii przyjechał syn majora Ludwika Szymańskiego – Jerzy Szymański wraz

z żoną Marceliną i synem Ludwikiem.
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Po Eucharystii orszak liturgiczny przeszedł do Kaplicy Katyńskiej, w której umiesz-

czona została czaszka mjr. Ludwika Szymańskiego. Arcybiskup Józef Kowalczyk odmówił

modlitwę i poświęcił oszkloną niszę, w której znajduje się czaszka, fragment pryczy obo-

zowej z wyrzeźbionym przez jednego z więźniów wizerunkiem Matki Bożej oraz guziki

znalezione podczas ekshumacji grobów polskich oficerów. W Kaplicy Katyńskiej pod-

pisany został także przez uczestników uroczystości akt przekazania czaszki do Katedry

Polowej.

W południe odbyła się uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Wartę wystawiły wszystkie rodzaje wojsk, Straż Graniczna i Policja.

W uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestniczyli m.in. marszałek

Sejmu Bronisław Komorowski, minister obrony narodowej Bogdan Klich, prezydent War-

szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, parlamentarzyści, generalicja i oficerowie Wojska Pol-

skiego, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, kombatanci, harcerze oraz mieszkańcy stolicy.

„Udało się nam razem wygrać wielką bitwę o pamięć, o tradycję, o prawdę o Katyniu.

Wygraliśmy tę bitwę siłą polskich serc. Wygraliśmy pomimo wielkiej, potężnej propa-

gandy najpotężniejszych krajów świata, które chciały zniszczyć polską pamięć” – powie-

dział marszałek Sejmu.

Marszałek Bronisław Komorowski podziękował Federacji Rodzin Katyńskich za podjęcie

inicjatywy, by 13 kwietnia ustanowić Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jego zda-

niem, była to okazja do zamanifestowania jedności wszystkich klubów parlamentarnych.

Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Andrzej Sariusz-Skąpski podkreślił, że rodziny ofiar

wciąż nie doczekały się zadośćuczynienia; przypominamy o tym w Dniu Pamięci Ofiar

Zbrodni Katyńskiej – powiedział.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza delegacje złożyły wieńce i znicze. Wśród osób

składających hołd tym wszystkich, którzy w ciągu naszych ojczystych dziejów oddały

swoje życie za Ojczyznę, był Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz Płoski

oraz Jerzy Szymański – syn oficera zamordowanego w Katyniu w otoczeniu żony Marce-

liny oraz syna Ludwika.

Po południu w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbył się Koncert Pamięci Zdra-

dziecko Pomordowanych Ofiar Katynia w wykonaniu Warszawskiego Zespołu Artystycz-

nego Vars Cantabile im. Arkadiusza Janaszka. Poezję recytował Andrzej Ferenc, śpiewał

Jerzy Cieślawski, akompaniował Janusz Tylman a dyrygował Edward Bogdan.

Kolejnym wydarzeniem było złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy pomniku Po-

ległym i Pomordowanym na Wschodzie, w Dolince Katyńskiej na Cmentarzu Wojskowym

na Powązkach i przy tablicy pamiątkowej na ścianie kościoła pw. św. Karola Boromeusza.

W tej części uroczystości Ordynariat Polowy Wojska Polskiego reprezentował ks. prał.

kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego, który odmówił modlitwę w in-

tencji Pomordowanych na Wschodzie.
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Katyń – pamiętamy

Dzieƒ pami´ci Ofiar Zbrodnii Katyƒskiej 
Plac Krasiƒskich

W IV niedziel´ wielkanocnà, prze˝ywanà jako niedziel´ Dobrego Pasterza,
gromadzimy si´ na Mszy Êwi´tej polowej celebrowanej w intencji Ofiar
Zbrodni Katyƒskiej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałà podj´tà 

14 listopada 2007 roku ustanowił „13 kwietnia Dniem Pami´ci Ofiar Zbrodni 
Katyƒskiej”. 

Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przedstawia si´ nam jako Dobry Pasterz, mówi
o sobie: Ja jestem Dobrym Pasterzem. Zna swoje owce i one Go znajà. Całe Jego
ziemskie ˝ycie było objawieniem i nieustannym ukazywaniem Jego miłoÊci do ludzi.
Litował si´ nad tłumami, gdy byli zn´kani i porzuceni, jak owce nie majàce pasterza.
Karmił ich słowem i chlebem, przebaczał i uzdrawiał, szukał i jednał z Ojcem w niebie,
znał po imieniu i cieszył si´ z ich powrotu, odzyskania ˝ywymi.

Pan Jezus porównuje siebie samego tak˝e do bramy. Powtarza dwukrotnie, ̋ e jest
bramà owiec: Zaprawd´, zaprawd´ powiadam wam: Ja jestem bramà owiec! Co to
znaczy, ˝e Pan Jezus jest bramà owiec? W górach judzkich znajduje si´ wiele grot,
wn´k i na noc pasterze zap´dzali swe owce właÊnie do takich grot. Sam pasterz 
kładł si´ u wylotu, u wejÊcia do groty: stawał si´ ˝ywà bramà. Wówczas owce były
bezpieczne, choç pasterz nara˝ał si´ na niebezpieczeƒstwa nocy: na atak drapie˝-
nika, napad złodziejski, czy na chorob´ wskutek nocnych chłodów. Czyli pasterz był
gotów cierpieç dla owiec. Pan Jezus podkreÊla bardzo wyraênie, ˝e jest On jedynà
bramà owiec. 

Âw. Piotr pisze w swoim liÊcie, którego fragment dzisiaj usłyszeliÊmy, ̋ e Chrystus
cierpiał za nas. Jego cierpienie jest ofiarà za nasze grzechy: w swoim ciele poniósł nasze
grzechy na drzewo, abyÊmy przestali byç uczestnikami grzechów, a ˝yli dla spra-
wiedliwoÊci (1 P 2, 24). Âw. Piotr dodaje, ̋ e jesteÊmy uzdrowieni mocà tej ofiary, czyli
mocà Jego Najdro˝szej Krwi: Krwià Jego ran zostaliÊcie uzdrowieni (tam˝e). A zatem
tylko ofiara Niewinnego Baranka, Jezusa Chrystusa, która jest równoczeÊnie ofiarà
miłoÊci Syna Bo˝ego, otwiera nam bram´ zbawienia.

Składamy dziÊ hołd pami´ci zdradziecko zamordowanym polskim jeƒcom wojen-
nym, przede wszystkim oficerom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Policji Paƒ-
stwowej, administracji, wi´ziennictwa i sàdownictwa przetrzymywanym w obozach
w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.

Podczas uroczystoÊci „Katyƒ pami´tamy, uczcijmy pami´ç bohaterów”, która od-
była si´ na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w dniach 9–10 listopada
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2007 roku, awansowano na wy˝sze stopnie wojskowe i słu˝bowe ponad 14 tys. osób
zamordowanych na Wschodzie przez NKWD, w tym 30 kapelanów ro˝nych wyznaƒ
i religii.

Ofiary tamtej zbrodni to kwiat polskiej inteligencji. Obok zawodowych oficerów,
oficerowie-rezerwiÊci – ludzie wielu zawodów, ró˝nych społecznych ról i urz´dów.
W codziennym ˝yciu byli profesorami wy˝szych uczelni, nauczycielami, adwokatami,
s´dziami, lekarzami, przedsi´biorcami, właÊcicielami ziemskimi, dziennikarzami, pi-
sarzami, itp. WÊród zgładzonych jeƒców wojennych 3 obozów specjalnych NKWD
znalazło si´ 12 generałów, 82 pułkowników, 205 podpułkowników, 563 majorów,
1521 kapitanów, 1830 poruczników, 4149 oficerów innych stopni. Tak˝e jedyna 
kobieta poÊród ofiar – por. pil. Janina Lewandowska – córka gen. Józefa Dowbór-
-MuÊnickiego.

Katyƒ to nie tylko straszliwa zbrodnia wykonana w majestacie sowieckiego prawa,
to równie˝ kłamstwo. Kłamstwo powtarzane tysiàce razy... Na całe pokolenia słowo
„Katyƒ” w Polsce i na całym Êwiecie pozostanie znakiem ludobójstwa i zbrodni wojennej.

U podstaw zbrodni katyƒskiej le˝y decyzja najwy˝szych władz paƒstwowych
i partyjnych Zwiàzku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku, na mocy której pozbawiono
˝ycia 21 857 (w samym dokumencie mówi si´ o 25 700 osobach) starannie wyselek-
cjonowanych przez NKWD obywateli polskich. 

Dokument o likwidacji tysi´cy jeƒców wojennych, przetrzymywanych przez wła-
dze Zwiàzku Sowieckiego, własnor´cznie podpisali członkowie Biura Politycznego
sowieckiej partii komunistycznej: Stalin, Woroszyłow, Mołotow, Mikojan. „Za” gło-
sowali równie˝ Kaganowicz i Kalinin. Podejmujàc t´ decyzj´ wyszli z zało˝enia – jak
mówi dokument – ̋ e wszyscy oni [Polacy] sà zatwardziałymi, niepoprawnymi wro-
gami władzy sowieckiej. To bezdyskusyjny dowód na to, i˝ ofiary zbrodni katyƒskiej
zostały stracone wyłàcznie z motywów politycznych. 

Dzi´ki zabiegom Rodzin Katyƒskich i ich kapelana – ksi´dza prałata Zdzisława
Peszkowskiego – obie Izby naszego Parlamentu podj´ły jednoznacznà uchwał´, ˝e
zbrodnia Katyƒska jest oczywistym ludobójstwem. Zbrodnia Katyƒska jest tak˝e pre-
cedensowà zbrodnià wojennà. Z ust ksi´dza kapelana wyszedł te˝ sponad „dołów
Êmierci”: Apel pami´ci, przebaczenia, pojednania i zawierzenia. 

DziÊ Polacy oczekujà od Rosji uznania zbrodni katyƒskiej za zbrodni´ przeciwko
ludzkoÊci, za zbrodni´ ludobójstwa, bo takà właÊnie była. Osàdzenie tej zbrodni, a nie-
umorzenie przez Rosj´ Êledztwa katyƒskiego w 2004 roku z powodu przedawnienia,
tak jakby była to zbrodnia kryminalna (nieprzekazanie polskiej stronie pisemnego
uzasadnienia), powinno le˝eç tak˝e w interesie Rosjan, którzy przecie˝ stanowili naj-
wi´kszà liczb´ ofiar zbrodni stalinowskich w latach 1917–1956. Oczekujemy te˝, ˝e
poznamy inne, nieznane jeszcze miejsca kaêni Polaków, poza Katyniem, poza Mied-
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noje, Piatichatkami, Kuropatami czy Bykownià. Zgodnie z naszà wiarà, naszym po-
mordowanym braciom nale˝à si´ mogiły. 

Cofnijmy si´ do roku 1943. Trwa wojna III Rzeszy ze Zwiàzkiem Radzieckim.
W lasach pod Smoleƒskiem hitlerowcy odnajdujà masowe groby tysi´cy polskich ofi-
cerów. Wszelkie dowody wskazujà na to, ̋ e zbrodni dopuÊcili si´ Rosjanie. Osławiony
niemiecki minister propagandy Joseph Goebbels wietrzy w tym znakomità okazj´ do
poró˝nienia ZSSR z Polakami oraz z sojusznikami na Zachodzie. 

Goebbels postanawia na miejsce zbrodni przywieêç 12 lekarzy sàdowych. To
głównie doktorzy spoza Niemiec, z krajów okupowanych przez hitlerowców. Majà
byç obiektywnymi Êwiadkami zbrodni Rosjan – Niemcy chcà uniknàç oskar˝eƒ, ˝e
przygotowali prowokacj´. 

Jednym z nich jest dr Helge Tramsen z Danii. Tramsen nie sympatyzuje z nazis-
tami, wr´cz przeciwnie – współpracuje z duƒskim ruchem oporu. Zastanawia si´, czy
jechaç do Katynia. Boi si´, ˝e lekarze stanà si´ marionetkami niemieckiej propagandy. 

W wywiadzie, udzielonym Radiu Wolna Europa w 1962 roku, lekarz wspominał:
Kilku przywódców ruchu oporu oÊwiadczyło mi, ˝e to odkrycie mo˝e mieç w przy-
szłoÊci ogromne znaczenie i ˝e nale˝y zebraç wszystkie mo˝liwe informacje w sprawie,
która na pewno b´dzie jednà z najwi´kszych zbrodni wojennych, o jakiej kiedykolwiek
słyszano. Pojechałem. 

Tramsen, a˝ do przyjazdu do Katynia podejrzewał, ˝e za zbrodnie odpowiadajà
hitlerowcy. – Byli oni zdolni do popełnienia tej zbrodni bardziej ni˝ ktokolwiek inny
– tak uwa˝ał. Na miejscu zmienił jednak zdanie. – To, co zobaczyłem w Katyniu, było
widokiem tak straszliwym, rzeczà tak przera˝ajàcà, ˝e w najgorszych nocnych marach
czegoÊ podobnego nie mógłbym wyÊniç – opowiadał po latach. 

Niemcy dali lekarzom wolnà r´k´ w prowadzeniu badaƒ. Ka˝dy z doktorów mógł
nawet zabraç z miejsca zbrodni dowolne rzeczy. Tramsen zabrał ze sobà czaszk´ ofi-
cera, który zginàł od strzału w tył głowy.

Dlaczego duƒski doktor zabrał właÊnie czaszk´? Nie sposób dziÊ odpowiedzieç
na to pytanie. Prawdopodobnie chciał mieç dowód na to, ˝e zbrodni´ popełnili Ros-
janie. Ju˝ w kilka miesi´cy po zbadaniu przez lekarzy masowych grobów Armia Czer-
wona odbiła teren. Radziecka propaganda od tej pory konsekwentnie głosiła, ˝e
zbrodni na polskich oficerach dokonali Niemcy.

Paradoksalnie – wyprawa do Katynia uratowała Tramsenowi ˝ycie. Doktor sam
przyznawał, ˝e kiedy pod koniec wojny trafił do obozu koncentracyjnego za działal-
noÊç w ruchu oporu, Niemcy obawiali si´ go zgładziç, aby nie straciç Êwiadka zbrodni
katyƒskiej. 

Bliscy Tramsena mówià dziÊ, ̋ e Katyƒ zacià˝ył na ̋ yciu całej ich rodziny. Doktor
przez lata obawiał si´, ˝e jego najbli˝szym grozi niebezpieczeƒstwo. Miał przecie˝
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czaszk´ polskiego oficera – dowód zbrodni, której Rosjanie przez dziesiàtki lat 
zaprzeczali. 

Tramsen zamknàł si´ w sobie, kiedy w 1970 roku w niejasnych okolicznoÊciach
zmarła w Polsce jego córka. 

Czaszka ukryta przez Tramsena została odnaleziona przypadkowo niedawno
w Instytucie Medycyny Sàdowej w Kopenhadze, skàd po ponad 60 latach została
przywieziona do kraju. 

Zachowały si´ dokumenty z niemieckiej ekshumacji, opublikowane w Berlinie
w 1943 roku – w tym protokoły podpisane przez Tramsema. W prawej wewn´trznej
kieszeni [marynarki] znajduje si´ paszport osobisty, drukowany w j´zyku polskim
na nazwisko Szymaƒski, Ludwig, Kraków – Miasto, kapitan rezerwy. Jest te˝ ko-
perta z kilkoma polskimi i rosyjskimi znaczkami pocztowymi, a tak˝e kartka pa-
pieru z poezjà pisanà w j´zyku polskim – napisał doktor w protokole z ekshumacji
zwłok. Z Kozielska kapitan Szymaƒski przysłał do rodziny w Krakowie tylko jeden
list, w listopadzie 1939 roku (Czaszka pomo˝e odkryç tajemnic´, „Rzeczpospolita”
149/2006).

DziÊ spełniajàc wol´ syna majora Ludwika Szymaƒskiego – Jerzego, a tak˝e ty-
si´cy rodzin ofiar zbrodni składamy Jego doczesne szczàtki w Kaplicy Katyƒskiej.
Kaplica Katyƒska w Katedrze Polowej Wojska Polskiego to swoiste sanktuarium pa-
mi´ci wiernych, a˝ do Êmierci (por. Ap 2,10) – „VINCTIS NON VICTIS” – „poko-
nanym – niezwyci´˝onym”. Do tego miejsca uosabiajàcego pami´ç Narodu Polskiego
o tysiàcach pomordowanych Polaków – ofiar zbrodni katyƒskiej – b´dà odtàd biegły
myÊli Polaków z całego Êwiata. 

Na oksydowanych tabliczkach widnieje 15 tysi´cy imion i nazwisk. Tak˝e tabliczki
tych z imienia i nazwiska nieznanych, oznaczonych literami N.N. – 7 tysi´cy tabliczek.
Nad ołtarzem relikwia niezwykła – płaskorzeêba przedstawiajàca Matk´ Miłosierdzia
– wyrzeêbiona w obozie w Kozielsku na sosnowej desce wyrwanej z pryczy obozowej.
Dar ojca, wi´ênia obozu, ofiary Katynia – Henryka Gorzechowskiego, dla syna, te˝
Henryka, który ocalał, na jego 19 urodziny. Przejmujàcy symbol tamtych dni w obozie
kozielskim. Âwiadectwo, ˝e jenieckie serca otwierały si´ na Chrystusa Dobrego Pa-
sterza i na Jego Matk´ – Matk´ Miłosierdzia.

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
Szkół, urz´dów i kamienic, i chat:
MyÊmy znów do Niepodległej szli, 
Jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.
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Dłu˝szà drogà znów szedł ka˝dy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego, 
Przez Łubiank´, przez Katyƒski Las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Nie zatrzymał nas czerwony kat.
Bo przed nami Polska – coraz bli˝ej!

I myÊmy szli i szli – dziesiàtkowani!
Choç zdradà pragnàł nas podzieliç wróg...
I przez Ludowà przeszliÊmy – niepokonani
A˝ Wolnà Polsk´ – raczył wróciç Bóg!!!

(Marian Jonkajtys, Marsz Sybiraków)

Polskie drogi splatajà si´ od stuleci z drogami Chrystusa. A ci, którzy umierajà
z Chrystusem, zmartwychwstajà wraz z Nim do nowego ˝ycia. Wierzymy, ˝e ci nasi
bracia, w Êwi´tych obcowaniu doznajà chwały Zbawienia, która jest przecie˝ powo-
łaniem człowieka. 

Pami´taj zatem Polsko o dzieciach swoich, które miłoÊç do Ciebie Êmiercià okupiły. 
Amen.114
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„Polacy oczekujà od Rosji uznania
zbrodni katyƒskiej za zbrodni´
przeciwko ludzkoÊci, za zbrodni´
ludobójstwa” – mówił podczas 
Mszy Êw. polowej na pl. Krasiƒskich
Biskup Polowy Wojska Polskiego,
Tadeusz Płoski. 13 kwietnia 2008 roku
po raz pierwszy obchodzono Dzieƒ
Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej,
ustanowiony decyzjà Sejmu 
w listopadzie 2007 roku

Po Mszy Êw. w Kaplicy Katyƒskiej
pobłogosławiona została czaszka, 
mjr. Ludwika Szymaƒskiego, 
jednego z ˝ołnierzy zamordowanych 
w Katyniu. W uroczystoÊci wziàł
udział syn zamordowanego oficera,
Jerzy Szymaƒski
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W południe, na pl. Piłsudskiego miała miejsce
uroczysta zmiana wart przed Grobem Nieznanego
˚ołnierza. Kwiaty i znicze zostały zło˝one 
w miejscach upami´tniajàcych zbrodni´ katyƒskà: 
pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na
Wschodzie, w „Dolince Katyƒskiej” na Powàzkach
wojskowych oraz pod tablicà umieszczonà na Êcianie
koÊcioła pw. Êw. Karola Boromeusza


