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Zbrodnia ludobójstwa w Katyniu, Charkowie, Mied-

noje, Kuropatach, Bykowni – była ukrywana przez

pół wieku. Była nie tylko ludobójstwem, ale najwięk-

szym kłamstwem związanym z II wojną światową. 

Pomordowani byli naprawdę elitą przywódczą, intelek-

tualną i duchową Rzeczypospolitej. Takich strat nie po-

niosło żadne państwo ani w II wojnie światowej, ani

nigdy wcześniej – mówił podczas Mszy świętej polowej

odprawionej 4 września 2008 roku na Cmentarzu Wo-

jennym w Miednoje Biskup Polowy WP. 

Słuchali jego słów przedstawiciele rządu z Grzegorzem Schetyną, ministrem Spraw We-

wnętrznych i Administracji, parlamentu, policjanci z generalnym inspektorem Andrzejem

Matejukiem, komendantem głównym Policji, przedstawiciele rodzin pochowanych tu

ponad sześciu tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego,

także żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy

Straży Więziennej, księży, osadników wojskowych, ziemian... Słów Biskupa Polowego słu-

chali także młodzi mieszkańcy tych okolic, od pięciu lat zapraszani do Polski przez Sto-

warzyszenie Rodzina Policyjna, obecni także na tej uroczystości. 

Polska delegacja przybyła do Miednoje 4 września 2008 roku, w ósmą rocznicę

otwarcia i poświęcenia Cmentarza Wojennego. To wtedy po raz pierwszy odezwał się

dzwon, częściowo umieszczony pod ziemią – jego dźwięk symbolizował głos ofiar zbrodni

a od ołtarza Pańskiego popłynęła modlitwa do Miłosiernego Boga w intencji tych, którzy

tu oczekują zmartwychwstania, ich rodzin, ojczyzny, pojednania w prawdzie między na-

rodami polskim i rosyjskim. Licznie przybyli Rodacy skupili się przy dwudziestu pięciu

zbiorowych mogiłach ofiar zbrodni, na których postawiono wysokie, ośmiometrowe

krzyże, odczytywali nazwiska zamordowanych umieszczone wzdłuż biegnącej wokół

cmentarza alei. 

W wygłoszonej podczas Eucharystii homilii Biskup Polowy Wojska Polskiego gen.

dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski przytoczył faktografię ludobójczej zbrodni, popełnionej
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na polskich jeńcach. Przypominając o postawie wiary i ufności w miłosierdzie Boże, jaka

powinna cechować nas, chrześcijan, uczniów Jezusa, wskazał, że właśnie ten cmentarz

może stać się świadectwem przebaczenia, pojednania i przestrogą przed kainową zbrod-

nią (...) Nad tymi mogiłami trzeba też przypomnieć o aktualnym programie dla Europy

i świata – budowaniu cywilizacji miłości.

Po zakończeniu Liturgii zabrał głos Tadeusz Konon, prezes Zarządu Warszawskiego

Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, mówiąc m.in: Niech trwanie przy tradycji piel-

grzymek na groby Ojców, wpływa na odkłamywanie historii, odsłanianie prawdy tego

trudnego okresu naszych dziejów dla całego społeczeństwa, w obydwu naszych pań-

stwach. Mówił też o tym, jak rodziny policyjne dotknięte tą zbrodnią starają się wśród

miejscowej ludności pozyskać zrozumienie dla naszych uczuć związanych z tym świętym

dla nas miejscem. Grzegorz Grześkowiak, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzysze-

nia Rodzina Policyjna 1939 z siedzibą w Katowicach, powiedział m.in.: W tym miejscu,

gdzie naszych najbliższych mogiły, przyrzekamy spoczywającym tutaj policjantom pol-

skim, że nie zapomnimy, nie pozwolimy umrzeć prawdzie. Tak dopomóż Bóg!

Po południu polska delegacja udała sie do Tweru. To tam, w siedzibie Zarządu Ob-

wodowego NKWD, w piwnicznej celi wygłuszonej wojłokiem, strzałem w potylice z nie-

mieckich pistoletów Walther zamordowano ponad 6 300 jeńców obozu w Ostaszkowie.

Ich ciała ładowano na samochody ciężarowe i wywożono do wcześniej przygotowanych

dołów na należącym do NKWD terenie leśnym nad rzeką Twercą koło wsi Miednoje. 

Dziś dawny budynek NKWD stanowi siedzibę miejscowej Akademii Medycznej. Pod

umieszczonymi na jego ścianie tablicami upamiętniającymi zamordowanych polskich

funkcjonariuszy służb mundurowych polska delegacja złożyła wiązanki kwiatów. Biskup

Tadeusz Płoski przewodniczył modlitewnemu rozważaniu, w którym znalazły się m.in.

takie słowa: 

Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Twerze, są roz-

działem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć po-

winna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. 

Trzeba jednak mieć świadomość, że również ta śmierć, a raczej to wielkie żniwo

śmierci, jest jakoś wpisana w Boże plany i nabiera nowego znaczenia w perspektywie

śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nade wszystko staje się ona ofiarą, której owocem

jest dobro. W wymiarze narodowym przybrało ono kształt wolności. W wymiarze ludzkim

jest przykładem odwagi i wytrwania w wierności ideałom. W wymiarze chrześcijańskim

staje się wezwaniem do przebaczenia.
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Z głębokości ziemi wydobywa się dzwon
wydający dźwięk prawdy

Modlitwa biskupa polowego WP za pomordowanych polskich wi´êniów z obozu w Ostaszkowie 
Budynek Akademii Medycznej (kiedyÊ budynek NKWD) w Twerze

Wszechmogàcy, Wieczny Bo˝e, kl´kamy przy mogiłach naszych braci i wo-
łamy do Ciebie z miejsca szczególnego dla wielu tysi´cy Twoich dzieci.
Stajemy dzisiaj na miejscu, które zostało uÊwi´cone wiecznym spoczynkiem

funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej, ˚ołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, ˚an-
darmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Słu˝by Wi´ziennej, Urz´dników paƒstwowych,
ksi´˝y, polskich ziemian oraz niewinnych mieszkaƒców Rosji, którzy stali si´ ofiarami
systemu b´dàcego na słu˝bie szatana – ksi´cia ciemnoÊci. Oni, jak niegdyÊ pierwsi
chrzeÊcijanie, w czasach sowieckiego barbarzyƒstwa dali najpi´kniejsze Êwiadectwo
prawdy i miłoÊci, dali sił´ i moc naszej wierze na dalsze tysiàclecia. Oni zapłacili 
szczególnà cen´ naszej wolnoÊci. Dali, rzecz mo˝na, kształt naszej wolnoÊci.

W tym miejscu z gł´bokoÊci ziemi wydobywa si´ dzwon wydajàcy dêwi´k praw-
dy o bestialsko zamordowanych strzałem w tył głowy.

Niech głos tego dzwonu rozbrzmiewa w sercach wszystkich ludzi, gdy wzywasz
ich, by szli Êcie˝kà pojednania, pokoju i by byli miłosierni, jak Ty jesteÊ miłosierny.
Panie, ty kierujesz słowa pokoju do swego ludu i do wszystkich, którzy zwracajà ku
Tobie swoje serca. Pomó˝ nam przebaczyç, chroƒ nas od wojny, nienawiÊci, ale tak˝e
od niepami´ci.

Stojàc na miejscu Êwi´tym wypowiadam dzisiaj Chrystusowe słowa: Ojcze, prze-
bacz im, bo nie wiedzà, co czynià... jeszcze raz powtarzam: Ojcze, przebacz... Sà one bo-
wiem szczególnie aktualne dla ludzi, których dotknàł dramat niewinnej Êmierci ich 
bliskich. JesteÊcie Êwiadkami Êmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne
wydarzenia, które miały miejsce na wiosn´ 1940 roku w Twerze, sà rozdziałem w mar-
tyrologium polskim, który nie mo˝e byç zapomniany. Ta ˝ywa pami´ç powinna byç 
zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleƒ. 

Trzeba jednak mieç ÊwiadomoÊç, ˝e równie˝ ta Êmierç, a raczej to wielkie ˝niwo
Êmierci, jest jakoÊ wpisane w Bo˝e plany i nabiera nowego znaczenia w perspekty-
wie Êmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nade wszystko staje si´ ona ofiarà, któ-
rej owocem jest dobro. W wymiarze narodowym przybrało ono kształt wolnoÊci.
W wymiarze ludzkim jest przykładem odwagi i wytrwania w wiernoÊci ideałom.
W wymiarze chrzeÊcijaƒskim staje si´ wezwaniem do przebaczenia.

Twemu Miłosierdziu powierzamy wszystkich zamordowanych na „nieludzkiej
ziemi”, którzy w swych sercach pragn´li byç ludêmi pokoju i strzec bezpieczeƒstwa
oraz wolnoÊci dla przyszłych pokoleƒ.
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Wszechmogàcy Bo˝e, modlimy si´ za przywódców paƒstwowych naszych kra-
jów: Polski i Rosji, aby usilnie starali si´ zaspokoiç słuszne pragnienie narodu pol-
skiego i rosyjskiego, i uczyli młodzie˝ dróg prawdy historycznej, sprawiedliwoÊci
i pokoju. Natchnij Ich, aby zabiegali ofiarnie o wspólne dobro – któremu na imi´
Prawda i Pokój, a których êródłem jest obraz i podobieƒstwo Stwórcy, wpisane
w natur´ ka˝dej ludzkiej istoty.

Ojcze niebieski, w tym szczególnym miejscu modlimy si´ za wszystkich, którzy
wierzà w Ewageli´ Jezusa. Kieruj ich krokami w prawdzie i miłoÊci. Niech dajà
Êwiadectwo pokoju, który przewy˝sza wszelki umysł i o ÊwiatłoÊç, która zwyci´˝a
mroki wrogoÊci, grzechu i Êmierci.

Panie nieba i ziemi, Stwórco jednej ludzkiej rodziny, modlimy si´ za wyznawców
wszystkich religii. Niech szukajà Twojej woli w modlitwie i czystoÊci serca. Pomó˝
im odnaleêç w Tobie moc, która pozwoli im przezwyci´˝yç l´ki nieufnoÊç, wzrastaç
w przyjaêni i ˝yç w zgodzie. Ojcze, niech wszyscy wierzàcy majà odwag´ przebaczyç
sobie nawzajem, aby zagoiły si´ rany przeszłoÊci.

Prosimy Ci´ o to przez Chrystusa Pana naszego. 
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Msza Êw. polowa w intencji zamordowanych oficerów i funkcjonariuszy w 1940 r. w Twerze
Cmentarz Wojenny w Miednoje

Znowu stajemy – my przybysze z Polski – na Cmentarzu Wojennym na ziemi
rosyjskiej. Miednoje to wieÊ w obwodzie twerskim nad rzekà Twercà około
200 km na północny zachód od Moskwy. Dawny teren wypoczynkowy

NKWD. Wiosnà 1940 roku w pobliskich lasach pochowano zamordowanych przez
radzieckà policj´ politycznà NKWD oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy 
innych słu˝b mundurowych – policjantów, pograniczników, funkcjonariuszy stra˝y
wi´ziennej oraz urz´dników – łàcznie 6361 osób. Oficerowie zostali uwi´zieni 
19 wrzeÊnia 1939 roku przez NKWD i przetrzymywani pierwotnie w obozie jeniec-
kim w Ostaszkowie. Od 4 kwietnia do 22 maja 1940 roku wi´êniowie byli systema-
tycznie mordowani strzałem w tył głowy w miejscowoÊci Kalinin, dzisiejszy Twer. 

Obóz w Ostaszkowie był najwi´kszym obozem specjalnym, podległym
Zarzàdowi ds. Jeƒców Wojennych NKWD. Funkcjonował na wysepce Stołbnyj je-
ziora Seliger, w zabudowaniach poklasztornych monasteru Niłowa Pustyƒ w odle-
głoÊci 11 km od miejscowoÊci Ostaszków, na północny zachód od Kalinina (Twer),
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przy linii kolejowej Wielkie Łuki – Bołogoje (ok. 300 km od Moskwy). Od momentu
utworzenia obozu w listopadzie 1939 roku zgromadzono tam 8397 jeƒców; w kwiet-
niu 1940 roku (okres likwidacji) obóz liczył ok. 6570 osób, w tym 400 oficerów.
Trafili tu oprócz kilku tysi´cy funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej i Policji
Województwa Âlàskiego głównie ˝ołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, a tak˝e
uwa˝ani przez NKWD za szczególnie niebezpiecznych oficerowie, podoficerowie
i szeregowi wywiadu, ˚andarmerii Wojskowej, Stra˝y Granicznej, Stra˝y
Wi´ziennej i wymiaru sprawiedliwoÊci II RP. W Ostaszkowie przebywało te˝ kilku-
dziesi´ciu ksi´˝y katolickich, prawników, osadników wojskowych i ziemian, pocho-
dzàcych z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Komendantem obozu ostaszkow-
skiego był mjr NKWD Pawieł Borysowiec. Akcja „rozładowania obozu” – co
faktycznie oznaczało likwidacj´ wi´zionych w nim jeƒców – rozpocz´ła si´ 4 kwiet-
nia i trwała do 22 maja 1940 roku. Łàcznie w Moskwie sporzàdzono 65 list Êmierci,
na których znalazły si´ nazwiska 6361 jeƒców. Likwidacji unikn´ło 127 osób, które
trafiły do innych obozów. Ostatecznie obóz rozwiàzano w lipcu 1940 roku.

2 wrzeÊnia 2000 roku został otwarty i poÊwi´cony ten Polski Cmentarz
Wojenny. W 1991 roku odnaleziono tu zbiorowe mogiły Polaków zamordowanych
wiosnà 1940 roku w Kalininie (Twer), na mocy decyzji Biura Politycznego KC
Wszechzwiàzkowej Komunistycznej Partii Bolszewików Zwiàzku Sowieckiego z 5
marca 1940 roku. To najwi´ksza polska nekropolia na terenie Rosji. W Miednoje
w 25 zbiorowych mogiłach spoczywajà szczàtki 6361 jeƒców obozu specjalnego
NKWD w Ostaszkowie. Spoczywa tu 43 oficerów Wojska Polskiego, 240 oficerów
policji i ˝andarmerii, 765 podoficerów policji i ˝andarmerii, 4924 szeregowych po-
licjantów, 189 pracowników słu˝by wi´ziennej, 9 wywiadowców, 5 ksi´˝y, 35 osad-
ników, 4 handlowców, 4 osoby przeniesione z wi´zieƒ polskich, 5 pracowników 
sàdownictwa, 72 ˝ołnierzy i podoficerów Wojska Polskiego, 54 inne osoby. Z tej
liczby 3848 mieszkało na terenach Rzeczypospolitej włàczonych do Niemiec, głów-
nie na Âlàsku.

Zbrodnia ludobójstwa w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kuropatach, Bykowni
– była ukrywana przez pół wieku. Była nie tylko ludobójstwem, ale najwi´kszym
kłamstwem zwiàzanym z II wojnà Êwiatowà. Pomordowani byli naprawd´ elità przy-
wódczà, intelektualnà i duchowà Rzeczypospolitej. Takich strat nie poniosło 
˝adne paƒstwo ani w II wojnie Êwiatowej, ani nigdy wczeÊniej.

Był czas, kiedy szukaliÊmy mogił Katynia i przyszedł taki dzieƒ, ˝e stan´liÊmy
nad dołami Êmierci. Przyszedł tak˝e taki dzieƒ, ˝e zadzwoniły dzwony wydobywa-
jàce si´ z dołów Êmierci w Katyniu, Charkowie i Miednoje. ByÊmy si´ nie bali tych,
którzy zabijajà ciało, lecz duszy zabiç nie mogà (Mt 10, 28). I chocia˝ długo 
czekała kaplica katyƒska w Katedrze Polowej na czas, by imiona ich upami´tniç, 
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to one wpisane były w Bo˝e plany i Dobry Pasterz – Chrystus – je znał. Wyciàgamy
jednak dłoƒ pojednania, bo wierzymy w Bo˝e przebaczenie i miłosierdzie.

Wzruszajàce słowa wypowiedział Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II podczas modlitwy
wigilijnej 24 grudnia 1993 roku: Kl´kamy przy nieznanych mogiłach z tà Êwiado-
moÊcià, ˝e zapłacili oni szczególnà cen´ naszej wolnoÊci. Dali – rzec mo˝na – defi-
nitywny kształt tej wolnoÊci, kl´kamy zwłaszcza przy mogiłach katyƒskich.
Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej ÊwiadomoÊci i nie mo˝e byç wymazana
z pami´ci Europy. 

Podczas pielgrzymki Rodzin Katyƒskich do Rzymu 13 kwietnia 1996 roku usły-
szeliÊmy od Papie˝a najgł´bsze, najbogatsze w treÊç słowa o istocie Golgoty
Wschodu: JesteÊcie Êwiadkami Êmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu.
Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosn´ 1940 roku w Katyniu,
Charkowie i Miednoje, sà rozdziałem w martyrologium polskim, które nie mo˝e byç
zapomniane. Ta ˝ywa pami´ç powinna byç zachowana jako przestroga dla przy-
szłych pokoleƒ.

Trudna prawda o „Golgocie Wschodu” kieruje nasze serca i kroki ku Bogu.
Jezus zaprasza nas – podobnie jak Piotra z dzisiejszej Ewangelii – do odkrywania
tajemnicy Boga. On zaufał Bogu, nie b´dàc pewny swoich decyzji, mimo i˝ był zm´-
czony, wypłynàł. I choç wydawało mu si´ to pozbawione jakiegokolwiek sensu, za-
ufał Bogu. Uznał wy˝szoÊç Pana. Wypłynàł i osiàgnàł sukces. 

By zbli˝yç si´ do Boga, trzeba mieç odwag´ otwierania si´ na prawd´. B´dzie to
mi´dzy innymi prawda o własnej nieraz pustce i grzesznoÊci. Dopiero gdy staniemy
wobec niej, mo˝emy zaczàç pojmowaç, ˝e Bo˝a miłoÊç naprawd´ jest wi´ksza od
wszelkiego grzechu. Âwiadectwo Piotra zach´ca nas dzisiaj do udziału w Eucharystii
– pomimo naszej grzesznoÊci.

Tylko wiara w moc Boga mo˝e nam dodaç skrzydeł. Trzeba Bogu zaufaç bezgra-
nicznie, nawet jeÊli wydaje nam si´ to bez gł´bszego sensu. I w tej wierze starajmy 
si´ wytrwaç. KtoÊ powiedział kiedyÊ, ˝e wierzy si´ Bogu, a nie tylko w Boga. Tak
zrobił Piotr i udało mu si´. PowinniÊmy i my odnosiç si´ do tej postawy w ˝yciu 
codziennym. 

Panie, zbyt cz´sto wàtpi´, poddaj´ si´, rezygnuj´. Nie mam ju˝ siły, ˝eby znowu
podejmowaç wyzwania dane od Ciebie. A Ty tylko mówisz: „Wypłyƒ na gł´bi´”. „Nie
bój si´”. Panie, „jestem człowiek grzeszny” i słaby, dlatego potrzebuj´ Twojej pomocy.

KtoÊ powiedział, ˝e kataru i miłoÊci nie da si´ ukryç. Jezus, widzàc nasze kocha-
jàce serce, nie pami´ta grzechów, bo prawdziwa miłoÊç wybacza. Nasza grzesznoÊç
nie jest przeszkodà dla Jezusa. Przeszkodà jest brak wiary w miłosierdzie Bo˝e.
Ufajmy i oczyszczajmy si´, a b´dziemy Êwiadczyç, ˝e Bóg jest miłoÊcià miłosiernà.
Tak robili zawsze ludzie kochajàcy Boga: prorocy, apostołowie, wyznawcy Jezusa.
Tak czyƒmy i my...
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Obejmijmy dziÊ modlitwà serdecznà ludzi dwóch Narodów: Polaków i Rosjan –
ofiary zbrodni, ofiary okrutnego systemu, co w miejsce miłoÊci propagował niena-
wiÊç, walk´ klas, egoizm i bezwzgl´dnoÊç dyktatury proletariatu. To tu właÊnie, 
poÊród grobów, mo˝emy przezwyci´˝aç dawne urazy, przemieniaç nasze serca,
otwieraç je wzajem na siebie. Cmentarz ten mo˝e staç si´ Êwiadectwem przebaczenia
pojednania i przestrogà przed kainowà zbrodnià. Ponad cmentarnymi mogiłami
wpatrujemy si´ w horyzont przyszłoÊci. Takiej przyszłoÊci, która b´dzie budowana
na wzajemnym zaufaniu, prawdzie, współpracy i szacunku. Nad tymi mogiłami trze-
ba te˝ przypomnieç o aktualnym programie dla Europy i Êwiata – budowaniu cywi-
lizacji miłoÊci.

DziÊ rozlegnie si´ dêwi´k cmentarnego dzwonu. Z podziemnej niszy, z gł´bo-
koÊci – de profundis – przypomina on o kainowej zbrodni. Przywołujemy dziÊ imio-
na tych naszych Braci, którzy rzucali w obcà gleb´ wolnej Polski siew, Bo˝e ziarno,
własnà krew. 

Ziarno, które plon wydaje. JesteÊmy dziedzicami tego plonu. My wszyscy tutaj
zgromadzeni. I Polska cała! Ofiarujemy im dziÊ naszà modlitw´, miłoÊç i pami´ç.

Za chwil´ w tajemnicy Przeistoczenia stanie poÊród nas Jezus Chrystus,
Odkupiciel i Zbawiciel człowieka. Ten, który odsunàł kamieƒ grobowy, złamał
oÊcieƒ Êmierci, powie tym naszym Braciom i nam, przy ich mogiłach zgromadzonym,
˝e ˝ycie ludzkie zmienia si´, ale si´ nie koƒczy. ˚e ka˝dego z nas ogarnie ÂwiatłoÊç
Wiekuista i na koƒcu swej w´drówki czekaç na niego b´dzie Bóg, który jest MiłoÊcià.
Taka jest nasza wiara. 
Nasz wiek – mówił Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II w 1999 roku w Bydgoszczy –

nasze stulecie, ma swe szczególne martyrologium jeszcze w pełni nie spisane. Trzeba
je zbadaç, trzeba je spisaç, ujawniç wszystkie Êwiadectwa m´czenników naszego wie-
ku, którzy ponieÊli Êmierç jako ofiary komunizmu i nazizmu, płacàc krwià za
przynale˝noÊç do Chrystusa i KoÊcioła.

Czàstkà tego martyrologium naszego narodu i chrzeÊcijaƒstwa jest ta zbrodnia
dokonana na jeƒcach z obozu w Ostaszkowie. Pragniemy te˝, aby wiedza o tej zbrod-
ni przenikała do ÊwiadomoÊci młodej generacji, stała si´ cz´Êcià tej najwa˝niejszej 
tradycji, która b´dzie wianem polskiej i rosyjskiej historii przeniesionej w XXI wiek.
Niech przypomina tym pokoleniom, które w ˝ycie wchodziç b´dà, ˝e mo˝na zabiç
ciało, ale nie mo˝na zabiç duszy.

Słodki Baranku, Zbawicielu, Panie! 
Racz im udzieliç w niebie pomieszkanie 
I w wiekuistej pozwól im ÊwiatłoÊci 
Oglàdaç Ciebie w wiecznej szcz´ÊliwoÊci.

Amen.
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XI. Jak ziarno wrzucone w ziemię

Hołd Pomordowanym oddali m.in. Minister
Spraw Wewn´trznych i Administracji – Grzegorz
Schetyna, Komendant Główny Policji generalny

inspektor Andrzej Matejuk

„Był taki czas, kiedy szukaliÊmy mogił
Katynia i przyszedł taki dzieƒ, ˝e stan´liÊmy
nad dołami Êmierci. Przyszedł tak˝e taki dzieƒ,
˝e zadzwoniły dzwony wydobywajàce si´ z dołów
Êmierci w Katyniu, Charkowie 
i Miednoje” – Biskup Polowy 
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Twer: Pamiàtkowe tablice na
Êcianie budynku wchodzàcego 
w skład kompleksu sił
bezpieczeƒstwa ZSRR
w latach 1930–1950
upami´tniajàce zamordowanych
polskich funkcjonariuszy słu˝b
mundurowych

Biskup Polowy Tadeusz Płoski
przewodniczył modlitwie przy
budynku, gdzie mordowano
polskich funkcjonariuszy słu˝b
mundurowych



XII

Z dobrego skarbca
swego serca 

wydobywać dobro

Pogrzeb pomordowanych i poległych w okolicach Kobrynia

Kobryƒ, 13 IX 2008 r.



Kobryń leży na Polesiu, ok. 50 km na wschód od gra-

nicy Polski z Białorusią. To miasto o długiej historii,

sięgającej czasów średniowiecznego księstwa włodzi-

miersko-halickiego, w okresie II Rzeczypospolitej stolica

powiatu w województwie poleskim. We wrześniu 1939

roku w Kobryniu i okolicy walki z Niemcami, a później

z Sowietami, toczyła 60. Dywizja Piechoty Rezerwowej

„Kobryń”, dowodzona przez płk. Adama Eplera, zor-

ganizowana po 10 września na bazie jednostek z Kob-

rynia, Brześcia i Pińska, także ochotników, uczniów kob-

ryńskiego gimnazjum.

Od sierpnia 2007 roku w Kobryniu i okolicach specjaliści Rady Ochrony Pamięci Walk

i Męczeństwa, wspólnie ze specjalistami Ministerstwa Obrony Republiki Białorusi, poszu-

kiwali mogił Polaków poległych i pomordowanych na Polesiu we wrześniu 1939 roku.

Przeprowadzenie tych prac było możliwe dzięki podpisanej w Brześciu 21 kwietnia 1995

roku umowie między rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruskiej o ochronie

grobów i miejsc pamięci ofiar wojen i represji. 

Na terenie starego cmentarza katolickiego w Kobryniu zlokalizowano i wyeksploro-

wano zbiorową mogiłę, kryjącą szczątki 13 żołnierzy Wojska Polskiego poległych zapewne

18 września 1939 roku podczas obrony miasta. Na podstawie odnalezionych tzw. nie-

śmiertelników zidentyfikowano nazwiska trzech z nich: strzelca Stanisława Matyki, pod-

chorążego Ewarysta Zajkowskiego oraz strzelca Ludwika Lipy. Natomiast w położonym

w pobliżu Kobrynia Podziemieniu ekshumowano szczątki 42 Polaków: żołnierzy, policjan-

tów i osób cywilnych, zamordowanych po wkroczeniu Sowietów przez komunistyczne

bojówki. 

13 września 2008 roku w kościele parafialnym pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi

Panny w Kobryniu pod przewodnictwem Ordynariusza Wojskowego bp. gen. dyw.
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prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego odprawiona została Msza święta w intencji pomordo-

wanych i poległych. Szczątki ekshumowanych z Kobrynia i Podziemienia, także gen. Sta-

nisława Sołłohub-Dowoyno, oficera II Korpusu Polskiego w Rosji, w II RP m.in. dowódcy

12. Dywizji Piechoty, zastrzelonego przez oficera sowieckiego na progu własnego domu

w Ziołowe koło Kobrynia, zostały uroczyście pochowane przy kościele obok grobów żoł-

nierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku. Powstaje tu największa na Białorusi kwa-

tera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku w walkach

z Niemcami i Sowietami. 

Poległym i pomordowanym siedemdziesiąt lat temu żołnierzom i obywatelom naszej

Ojczyzny towarzyszyła w ich ostatniej drodze asysta pocztów honorowych Wojska Pol-

skiego i Policji, delegacja władz rządowych z ministrem Andrzejem Przewoźnikiem, se-

kretarzem generalnym Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Żegnały ich, wypowiadane

przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, słowa liturgii pogrzebowej, przepełnionej na-

dzieją, że życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy rozpadnie

się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie,

i śpiew „Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia”, skierowany ku Tej, która jest naszą Prze-

wodniczką, także na ostatniej z ludzkich dróg, prowadzącej do domu Ojca. 

W homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej bp Tadeusz Płoski przypomniał tło his-

toryczne, okoliczności oraz przebieg mordów i grabieży popełnionych na żołnierzach, 

a także ludności cywilnej, jakie miały miejsce we wrześniu 1939 roku na Kresach Wschod-

nich po wkroczeniu na nie Sowietów. 

Wiele zrobiono, aby dramat naszych Braci wyjaśnić, rozpoznać, udokumentować.

Wiele zrobiono, aby stał się ważnym memento, mającym również wpływ na stan wza-

jemnych stosunków między pobratymczymi słowiańskimi państwami: polskim i biało-

ruskim. Dzisiejszy dzień otwiera nowy etap podjętego przed laty dzieła utrwalania pa-

mięci o naszych zamordowanych Braciach – mówił Biskup Polowy. 

Przypomniał i uświadomił także i to: Nawet taka śmierć jak ta, tragiczna i okrutna,

bezsensowna i niepotrzebna, odnajduje swój najgłębszy sens w Chrystusie. Bowiem: Nikt

nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).
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Z dobrego skarbca swego serca 
wydobywać dobro

Ekshumacja szczàtków ˝ołnierzy, policjantów i osób cywilnych Wojska Polskiego 
poległych we wrzeÊniu 1939 roku w walkach

Msza Êw. w koÊciele parafialnym pw. ZaÊni´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny

Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, 
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. 
Bo z obfitoÊci serca mówià jego usta. (Łk 6, 45)

Z grobowej otchłani, odsłoni´tej troskliwymi r´koma ekipy badawczej, wychodzi
na spotkanie z nami II Rzeczpospolita, którà wtedy, przed prawie siedemdzie-
si´ciu laty, próbowano zetrzeç z mapy Europy, fizycznie unicestwiç. Patrzymy

na te materialne Êlady dawnej Polski wyciàgni´te z grobowych dołów: strz´py mun-
durów, guziki, orzełki, ˝ołnierskie buty... Patrzymy na te ˝ołnierskie koÊci, które 
niegdyÊ Dawca ˚ycia formował pod sercami polskich matek do ˝ycia, które realizo-
wało si´ na polskiej ziemi, pod polskim niebem, w kr´gu ojczystych tradycji. Chc´ 
powiedzieç tym Êwi´tym polskim relikwiom, wydobytym z grobowej mogiły, ˝e ta 
Polska, którà wraz z Wami, wtedy próbowano unicestwiç i skazaç na Êmierç – nie zgi-
n´ła, ̋ yje, po latach udr´ki buduje zr´by lepszej przyszłoÊci, ̋ e jest wolna i niepodległa.
A có˝ chcà powiedzieç córki i synowie dzisiaj tu obecni swoim ojcom, bliskim? 
Błogosławieni, którzy w Panu umierajà (Ap 14, 13). 

Od sierpnia br. w Kobryniu i okolicach na Białorusi specjaliÊci Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, wspólnie ze specjalistami Ministerstwa Obrony
Republiki BiałoruÊ, poszukiwali mogił Polaków poległych i pomordowanych na
Polesiu we wrzeÊniu 1939 roku. Dotychczas odkryto i wyeksplorowano zbiorowy
grób ze szczàtkami ˝ołnierzy WP, policjantów i osób cywilnych zamordowanych
przez komunistyczne bojówki we wsi Podziemienie k. Kobrynia, po zaj´ciu tych te-
renów przez wojska sowieckie, a tak˝e grób 13 polskich ˝ołnierzy poległych w wal-
kach z Niemcami w obronie Kobrynia. Na podstawie odnalezionych „nieÊmiertelni-
ków” zidentyfikowano nazwiska poległych ˝ołnierzy: kapral podchorà˝y Ewaryst
Zajkowski (ur. 1910), szer. Ludwik Lipa (ur. 1914) i szer. Stanisław Motyka 
(ur. 1907). W wi´kszoÊci przypadków, ze wzgl´du na brak przedmiotów ułatwiajà-
cych identyfikacj´, była ona niemo˝liwa.

Wyekshumowane szczàtki zostały zło˝one w koÊciele pw. ZaÊni´cia NajÊwi´tszej
Marii Panny w Kobryniu. Po zakoƒczeniu prac zostanà pochowane przy koÊciele,
tu˝ obok grobów ˝ołnierzy WP, poległych w 1920 roku. W Kobryniu powstanie naj-
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wi´ksza na Białorusi kwatera wojenna Polaków poległych we wrzeÊniu 1939 roku
w walkach z Niemcami i Sowietami.

Działania Rady OPWiM majàce na celu poszukiwania mogił Polaków stale
wspiera grupa białoruskich specjalistów, ˝ołnierzy i oficerów z 52. Specjalnego
Batalionu Poszukiwawczego Ministerstwa Obrony Republiki BiałoruÊ.

Agresja sowiecka na Kresy Wschodnie 17 wrzeÊnia 1939 roku stała si´ swo-
istym testem lojalnoÊci wobec paƒstwa polskiego. Mimo propagandy radzieckiej
podkreÊlajàcej bezwarunkowe i entuzjastyczne poparcie ludnoÊci Kresów dla wkra-
czajàcych wojsk, przyj´ła ona wobec niej zró˝nicowanà postaw´. Dotyczyło to tak˝e
postaw ludnoÊci polskiej i białoruskiej. Polacy w wi´kszoÊci podeszli z rezerwà lub
wrogoÊcià do agresji sowieckiej. Stosunkowo nieliczni byli ci, którzy z radoÊcià po-
witali jednostki Armii Czerwonej (członkowie i sympatycy Komunistycznej Partii
Polski i zwiàzanej z nià Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB), bie-
dota wiejska i miejska lub osoby marzàce o zrobieniu kariery za wszelkà cen´).
Natomiast o wiele wi´kszà skal´ poparcia dla Sowietów zaprezentowała ludnoÊç
białoruska. Nie oznacza to, ˝e wszyscy Białorusini z radoÊcià przyj´li wkroczenie
wojsk radzieckich na ziemie polskie, ale odsetek zadowolonych z tego wydarzenia
był o wiele wi´kszy ni˝ w przypadku ludnoÊci polskiej. Nastroje prosowieckie obja-
wiały si´ m.in. poprzez szeroko rozpowszechnione – zwłaszcza na terenach zamiesz-
kiwanych przez ludnoÊç białoruskà (lub ˝ydowskà) – powitania oddziałów Armii
Czerwonej. 

Innà formà poparcia agresji sowieckiej na Polsk´ były działania dywersyjne pro-
wadzone po 17 wrzeÊnia 1939 r. na ziemiach północno-wschodnich II RP. Agresja
sowiecka na Polsk´ spowodowała ujawnienie si´ silnych sympatii prosowieckich
i nastrojów wrogoÊci wobec paƒstwa polskiego wÊród ludnoÊci kresowej, zwłaszcza
białoruskiej i ˝ydowskiej (na ziemiach południowo-wschodnich II RP równie˝ lud-
noÊci ukraiƒskiej). Nastroje te wyra˝ały si´ m.in. przez czynne wystàpienia przeciw-
ko jednostkom Wojska Polskiego i polskim władzom paƒstwowym. Przypominały
one działania niemieckiej V kolumny na zapleczu frontu niemiecko-polskiego, jednak
na ziemiach północno-wschodnich miały swojà specyfik´.

Obok wystàpieƒ dywersyjnych dochodziło w tym obszarze jeszcze do niezwykle
licznych przypadków organizowania zbrojnych rewolt, rebelii o antypaƒstwowym
charakterze. Towarzyszyło im tworzenie struktur samozwaƒczej władzy, tzw. komi-
tetów rewolucyjnych powoływanych w imieniu ZSRR jeszcze przed nadejÊciem
wojsk radzieckich. Ogłaszały si´ one lokalnà władzà na danym terenie, powołujàc
namiastki administracji, uzbrojone bojówki zwane „milicjà” lub oddziały partyzan-
ckie do walki z wi´kszymi oddziałami WP. RównoczeÊnie dokonywały likwidacji 
resztek administracji polskiej, przeprowadzały samosàdy („czystki”), zajmowały
obiekty o znaczeniu strategicznym. 
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W działania dywersyjne i rewolty organizowane na tym obszarze zaanga˝owani
byli głównie przedstawiciele dwóch mniejszoÊci narodowych przedwojennej Polski:
białoruskiej i ˝ydowskiej, najcz´Êciej pochodzàcy z najbiedniejszych warstw społeczeƒ-
stwa kresowego. Nic wi´c dziwnego, ˝e najbardziej intensywne wystàpienia antypaƒ-
stwowe zdarzały si´ na obszarach zdominowanych liczebnie przez ludnoÊç białoruskà
(wzgl´dnie prawosławnà) oraz ˝ydowskà: na Polesiu, Grodzieƒszczyênie, w Wołko-
wyskiem. Niektóre rebelie były tak groêne, ˝e musiały je tłumiç silne oddziały wojskowe.

W chwili wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski wi´kszoÊç ziem pół-
nocno-wschodnich II RP była pozbawiona regularnych oddziałów Wojska
Polskiego, a w wielu miejscach policja ewakuowała si´ razem z administracjà samo-
rzàdowà i rzàdowà. W sytuacji, gdy rozpadały si´ struktury paƒstwa polskiego, a nie
powstały jeszcze struktury władzy radzieckiej, na tym terenie zapanował kilku-
dniowy (a gdzieniegdzie nawet kilkunastodniowy) okres swoistego „bezkrólewia”.
Był to czas anarchii, kiedy organa porzàdku publicznego praktycznie nie działały.
Do najbardziej rozpowszechnionych wówczas zdarzeƒ nale˝ały napady na ludnoÊç
cywilnà połàczone z rabunkiem, ograniczeniem wolnoÊci, pobiciem, a czasem nawet
z morderstwem. Okres anarchii trwał a˝ do chwili, kiedy organa administracji so-
wieckiej i NKWD wypełniły swoistà pustk´ powstałà na skutek rozpadu administ-
racji polskiej. Jego charakterystycznà cechà jest powszechnoÊç wyst´powania tych
ekscesów, poniewa˝ napady, mordy i grabie˝e zdarzały si´ praktycznie we wszyst-
kich zakàtkach północno-wschodniej Polski.

Ofiarami tych ekscesów by∏y przede wszystkim osoby zamo˝ne: ziemianie, kup-
cy, bogatsi chłopi, ponadto osoby blisko zwiàzane z paƒstwem polskim: policjanci,
urz´dnicy, osadnicy wojskowi, oficerowie WP, ksi´˝a katoliccy i prawosławni, leÊ-
nicy i nauczyciele. W wi´kszoÊci byli to Polacy, ale nie sposób stwierdziç, ˝e przyna-
le˝noÊç narodowa była głównym kryterium selekcji ofiar. Chodziło tu raczej o ich za-
mo˝noÊç i silne przywiàzanie do instytucji paƒstwa polskiego.

Z wielu przykładów tych ekscesów dwa z nich ukazujà niejako w sposób mode-
lowy ich przebieg i mechanizmy. Pierwszy to mord na oficerach polskich w Bu-
chowiczach niedaleko Kobrynia, który media słusznie okreÊliły mianem „małego
Katynia pod Kobryniem”. 22 lub 23 wrzeÊnia 1939 roku na skraju wsi Buchowicze
zatrzymała si´ grupa kilkunastu oficerów WP. Po kilku godzinach zaatakowali 
jà miejscowi chłopi – Poleszucy – podburzeni przez tamtejszych komunistów.
Napastnicy byli uzbrojeni w widły, łopaty i strzelby. W ataku wziàł tak˝e udział 
sowiecki czołg. W wyniku potyczki jeden z czołgistów został zabity, a polscy ofice-
rowie skapitulowali. Wówczas ˝ołnierze sowieccy, rozwÊcieczeni utratà kolegi, roz-
strzelali polskich oficerów. Cz´Êç ofiar, która ˝yła jeszcze po egzekucji, została do-
bita łopatami przez chłopstwo i odarta z odzie˝y (w 1994 roku zmarł ostatni
sprawca tej zbrodni).
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Motywy napadów, mordów i grabie˝y były ró˝ne. Jednym z wa˝niejszych był mo-
tyw polityczny polegajàcy na „oczyszczaniu” terenu z ludzi blisko zwiàzanych z paƒ-
stwem polskim, postrzeganych jako wrogów komunizmu i ZSRR. Nieprzypadkowo
wi´c rejony najwi´kszego nat´˝enia mordów  i samosàdów pokrywały si´ z obszarami
najintensywniejszej działalnoÊci grup terrorystyczno-dywersyjnych i partyzanckich,
a wi´c na Polesiu i w powiatach Grodno i Wołkowysk województwa białostockiego. 

W wielu przypadkach mordów dokonywano prawdopodobnie z udziałem wojsk so-
wieckich, czy funkcjonariuszy sowieckich słu˝b bezpieczeƒstwa, którzy wyłapywali
i mor dowali polskich ˝ołnierzy. Dzieje walk w okolicach Kobrynia i losów ludzi zmuszo-
nych do walki z dwoma wrogami sà bardzo dramatyczne i do dziÊ właÊciwie nieznane,
a co wi´cej, cz´sto zupełnie nieobecne w ÊwiadomoÊci historycznej i pami´ci Polaków. 

Wiele zrobiono, aby dramat naszych Braci wyjaÊniç, rozpoznaç, udokumento-
waç. Wiele zrobiono, aby stał si´ wa˝nym memento, majàcym równie˝ wpływ na
stan wzajemnych stosunków mi´dzy pobratymczymi słowiaƒskimi paƒstwami: pol-
skim i białoruskim. 

Dzisiejszy dzieƒ otwiera nowy etap podj´tego przed laty dzieła utrwalania pa-
mi´ci o naszych zamordowanych Braciach. PrzybyliÊmy do Kobrynia, aby poÊwi´ciç
kwater´ wojennà, którà chcemy uczciç ofiary tamtych zbrodni. 

Wiemy, ˝e przez człowieka przyszła Êmierç (1 Kor 15, 21), do tych naszych
Braci wiernych a˝ do Êmierci (por. Ap 2, 10). 

Ale mówi nam te˝ nasza wiara, ˝e choç Êmierç przyszła przez człowieka, to prze-
cie˝ ofiara Jezusa Chrystusa poniesiona na Krzy˝u złamała jej oÊcieƒ, przyniosła za-
powiedê nowego ˝ycia. Mówi przecie˝ Apostoł Narodów: Je˝eli bowiem przez
Êmierç, podobnà do Jego Êmierci, zostaliÊmy z Nim złàczeni w jedno, to tak samo
b´dziemy z Nim złàczeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie (Rz 6, 5). Nawet
taka Êmierç jak ta, tragiczna i okrutna, bezsensowna i niepotrzebna, odnajduje swój
najgł´bszy sens w Chrystusie. 

Mijajà lata, przechodzà pokolenia, trwa pami´ç, z której czerpie Naród moce 
˝ycia, o którà si´ wspiera. Zda si´ słychaç słowa Juliusza Słowackiego: Kto po sobie
miłoÊci ludzkiej nie zostawił, ten nie zostawił ˝adnego dziedzictwa.

Nasza obecnoÊç jest znakiem miłoÊci – jesteÊmy dziedzicami tamtej ofiary. Zabie-
gajmy o to, aby pami´ç o ofierze naszych Braci znajdowała jeszcze mocniejszy wyraz
w wydawnictwach, w filmach, a przede wszystkim w edukacji młodych pokoleƒ.

To zadanie utrwalania pami´ci podejmuje równie˝ KoÊciół – wspólnota miłoÊci.
KoÊciół, który pokazuje pokoleniom znaki Êwi´toÊci, wskazuje ludzi, którzy w swo-
im ˝yciu szli drogami miłoÊci i wiernoÊci, a kiedy trzeba było – jak ci ze Starobielska,
Kozielska, Ostaszkowa, Bykowni, Kobrynia i tylu innych miejsc – oddawali, wzo-
rem Chrystusa, ˝ycie swoje. Nikt nie ma wi´kszej miłoÊci od tej, gdy ktoÊ, ˝ycie swoje
oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13).   Amen.
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Poległym i pomordowanym siedemdziesiàt lat temu ˝ołnierzom towarzyszyła w ich
ostatniej drodze honorowa asysta pocztów honorowych Wojska Polskiego i Policji,
delegacja władz rzàdowych z ministrem Andrzejem Przewoênikiem, Sekretarzem
Generalnym Rady Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
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W koÊciele parafialnym
pw. ZaÊni´cia
NajÊwi´tszej Maryi
Panny w Kobryniu pod
przewodnictwem Biskupa
Polowego odprawiona
została Msza Êw.
w intencji 
pomordowanych 
i poległych, których
szczàtki ekshumowano 
z Kobrynia 
i Podziemienia
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„˚ycie Twoich wiernych,
o Panie, zmienia si´, 
ale si´ nie koƒczy, 
i gdy rozpadnie si´ dom
doczesnej pielgrzymki,
znajdà przygotowane 
w niebie wieczne
mieszkanie”



XIII

Misterium iniquitatis 

69. rocznica agresji sowieckiej na Polsk´ 

Warszawa, 17 IX 2008 r.



Warszawskie obchody 69. rocznicy agresji sowiec-

kiej na Polskę rozpoczęły się przed Pomnikiem 

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, którego pla-

styczny kształt: wagon wypełniony lasem krzyży łaciń-

skich, prawosławnych, symbolami religii mojżeszowej

i islamu – symbolizuje gehennę Polaków na „nieludzkiej

ziemi”: katyńskie ludobójstwo, niezliczone mordy, wię-

zienia, wywózki... 

Uczestniczyli w nich przedstawiciele parlamentu, rządu, służb mundurowych, Rodzin Ka-

tyńskich, środowisk sybirackich, kresowych oraz mieszkańcy stolicy. 

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, prezes Fundacji Poległym i Pomordowanym na

Wschodzie, witając przybyłych gości, przypomniał m.in. że naród polski nie otrzymał

dotąd od Rosji satysfakcji – szczególnie tej w wymiarze prawnym i moralnym – za napaść

na nasz kraj w 1939 roku. Po 50 latach kłamstw Rosjanie przyznali, że zbrodni katyńskiej

dokonano na rozkaz Stalina, jednak raz po raz słyszymy, że nie było to ludobójstwo,

a tylko akt zemsty za przegraną wojnę 1920 roku.

Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu RP, mówił m.in. o tym, że pamięć o Pola-

kach, którzy oddali życie na Wschodzie, będzie pieczołowicie przechowywana przez po-

kolenia. Przypomniał dużą pomoc Wojska Polskiego przy realizacji Pomnika-Wagonu.

Przywołał także postać ks. Stefana Niedzielaka, który odegrał wielką rolę w ożywianiu

pamięci o Katyniu – ofiary skrytobójczego mordu w 1989 roku. Podziękował Księdzu Pry-

masowi za licznych kapłanów, przewodników na drogach pamięci o Golgocie Wschodu. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, przypomniała postać ks. Zdzisława

Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich, który apelował o przebaczenie, ale także

o pełną prawdę o Katyniu i innych miejscach kaźni. Podziękowała m.in. Rodzinom Ka-

tyńskim za „determinację i odważne głoszenie prawdy historycznej”. 

Został odczytany list Donalda Tuska. Premier RP podkreślił potrzebę pielęgnowania

pamięci historycznej: Jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie symbole pozostaną w pamięci

przyszłych pokoleń. Dziś pod tym pomnikiem chcemy powiedzieć: pamiętamy. 
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Modlitwy za ofiary sowieckich zbrodni i prześladowań odmówili: ks. kmdr Leon Szot,

kanclerz Kurii Polowej, ks. Jan Hauser z ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego,

ks. prof. Marian Bendza z Prawosławnego Ordynariatu Polowego, rabin Michael Schud-

rich, Naczelny Rabin Polski. 

Odczytano apel pamięci, w którym przywołano poległych w obronie ojczyzny żoł-

nierzy i funkcjonariuszy, nazwy miejsc żołnierskich zmagań z agresorem, także tych miejsc,

gdzie dla imienia ojczyzny złożyli ofiarę życia. Uroczystości zwieńczyła salwa honorowa

i ceremonia składania wieńców na płycie Pomnika przez przedstawicieli różnych struktur

życia narodu: władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, partii poli-

tycznych, instytucji. stowarzyszeń...

Uczestnicy uroczystości przeszli do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie pod prze-

wodnictwem Biskupa Polowego została odprawiona Msza święta w intencji Ojczyzny 

i Batalionu „Parasol”. Koncelebrowali ją kapelani Ordynariatu Polowego, środowisk kom-

batanckich i młodzieży. Uczestniczyła w niej duża grupa uczniów IV Społecznego Liceum

Ogólnokształcącego imienia Batalionu „Parasol”.

W homilii Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski,

odwołując się do wydarzeń sprzed 69 lat, stwierdził m.in. że Od tamtych dni upłynęło

już 69 lat, a więc należy przypuszczać, że nadszedł już najwyższy czas, żeby dobrze poznać

i zrozumieć motywy i mechanizmy, którymi kierowali się radzieccy i niemieccy budow-

niczowie nowego oblicza człowieka, Europy i świata. Ordynariusz Wojskowy zaznaczył,

że we współczesnym świecie trwa walka o oblicze „człowieka, Europy i świata”. Przywołał

też znamienne słowa, które papież Benedykt XVI wypowiedział w Auschwitz podczas 

swej pielgrzymki do Polski: Czas miniony nie jest tylko przeszłością. W jakiś sposób 

dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie należy iść, jak też drogi, którymi

pójść należy.
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Misterium iniquitatis 

69. rocznica agresji sowieckiej na Polsk´
Katedra Polowa Wojska Polskiego pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej Polski

W historii naszej Ojczyzny miesiàc wrzesieƒ od 1939 roku jest czasem,
w którym o˝ywa pami´ç o tych ludziach i tych wydarzeniach, o których
nam zapomnieç nie wolno. 

I chocia˝ od 1 wrzeÊnia, a nast´pnie od 17 wrzeÊnia 1939 roku dzieli nas a˝ 69 lat,
to z najwi´kszym namaszczeniem podnosimy z Narodowej Pami´ci ka˝dy dzieƒ tam-
tego wrzeÊnia i wszystkie konsekwencje, które sà pochodnymi II wojny Êwiatowej. 

Kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polsk´, ju˝ wówczas b´dàcà w stanie 
wojny z Rzeszà Niemieckà, przywołuje z pami´ci owoc „misterium iniquitatis – ta-
jemnic´ nieprawoÊci i zakłamania człowieka”, która objawiła swe oblicze w dniu 
23 sierpnia 1939 roku w postaci paktu Ribbentrop – Mołotow, na mocy którego
Zwiàzek Radziecki i Niemcy zawarli porozumienie o wzajemnej pomocy militarnej
w podboju terenów i zniewoleniu ludnoÊci Rzeczpospolitej Polskiej.

Kolejna rocznica wrzeÊnia 1939 roku ka˝e przywołaç z pami´ci Narodu pol-
skiego treÊç noty dyplomatycznej, którà w dniu 17 wrzeÊnia 1939 roku, o godzi-
nie 2 w nocy próbowano wr´czyç ambasadorowi Rzeczpospolitej, panu Wacła-
wowi Grzybowskiemu. Napisano w nim: wojna polsko-niemiecka ujawniła we-
wn´trzne bankructwo paƒstwa polskiego. (...) Rzàd polski rozpadł si´ i nie przeja-
wia ˝adnych oznak ˝ycia. Oznacza to, i˝ paƒstwo polskie i jego rzàd faktycznie
przestały istnieç. (...) Pozostawiona sobie samej i pozbawiona kierownictwa, Polska
stała si´ wygodnym polem działania dla wszelkich poczynaƒ i prób zaskoczenia,
mogàcych zaszkodziç ZSRR. (...) Rzàd Radziecki nie mo˝e …pozostaç oboj´tnym
w chwili, gdy bracia tej samej krwi, Ukraiƒcy i Białorusini, zamieszkujàcy na te-
rytorium Polski i pozostawieni swemu losowi, znajdujà si´ bez ˝adnej obrony.
Bioràc pod uwag´ t´ sytuacj´, rzàd radziecki wydał rozkazy naczelnemu dowództwu
Armii Czerwonej, aby jej oddziały przekroczyły granic´ i wzi´ły pod obron´ ˝ycie
i mienie ludnoÊci zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. Rzàd radziecki za-
mierza jednoczeÊnie podjàç wszelkie wysiłki, aby uwolniç lud polski od nieszcz´snej
wojny, w którà wp´dzili go nierozsàdni przywódcy, i daç mu mo˝liwoÊç egzystencji
w warunkach pokojowych. 

Tylko wybitne jednostki, ludzie wielkiego ducha mogli zobaczyç sens w dwóch
straszliwych kataklizmach, które we wrzeÊniu 1939 roku spadły na Polsk´. Atak
Niemiec i Rosji sowieckiej, połàczonych wówczas przymierzem, zyskał miano dru-
giego rozbioru Polski. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg, gdzie Jego opieka, dopiero
co dał nam wolnoÊç, by zaraz jà odebraç? – pytali si´ nawzajem bezradni ludzie.
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Z tym pytaniem, o czym wspominajà pami´tniki ksi´˝y, przychodzili te˝ do koÊcio-
łów, szukajàc wyjaÊnienia, a przede wszystkim pociechy. 

Symbolami dwóch totalitaryzmów dla Polaków na zawsze pozostanà Auschwitz
i Katyƒ. 

Jan Paweł II w ksià˝ce „Pami´ç i To˝samoÊç” tak pisze: Zarówno naziÊci w cza-
sie wojny, jak i potem komuniÊci na wschodzie Europy starali si´ ukryç przed opinià
Êwiatowà to, co robili. Zachód długo przecie˝ nie chciał uwierzyç w eksterminacj´
˚ydów. Dopiero potem wyszło to na jaw w całej pełni. Nawet w Polsce nie wiedziało
si´ o wszystkim, co robili naziÊci z Polakami, co Sowieci zrobili z oficerami polski-
mi w Katyniu, a tragiczne dzieje deportacji znane były tylko po cz´Êci. Póêniej, ju˝
po zakoƒczeniu wojny, myÊlałem sobie: Pan Bóg dał hitleryzmowi dwanaÊcie lat eg-
zystencji i po dwunastu latach system ten si´ zawalił. Widocznie taka była miara,
jakà OpatrznoÊç Bo˝a wyznaczyła temu szaleƒstwu. Prawd´ mówiàc, to było nie
szaleƒstwo – to było jakieÊ „bestialstwo” (...). Je˝eli komunizm prze˝ył dłu˝ej –
myÊlałem – i jeÊli ma przed sobà jakàÊ perspektyw´ dalszego rozwoju, to musi byç
w tym jakiÊ sens. 

Podsumowujàc swojà refleksj´ nad totalitaryzmami XX wieku ten˝e Papie˝ po-
wiedział: Je˝eli zatrzymałem si´ tu, aby uwydatniç miar´ wyznaczonà złu w dzie-
jach Europy, to musz´ zaraz dodaç, ˝e ta miara jest wyznaczona przez dobro – do-
bro boskie i ludzkie, które si´ objawiło w tych samych dziejach, w ciàgu minionego
stulecia, a tak˝e w ciàgu całych tysiàcleci. Tak czy owak, zła doznanego nie zapo-
mina si´ łatwo. Mo˝na je tylko przebaczyç. A co to znaczy przebaczyç? To znaczy
odwołaç si´ do dobra, które jest wi´ksze od jakiegokolwiek zła. Ostatecznie takie do-
bro ma swoje êródło tylko w Bogu.

Od tamtych dni upłyn´ło ju˝ 69 lat, a wi´c nale˝y przypuszczaç, ˝e nadszedł
ju˝ najwy˝szy czas, ˝eby dobrze poznaç i zrozumieç motywy i mechanizmy, który-
mi kierowali si´ radzieccy i niemieccy budowniczowie nowego oblicza człowieka,
Europy i Êwiata. Zaprawd´ nadszedł ju˝ najwy˝szy czas, ˝eby poznaç i zrozumieç
prawd´ z historii, poniewa˝ tempa nabiera proces kreowania najnowszego oblicza
człowieka, Europy i Êwiata, a …pojawiajà si´ nowe zagro˝enia, gdy w ludzkich
sercach zdajà si´ panowaç na nowo moce ciemnoÊci; z jednej strony nadu˝ywanie
imienia Bo˝ego dla usprawiedliwienia Êlepej przemocy wobec niewinnych osób;
z drugiej cynizm, który nie uznaje Boga i szydzi z wiary w Niego (Benedykt XVI,
OÊwi´cim 28 V 2006 r.). 

Koniecznie trzeba poznaç i zrozumieç przeszłoÊç, aby nie powtórzyç w teraêniej-
szoÊci i przyszłoÊci bł´dów zbrodniczej przeszłoÊci. 

W Êwietle krwawych i dramatycznych wydarzeƒ sprzed 69 lat powraca do 
nas – właÊnie do nas – pytanie Jezusa Chrystusa: Za kogo uwa˝ajà Mnie ludzie? 
(Mk 8, 27). 
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Za kogo sowieci i hitlerowcy uwa˝ali Jezusa Chrystusa, gdy podpisywali anty-
polskà zmow´ w pakcie Ribbentrop – Mołotow? Za kogo Niemcy i Rosjanie uwa˝ali
Jezusa Chrystusa, gdy przekraczali zachodnià i wschodnià granic´ Polski? 

Za kogo Anglicy i Francuzi uwa˝ali Jezusa, gdy nie dotrzymali zawartych umów
o pomocy wojskowej? Za kogo uwa˝ano Jezusa Chrystusa, gdy zrzucano bomby na
polskie miasta i wioski, gdy zabijano bezbronne kobiety i dzieci? Kim był dla agre-
sorów z wrzeÊnia 1939 roku Jezus Chrystus, gdy masowo, ale jednoczeÊnie poje-
dynczo, strzałem w tył głowy mordowano oficerów, którym wczeÊniej drutem kol-
czastym skr´powano r´ce? 

My, zgromadzeni dzisiaj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na Mszy Êwi´tej
odpowiedzmy za kogo oni uwa˝ali Jezusa Chrystusa i za kogo my Go dzisiaj 
uwa˝amy?! 

Nie wiemy kim dla tamtych z wrzeÊnia 1939 roku był Jezus Chrystus. Mo˝e był
dla nich Janem Chrzcicielem, mo˝e Eliaszem albo którymÊ z proroków. Jednego jes-
tem pewien, ˝e na pewno nie był dla nich Mesjaszem, Synem Bo˝ym!

Poniewa˝, gdyby Jezus z Nazaretu był dla nich Bogiem, człowiek nie wystàpiłby
przeciwko człowiekowi. Nie uruchomiliby machiny Êmierci i zniszczenia, której na
imi´ komunizm i faszyzm. 

Najgł´bszà prawd´ o przyczynach tajemnicy nieprawoÊci człowieka obna˝onej
w czasie II wojny Êwiatowej odsłonił papie˝ Benedykt XVI w OÊwi´cimiu 28 maja
2006 roku podczas pielgrzymki do Polski. Powiedział wówczas: nie potrafimy prze-
niknàç tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragmenty i błàdzimy, gdy chcemy staç
si´ s´dziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób człowieka, przeciwnie, przy-
czynimy si´ do jego zniszczenia. (...) Czas miniony nie jest tylko przeszłoÊcià.
W jakiÊ sposób dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie nale˝y iÊç, jak
te˝ drogi, którymi pójÊç nale˝y.
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Zakoƒczmy nasze rozwa˝ania słowami „Modlitwy do Matki Bo˝ej Poczajow-
skiej” Jerzego Zagórskiego:

Daj mojemu krajowi lud m´˝ny i twardy
By pod ciosem nie upadł, lecz o˝ył i krzepł.
By umiał siebie ceniç, a nie czuł pogardy
Do ludów, które wspólny zamieszkujà step.

Tylko wtedy poczàtkiem dla nowego Êwiata
Potrafi byç zwyci´ski i radosny rok,
Gdy brat Polak w Rusinie ujrzy swego brata
I gdy z mgieł nienawiÊci oczyszczà swój wzrok.
Tutaj musi si´ zawrzeç to złote ogniwo,
Które w łaƒcuch szlachetny zwià˝e z ludem lud.
Wiem, Matko, ˝e Ci´ błagam o rzecz niemo˝liwà,
Lecz przecie˝ Ciebie wolno błagaç i o cud.

…przyjdzie czas, gdy dzieci idàc do Komunii
Z wiàzankami konwalii albo białych bzów
Hymn pochwalny zapiejà do Sprawczyni Unii,
Co ju˝ Êwiaty, nie ludy, poogarnia znów.

A wtedy ja, poeta z siwiejàcà skronià,
Widzàc Uni´ narodów u stóp Unii wiar,
B´d´ pomniał, kto proÊby wysłuchiwał o nià
I kto r´kà uchylił miecze Bo˝ych kar.

Amen.
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Warszawskie obchody 
69. rocznicy agresji sowieckiej 
na Polsk´ rozpocz´ły si´ przed
pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie,
którego plastyczny kształt:
wagon wypełniony lasem krzy˝y
łaciƒskich, prawosławnych,
symbolami religii moj˝eszowej 
i islamu – symbolizuje gehenn´
Polaków na „nieludzkiej ziemi”:
katyƒskie ludobójstwo,
niezliczone mordy, wi´zienia,
wywózki...
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i przeÊladowaƒ odmówili: ks. kmdr Leon
Szot, Kanclerz Kurii Polowej, ks. Jan
Hauser z Ewangelickiego Duszpasterstwa
Wojskowego, ks. prof. Marian Bendza 
z Prawosławnego Ordynariatu Polowego,
rabin Michael Schudrich, Naczelny
Rabin Polski
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Msz´ Êw. w Katedrze Polowej WP w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Biskupa
Polowego koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego i Êrodowisk kombatanckich. 
„Czas miniony nie jest tylko przeszłoÊcià. W jakiÊ sposób dotyczy nas wszystkich i wskazuje
drogi, którymi nie nale˝y iÊç, jak te˝ drogi, którymi pójÊç nale˝y” – przypomniał słowa
Benedykta XVI wygłoszone w Auschwitz podczas pielgrzymki do Polski, Biskup Polowy WP



XIV 

Zawsze wierni Tobie,
Polsko

UroczystoÊci ku czci 19 zamordowanych w Charkowie 

i Katyniu oficerów ziemi łódzkiej 

Łask, 24 X 2008 r.



Łask to miasto związane z tradycją i dniem dzisiej-

szym polskich skrzydeł. Przez prawie czterdzieści lat

stacjonował tu 10. pułk lotnictwa myśliwskiego, jedno-

stka zasłużona dla ochrony powietrznych granic Polski.

1 stycznia 2001 roku, w wyniku restrukturyzacji Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej,

utworzona została w Łasku 32. Baza Lotnicza. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie

szkolenia samodzielnych eskadr lotniczych, w szczególności 10. eskadry lotnictwa tak-

tycznego, stacjonującej w Łasku, także zabezpieczenie działań wojsk sojuszniczych. To

w łaskiej bazie stacjonują nowoczesne myśliwce Lockheed Martin F-16 w wersji Block 52 C/D

i lądują na nowoczesnym lotnisku. 

W tym mieście lotników pamięta się też o przeszłości, o poprzednikach współczesnej

lotniczej generacji, o mieszkańcach regionu, ofiarach zbrodniczych systemów: komunizmu

i nazizmu.

Świadectwem takiej troski o trwanie i umacnianie historycznej pamięci była uroczys-

tość religijno-patriotyczna w dniu 24 października 2008 roku.

Rozpoczęła ją Msza święta odprawiona pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP

w kościele garnizonowym pw. Świętego Ducha; zabytkowej świątyni wzniesionej w 1666

roku z dębowych bali. W koncelebrze wzięło udział duchowieństwo z ks. prałatem Ma-

rianem Dziubińskim, dziekanem łaskim. Uczestniczyło w niej dowództwo 32. Bazy Lot-

niczej z dowódcą płk. pil. dr. Władysławem Leśnikowskim, dowództwo 10. eskadry

lotnictwa taktycznego z dowódcą, ppłk. dypl. pil. Dariuszem Malinowskim, władze po-

wiatowe ze starostą łaskim Cezarym Gabrajczykiem, i miejskie – z burmistrzem Gabrielem

Szkudlarczykiem, lotnicy wraz z rodzinami, młodzież, mieszkańcy miasta, także poczty

sztandarowe 32. Bazy Lotniczej i Łaskiego Bractwa Strzelców Kurkowych.

Wspólnotę zgromadzoną w świątyni powitał ks. kanonik ppłk Krzysztof Majsterek,

proboszcz Garnizonu Łask. Przypomniał niedawne wydarzenia związane z powstaniem

32. Bazy Lotniczej i lotniska, które obsługuje samoloty F-16, podkreślił duchową łączność

Pasterza Wojska Polskiego z lotniczymi inwestycjami w Łasku. Przed trzema laty Biskup
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Polowy poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej infrastruktury lotniska , a zaledwie

przed miesiącem – wyremontowane lotnisko.

W homilii wygłoszonej podczas Eucharystii Biskup Polowy mówił o dojrzałości chrze-

ścijańskiej, o potrzebie jej umacniania Słowem Bożym, sakramentami, autentyzmie trwa-

nia we wspólnocie wiary. W tym kontekście wskazał na motywy zgromadzenia wspólnoty

wiary: odsłonięcie i poświęcenie pomnika Lotników Łaskich oraz zasadzenie 18 dębów

utrwalających pamięć o 18 oficerach Wojska Polskiego zamordowanych w 1940 roku

w Katyniu i Charkowie, związanych w różny sposób z Łaskiem i regionem łódzkim. Przy-

wołane zostały ich nazwiska, zwięzłe życiorysy, świadectwa żołnierskich dróg przez fronty

I wojny światowej i wojny 1920 roku, pokojowej służby w różnych jednostkach i insty-

tucjach wojskowych: służby wiernej, zakończonej zdradzieckim strzałem w tył głowy,

wrzuceniem do dołów śmierci w Katyniu, w Charkowie... Umacnia nas jednak ufność

w Bożą Opatrzność – mówił Biskup Polowy – która pozwala wierzyć, że ich powołanie,

starania, życiowy dorobek znalazły swe dopełnienie w chwale Przedwiecznego Ojca.

Za przybycie do garnizonu Łask i modlitwę w intencji lotników i ofiar zbrodni katyń-

skiej podziękował Biskupowi Polowemu płk dr pil. Władysław Leśnikowski, dowódca 32.

Bazy Lotniczej.

Po zakończeniu Mszy świętej uczestnicy uroczystości zgromadzili się na placu Lotników

Łaskich. O poświęcenie wzniesionego na nim Pomnika poprosił Biskupa Polowego płk

W. Leśnikowski, dowódca 32. BL. 

Stanął ten pomnik jako wyraz wdzięczności dla wielu jednostek stacjonujących

w Łasku: 31. pułku lotnictwa myśliwskiego, 2. pułku lotnictwa myśliwskiego, który

w 1967 r. został przemianowany na 10. pułk lotnictwa myśliwskiego, a obecnie 32. Bazy

Lotniczej i 10. eskadry lotnictwa taktycznego, które strzegą powietrznych granic naszej

ojczyzny. Na placu Lotników Łaskich zostało zasadzonych 18 dębów. Symbolizują katyń-

ską ofiarę tych, co związani byli swą pracą i służbą z tą częścią Rzeczpospolitej. Niech

wzrastają i nowym pokoleniom przypominają o wielkiej cenie wolności, o poległych i po-

mordowanych na Wschodzie, tylko dlatego, że byli dziećmi naszej Ojczyzny. – powiedział

Dowódca Bazy.

Uroczystość zakończył apel poległych i salwa honorowa. 
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Zawsze wierni Tobie, Polsko
PoÊwi´cenie tablicy pamiàtkowej ku czci 19 zamordowanych w Charkowie i Katyniu 

oficerów ziemi łódzkiej

Prosz´ was bracia, abyÊcie post´powali w sposób godny powołania, jakim zosta-
liÊcie wezwani (Ef 4, 1). 

Âw. Paweł wskazuje na wielkoÊç tego powołania. JesteÊmy członkami Ciała
Chrystusa, to jest KoÊcioła, który On ustanowił i jest jego Głowà. W tym KoÊ-
ciele Duch Âwi´ty rozdziela ustawicznie swoje dary słu˝àce do ró˝nych posług

i zadaƒ. Stanowià one wielkie bogactwo KoÊcioła i słu˝à dobru wszystkich.
Usilne wezwanie Pawła Apostoła, skierowane do gminy chrzeÊcijaƒskiej

w Efezie, staje si´ niezwykle wa˝ne tak˝e dla nas, tu zgromadzonych. Ka˝demu wier-
nemu, przy całej ró˝norodnoÊci powołaƒ i charyzmatów, powierzone zostało zadanie
bycia uczniem i apostołem. Uczniem, który skromnie i uwa˝nie słucha słowa zbawie-
nia; apostołem, który daje gorliwe Êwiadectwo swoim ˝yciem według Ewangelii.

Cenimy sobie dojrzałoÊç, bowiem oznacza ona wyrobienie, pełnoletnoÊç, z doj-
rzałoÊcià wià˝e si´ fachowoÊç, poczucie bezpieczeƒstwa, ˝yciowa stabilizacja. 

Dojrzałym chrzeÊcijaninem według Biblii jest ten, którego wiara wytwarza 
spontanicznie owoc uczynków (zob. Jk 2, 14–22). Uczynki sà dowodem, ˝e wiara
jest autentyczna. 

Âw. Paweł na koƒcu swoich listów daje szereg pouczeƒ, wylicza uczynki i posta-
wy, które powinny cechowaç chrzeÊcijanina. Dla niego ˝ycie dojrzałe wyrasta z wia-
ry (zob. np. Ef 4, 1–2: zach´cam was ja, wi´zieƒ w Panu, abyÊcie post´powali w spo-
sób godny powołania, jakim zostaliÊcie wezwani, z całà pokorà i cichoÊcià,
z cierpliwoÊcià, znoszàc siebie nawzajem w miłoÊci). 

W jaki sposób dochodzi si´ do dojrzałoÊci w wierze? Pismo Êwi´te stwierdza, ˝e
dojrzałoÊç chrzeÊcijaƒska nie jest dziełem człowieka. Âw. Paweł dramatycznie opisuje
to: nie czyni´ tego, co chc´, ale to, czego nienawidz´, stwierdzam w sobie to prawo, ˝e
gdy chc´ czyniç dobro, narzuca mi si´ zło (por. Rz 7, 14 n). Własnym wysiłkiem nie
mo˝emy zdobyç dojrzałej wiary. 

Pismo Êwi´te mówi, ˝e ˝ycie chrzeÊcijaƒskie jest nast´pstwem „odrodzenia
z Ducha Âwi´tego”. Âw. Paweł stwierdza, ˝e człowiek nie jest ju˝ wtedy ten sam, ale
˝e w nim przebywa Duch Âwi´ty, który w jego wn´trzu jak gdyby poÊwiadcza, ˝e
jest on dzieckiem Bo˝ym. Od momentu chrztu zaczyna istnieç nowy człowiek, czło-
wiek według Ducha, człowiek nawrócony, czyli właÊnie dojrzały chrzeÊcijanin. 

Nie dokona si´ jednak ˝adna przemiana w człowieku, gdy zatrzyma si´ na ze-
wn´trznych tylko obrz´dach. Kto pragnie dojrzałoÊci musi uwzgl´dniaç w swoim 
˝yciu trzy elementy: Słowo Bo˝e, Sakramenty Êwi´te oraz trwanie we wspólnocie. 
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Gromadzi nas tu w łaskiej garnizonowej Êwiàtyni szczególna okazja. Oto odsło-
nimy i poÊwi´cimy pomnik Lotników Łaskich i posadzimy 18 d´bów dla uhonoro-
wania pami´ci ˝ołnierzy zamordowanych przez NKWD w 1940 roku w Charkowie
i Katyniu, a pochodzàcych z ziemi łódzkiej.

5 marca 1940 roku na Kremlu w Moskwie został wydany supertajny wyrok na
Polsk´ i Polaków. Był to formalny akt prawno-polityczny, skazujàcy na Êmierç przez
rozstrzelanie grup´ około 25 tysi´cy Polaków – jeƒców wojennych wzi´tych do nie-
woli przez Armi´ Czerwonà we wrzeÊniu 1939 roku. Zbrodnia ta była zbrodnià 
ludobójstwa sowieckiego paƒstwa na Narodzie Polskim i na Rzeczypospolitej.
Eksterminacja grupy około 25 tysi´cy Polaków – w tym ponad 15 tysi´cy generałów
i oficerów Wojska Polskiego na mocy wyroku z 5 marca – zapoczàtkowała masowe
zbrodnie sowieckie na Narodzie Polskim.

Katyƒ stał si´ symbolem wszystkich zbrodni ludobójstwa sowieckiego na
Polakach, ale w Katyniu Rosjanie zamordowali „tylko” niespełna 5 tysi´cy oficerów
Wojska Polskiego. Wydany na Kremlu wyrok uruchomił cały ogromny system tota-
litarny paƒstwa sowieckiego przeciwko Polakom. Represje dotyczyły wszystkich
Polaków, którzy byli pod okrutnymi rzàdami Stalina na całym obszarze „nieludzkiej
ziemi”, w sumie ponad 6 milionów. Ale w pierwszej kolejnoÊci zostali rozstrzelani
mi´dzy kwietniem a majem 1940 roku ci najbardziej dla Rosji niebezpieczni, ci któ-
rych dotyczyła decyzja rzàdu sowieckiego – elita przywódczo-intelektualna.
Zbrodnia ludobójstwa w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kuropatach, Bykowni –
była ukrywana przez pół wieku. Była nie tylko ludobójstwem, ale najwi´kszym
kłamstwem zwiàzanym z II wojnà Êwiatowà. Âmierç tysi´cy Polaków na terenach
wcielonych w paêdzierniku 1939 roku do Rzeszy, zwłaszcza na Pomorzu, nie wyni-
kała tylko z natury wojny, która zawsze przynosi Êmierç i nieszcz´Êcia. Była efektem
Êwiadomej, zaplanowanej akcji zabijania wybranych przedstawicieli społeczeƒstwa
polskiego, których nazwiska jeszcze przed wojnà zapisano w „Ksi´dze poszukiwa-
nych Polaków”. Zbiorowych mordów dokonywano zwłaszcza na przedstawicielach
inteligencji polskiej – nauczycielach, lekarzach, działaczach społecznych, ksi´˝ach.

Podobnie jak Niemcy post´powali Sowieci. Tylko metody były ró˝ne. Wspólny
był jednak cel. Jednym i drugim chodziło o zamordowanie elity Narodu Polskiego,
ludzi wykształconych i Êwiadomych swej polskoÊci, by potem łatwiej było zniewoliç
cały Naród. Niemcy nazywali to „oczyszczaniem gruntu”, „nadzwyczajnà akcjà pa-
cyfikacyjnà” lub „akcjà inteligenckà”. Sowieci nazywali to „prostodusznie” obezhoło-
wieniem, czyli pozbawieniem głowy. ZemÊcili si´ te˝ za swà haniebnà kl´sk´ w roku
1920 (P. Szubarczyk).

W dniu dzisiejszym (24.10.2008 r.) na terenie Garnizonu Łask, zostanie posa-
dzonych i poÊwi´conych 18 d´bów dla uhonorowania pami´ci zamordowanych ˝oł-
nierzy, który spocz´li na cmentarzu w Charkowie i w Katyniu. Sà wÊród nich m.in.:
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ppłk Józef BIELEJEC
major dyplomowany, s. Franciszka i Joanny ze Âwiderków, ur. 2 II 1897 w Stara-
chowicach. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnik wojny 1919–1920,
obroƒca Lwowa. W latach 1921–1924 w Szkole Podchorà˝ych Saperów.
w Warszawie, 1924–1928 w 4. pułku saperów, w 1929–1934 wykładowca w Szkole
Podchorà˝ych w Warszawie, 1935–1938 sta˝ pułkowy w Puławach i studia w Wy˝-
szej Szkole Wojennej, wykładowca w Wy˝szej Szkoły In˝ynierii, nast´pnie
w Szefostwie Saperskim Ministerstwa Spraw Wojskowych. Odznaczony Krzy˝em
Walecznych i Medalem NiepodległoÊci. ˚onaty, miał syna Jerzego. 

ppłk Michał BIE¡
major uzbrojenia, s. Franciszka i Marii ze Sterkowiczów, ur. 3 IX 1896 w Krakowie.
W latach 1915–1918 słu˝ył w armii austriackiej. W Wojsku Polskim od 1919.
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 6. pułku artylerii ci´˝kiej.
Mianowany podporucznikiem w 1920. Słu˝ył w m.in. w Centralnej Składnicy
Amunicyjnej, w D´blinie i Okr´gowym Szefostwie Uzbrojenia nr 5. Od 1937 
kierownik referatu w Departamencie Uzbrojenia Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Odznaczony Złotym Krzy˝em Zasługi, medalami 1918–1921 i 10-lecia. 

ppłk Henryk BIE¡KOWSKI
major saper, s. Stanisława i Janiny z Orłów, ur. 25 X 1900 w Dàbrowicy, pow. 
rówieƒski. W latach 1916–1917 słu˝ył w armii rosyjskiej. Od 1918 w Wojsku
Polskim, przydzielony do 1. pułku in˝ynieryjnego. Uczestnik wojny 1919–1920.
Ukoƒczył Szkoł´ Podchorà˝ych w Warszawie w 1920 roku. Słu˝ył w jednostkach sa-
perskich. W 1939 w OÊrodku Zapasowym Saperskim Nr 1. Odznaczony Krzy˝em
Walecznych, Złotym Krzy˝em Zasługi i Srebrnym Krzy˝em Zasługi, medalami
1918–1921 i 10-lecia. 

ppłk Stanisław BILMIN
major rezerwy, s. Emiliana i Amelii z Zaniewskich, ur. 11 IX 1894 w Chodorówce 
k. Sokółki. In˝ynier, absolwent Wydziału Rolnego Szkoły Głównej Gospodarstwa
Rolnego w Warszawie (1925). Uczestnik I wojny Êwiatowej i wojny 1919–1920 w armii
gen. Hallera. Do rezerwy przeniesiony w 1920. Przydział: DOK VIII. WłaÊciciel 
folwarku w Łososinie Małej. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzy˝em
Walecznych. ˚onaty z Wiktorià Bilminównà, miał córk´ Danut´ i syna Jana.

ppłk Roman BŁA˚EWSKI
major piechoty stan spoczynku, s. Franciszka i Aleksandry z Ebertów, ur. 28 II 1893
w Warszawie. ˚ołnierz Eskadry Lotniczej 4. Dywizji Strzelców Polskich gen. ˚eli-
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gowskiego. W Wojsku Polskim od 1919. Uczestnik wojny 1919–1920 w szeragach
10. Eskadry Lotniczej i 6. pułku Stra˝y Granicznej. Nast´pnie słu˝ył w Inspekto-
racie Wojsk Lotniczych, 1. i 5. batalionie aeronautycznych oraz 82. Pułku Piechoty
jako kwatermistrz. Ostatnio przydzielony do DOK IX. Odznaczony Krzy˝em
Walecznych dwukrotnie. 

ppłk Teodor BŁOCH
major piechoty, s. Ferdynanda i Julii ze Straubów, ur. 9 XI 1895 w Kołomyi. W la-
tach 1915–1918 słu˝ył w armii austriackiej. ˚ołnierz Armii gen. Hallera. Uczestnik
wojny 1919–1920. Od 1921 do 1932 słu˝ył w 45. Pułku Piechoty jako dowódca kom-
panii I batalionu, nast´pnie w 10. Pułku Piechoty jako kwatermistrz. Od 1935 ko-
mendant Powiatowej Komisji Uzupełnieƒ Sarny. Odznaczony Orderem Virtuti
Militari V klasy, Krzy˝em Walecznych, Srebrnym Krzy˝em Zasługi, medalami
1918–1921 i 10-lecia.  

ppłk Erwin BORDOLO
major audytor, s. Teodora i Marii z Michalczewskich, ur. 25 VIII 1890 w Kulikowie,
pow. ˝ołkierwski. Absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1915). ˚ołnierz Armii
gen. Hallera. W Wojsku Polskim od 1919. Uczestnik wojny 1919–1920. Nast´pnie
w sàdownictwie wojskowym. Od 1937 s´dzia Êledczy w Wojskowym Sàdzie
Okr´gowym Nr III. W 1939 r. s´dzia 33. sàdu polowego 35. Dywizji Piechoty re-
zerwowej Odznaczony Srebrnym Krzy˝em Zasługi, medalami 1918–1921 i 10-lecia. 

ppłk Konstanty BOROZDIN
major, s. Jana i Marii z d. Makarów, ur. 19/31 V 1897 we Wiaêniakach, gub. włodzi-
mierska. Uczestnik wojny 1919–19210. In˝ynier, absolwent Wydziału Mechanicz-
nego Politechniki Lwowskiej. W 1932 r. w Departamencie Wojskowym Minister-
stwa Przemysłu i Handlu, nast´pnie w Instytucie Badaƒ Materiałów Uzbrojenia.
Odznaczony Krzy˝em Walecznych i medalami pamiàtkowymi. ˚onaty z Irenà
z Welerów, miał dwóch synów. 

ppłk Walerian BOGUSŁAWSKI
major dyplomowany, s. Tadeusza i Marii z Rzewuskich, ur. 15 XII 1895
w Warszawie. In˝ynier, absolwent Wydziału Rolnego Wy˝szej Szkoły Gospodarstwa
Wiejskiego (1914), Wy˝sza Szkoła Wojenna (1932) i Centrum Wyszkolenia Ka-
walerii w Grudziàdzu. Uczestnik I wojny Êwiatowej i wojny 1919–1920 w 7. pułku
uł. Słu˝ył m.in. w 3. pułku szwole˝erów i Sztabie Dowództwa Okr´gu Korpusu X.
Odznaczony Krzy˝em Walecznych trzykrotnie, Medalem NiepodległoÊci, Złotym
Krzy˝em Zasługi. ˚onaty z Wandà z Kuleszów, miał dwóch synów. 
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ppłk Wojciech BEUTH
major piechoty, s. Mirosława i Michaliny z Rychłowskich, ur. 17 II 1891
w Hrycowie, k. Zasławia. Absolwent Gimnazjum Filologicznego w Lublinie
i Kijowskiej Szkoły Wojskowej. W latach 1915–1917 słu˝ył w armii rosyjskiej.
˚ołnierz Brygady Strzelców Polskich i I Korpusu Wschodniego. W Wojsku Polskim
od 1918, przydzielony do Dowództwa Okr´gu Generalnego Kielce. Słu˝ył w jed-
nostkach piechoty. Od 1929 r. kierownik referatu w Wydziale Mobilizacyjnym
i Uzupełnienia. Dowództwo Okr´gu Korpusu II. Odznaczony Krzy˝em Walecznych
dwukrotnie. 

ppłk Jan Mieczysław BERGER
major piechoty, s. Roberta i Eugenii z Kobosowiczów, ur. 1 VIII 1894 w Czarnej,
pow. Ropczycki. ˚ołnierz Legionów Polskich. W 1918 w Baonie Strzelców Ziemi
Ropczyckiej, nast´pnie przydzielony do 18. Pułku Piechoty w stopniu chorà˝ego
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Mianowany podporucznikiem w 1919, majo-
rem ze starszeƒstwem 1 I 1931; przydzielony do 10. Pułku Piechoty. W 1939 szef
sztabu Lwowskiej Brygady Obrony Narodowej.  
Szkoła Podchorà˝ych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziàdzu.
W 1939 kwatermistrz 27. Pułku Ułanów. Odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V. klasy, Krzy˝em Walecznych pi´ciokrotnie, Krzy˝em NiepodległoÊci, Złotym Krzy-
˝em Zasługi i Srebrnym Krzy˝em Zasługi, medalami 1918–1921 i 10-lecia. 

ppłk Jan Tomasz BERANEK
major w stanie spoczynku. s. Józefa i Marii z Muchjskich, ur. 14 XII 1880
w Piƒczowie. Uczestnik wojny 1919–1920. Absolwent farmacji na uniwersytecie
w Dopacie, magister, kierownik apteki w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, na-
st´pnie w Szpitalu Ujazdowskim. Przydział: Centrum Wyszkolenia Sanitarnego.
WłaÊciciel apteki w Białej Podlaskiej. Mieszkał w Komorowie k. Warszawy. ˚onaty
z Leokadià z Kowalskich.

ppłk Jan BIGOCKI
major art. st. sp., s. Adolfa i Agaty z Dopków, ur. 30 IV 1894 w Dzier˝àênie, pow.
kartuski. W latach 1914–1918 w armii niemieckiej. W Wojsku Polskim od 1919.
Uczestnik wojny 1919–1920 w szeregach 16. Pułku Artylerii Polowej. Słu˝ył nast´p-
nie w 3. Pułku Artylerii Ci´˝kiej i 26. Pułku Artylerii Polowej. Jako dowódca dywiz-
jonu i kwatermistrz. Od 1930 w stanie spoczynku. Przydzielony do DOK VIII.
Odznaczony Krzy˝em Walecznych, Złotym Krzy˝em Zasługi, medalami 
1918–1921 i 10-lecia. Referent wojskowy Starostwa w Wàbrzeênie. 
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ppłk Ignacy BAZARNIK
major dyplomowany, s. Jana i Katarzyny z Łaganów, ur. 26 VII 1893 w Gwoêdêcu,
pow. chrzanowski. Legionista, walczył w I wojnie Êwiatowej i wojnie 1919–1920.
W 1921 szef intendentury w 20. Dywizji Piechoty, nast´pnie DOK X i V; 1937
w Szefostwie Intendentury DOK IV. Odznaczony Krzy˝em Walecznych, Medalem
NiepodległoÊci, Złotym Krzy˝em Zasługi. ˚onaty z Wandà z Poêniaków, miał córk´
Zofi´ i syna Zbigniewa. 

mjr ppłk Gustaw BAUERFEIND
major rezerwy, s. Gustawa i Zofii z Telerów, ur. 20 X 1886 w Gołkowie k. Warszawy.
In˝ynier, absolwent Politechniki w Goethen w Austrii. Uczestnik I wojny Êwiatowej.
W 1918–1923 na kierowniczych stanowiskach w Wojskowej Szkole Samochodowej
w Łodzi, m.in. dowódca szkoły. W 1923 dowódca 4. Dywizjonu Samochodowego.
Od 1924 w rezerwie ˚onaty z Marià z Rachterów, miał syna Jerzego i córk´ Krystyn´.

ppłk Alojzy BÑK
major weterynarii, s. Augustyna i Marii z Czekałów, ur. 22 XII 1897 w Kobylejgórze,
pow. ostrzeszowski. Absolwent gimnazjum w K´pnie. W latach 1916–1918 w armii
niemieckiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1919–1920 w szeregach 
8. Pułku Strzelców (póêniejszy 62. Pułk Piechoty). Mianowany podporuczni-
kiem w 1919. Od 1927 jako lekarz weterynarii słu˝ył w Wojskowej Pracowni
Weterynaryjnej w Warszawie. W 1939 r. kierownik Centrum Wyszkolenia i Badaƒ
Weterynaryjnych. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzy˝em Nie-
podległoÊci, Krzy˝em Walecznych dwukrotnie, medalami 1918–1921 i 10-lecia.
Dyrektor Weterynarii. 

ppłk Franciszek BEDNARSKI
major kawalerii, s. Kaspra i Anny z Piwowarskich, ur. 2 IV 1897 w Kunicach, 
pow. krakowski, absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. ˚ołnierz
Legionów Polskich, ranny w 1915. Od 1918 w Wojsku Polskim, przydzielony 
do 2. Pułku Szwole˝erów. Uczestnik wojny 1919–1920. Słu˝ył w jednostkach kawa-
lerii. Od 1938 komendant Rejonowego Przysposobienia Wojskowego Konnego 
13. Dywizji Piechoty. W 1939 dowódca szwadronu kawalerii dywizyjnej 13. Dywizji
Piechoty. Odznaczony Krzy˝em NiepodległoÊci, Krzy˝em Walecznych trzykrotnie,
medalami 1918–1921 i 10-lecia. 

ppłk Władysław KALISZEK
podpułkownik artylerii, s. Jana i Walerii z Jabłoƒskich, ur. 10 X 1895 w Kałudze.
Od 1916 w armii rosyjskiej, w której ukoƒczył szkoł´ oficerskà. W 1917 w III Korpusie

155

XIV. Zawsze wierni Tobie, Polsko



Wschodnim. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 1918 w Wojsku Polskim,
adiutant I Brygady Artylerii Polowej, potem dowódca Brygady Artylerii i w 1. Pułku
Artylerii Polowej i 6. Dywizjonie Artylerii Konnej. Po wojnie słu˝ył w 3. Dywizjonie
Artylerii Konnej 1. Pułku Artylerii Polowej jako lekarz i w Centrum Wyszkolenia
Artylerii. Od 1935 dowódca 12. Dywizjonu Artylerii Konnej i 1. Dywizjonu
Artylerii Konnej. W 1939 dowódca artylerii dywizyjnej 24. Dywizji Piechoty.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Złotym Krzy˝em Zasługi, Medalem
NiepodległoÊci, medalami 1918–1921 i 10-lecia. 

Wcià˝ przejmujàcym echem brzmià wypowiedziane w Sandomierzu słowa Jana
Pawła II: Trzeba si´ nam wsłuchiwaç z ogromnà wra˝liwoÊcià w ten głos przeszłoÊci,
aby wiar´ i miłoÊç do KoÊcioła i Ojczyzny przenieÊç przez próg roku dwutysi´cznego
i przekazaç nast´pnym pokoleniom. Tu z łatwoÊcià mo˝emy uÊwiadomiç sobie, jak
bardzo czas człowieka, czas wspólnot i narodów nasycony jest obecnoÊcià Boga i Jego
zbawczym działaniem.

Wszystkie myÊli i uczucia nasze dziÊ zwracajà si´ z wdzi´cznoÊcià ku tym boha-
terom, którzy krwià zapisali jednà z najpi´kniejszych kart historii Polskich Skrzydeł,
Ojczyzny i Łaska. Było ich 18 młodych szermierzy przestworzy i polskiej wolnoÊci.
Ich ˝ycie zostało tragicznie przerwane na lotniczym szlaku. 

Umacnia nas jednak ufnoÊç w Bo˝à OpatrznoÊç, która pozwala wierzyç, ˝e ich
powołanie, starania, ˝yciowy dorobek znalazły swoje dopełnienie w chwale
Przedwiecznego Ojca. Niech dla wszystkich umocnieniem b´dà słowa z Apokalipsy
Êw. Jana Apostoła: Błogosławieni, którzy w Panu umierajà, niech odpocznà od 
swoich mozołów, bo idà wraz z nimi ich czyny (Ap 14, 13).

Prosimy w modlitwie Miłosiernego Boga, by Êp. Oficerowie mieli udział
w chwale Zmartwychwstałego Chrystusa Pana. Upraszamy dar m´stwa i ukojenia
w bólu dla Rodzin Ofiar tej zbrodni. Jest ona równie˝ niepowetowanà stratà dla
Polski i polskiego lotnictwa. Polecamy Bogu w modlitwie wszystkich, którzy z boles-
nym sercem prze˝ywajà Êmierç swoich ukochanych M´˝ów, Ojców, Dziadków,
Przyjaciół, najbli˝szych Kolegów i Współpracowników.

Na zakoƒczenie przytoczmy słowa z aktu erekcyjnego, uło˝one przez
prof. Uniwersytetu Jana Kazimierza Stanisława Łempickiego, który wraz z kamie-
niem w´gielnym wmurowano w miejscu budowy Cmentarza-Pomnika Orlàt
Lwowskich 28 kwietnia 1929 r.: Stanie na nim Pomnik Chwały Obroƒców Lwowa,
co mówiç b´dzie potomnym o najwy˝szej ofierze tych, którzy tu spoczywajà: i˝ jako
˝ołnierze Leonidasa poło˝yli si´ tutaj na Êwiadectwo swej goràcej miłoÊci Polski...

Amen.
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W zabytkowym koÊciele garnizonowym pw. Âw. Ducha w Łasku odprawiona została
Eucharystia w intencji polskich oficerów zamordowanych w Charkowie i Katyniu. 
Po Mszy Êw. na Placu Lotników Łaskich odbyła si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia pomnika
upami´tniajàcego Lotników Łaskich
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„Stanàł ten pomnik jako wyraz wdzi´cznoÊci dla wielu jednostek stacjonujàcych w Łasku: 31. Pułku
Szkolnego, 10. Pułku Lotnictwa MyÊliwskiego, a obecnie 32. Bazy Lotniczej i 10. Eskadry Lotnictwa
Taktycznego, które strzegà powietrznych granic naszej Ojczyzny. Na placu Lotników Łaskich zostało
zasadzonych 18 d´bów symbolizujàcych katyƒskà ofiar´. Niech wzrastajà, i nowym pokoleniom
przypominajà o wielkiej cenie wolnoÊci, o poległych i pomordowanych na Wschodzie, tylko dlatego, ˝e byli
dzieçmi naszej Ojczyzny – powiedział płk dr pil. Władysław LeÊnikowski, dowódca 32. Bazy Lotniczej
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Prawdy nie można 
rozstrzelać

UroczystoÊci na cmentarzu wojennym w Charkowie 

Charków, 2 XI 2008 r.



2listopada to w liturgii Kościoła dzień poświęcony

Wspomnieniu Wszystkich Wiernych Zmarłych,

zwany Dniem Zadusznym. Modlimy się tego dnia za

tych, którzy oczekują w czyśćcu na spotkanie z Bogiem.

Wierni, tak jak podczas uroczystości Wszystkich Świę-

tych, nawiedzają cmentarze, zapalają znicze i modlą się

za zmarłych.

Jakże różny jest ten cmentarz (w Charkowie) od tych, które odwiedzaliśmy wczoraj

w naszych rodzinnych miejscowościach. Nie widzimy tutaj mogił pokrytych dywanem

wieńców i chryzantem; w oczach nie migocą nam płomyki zniczy i świec nagrobnych,

nie widzimy tutaj ludzi stojących przy mogiłach swoich bliskich, szepczących modlitwę

za swoich bliskich. Tutaj właśnie próbowano rozstrzelać polską duszę, która ukryta była

w polskich żołnierzach, duchownych i wykształconych urzędnikach państwowych. Byli

niewygodni sowieckim władzom, bo wiernie pielęgnowali ethos polskiego patrioty. – po-

wiedział Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 

2 listopada 2008 roku, w Dzień Zaduszny, popłynęła w niebo modlitwa z Polskiego

Cmentarza Wojennego w Charkowie, na którym spoczywa 4500 oficerów Wojska Pol-

skiego z obozu w Starobielsku i sowieckich więzień, zamordowanych przez NKWD wiosną

1940 roku. Pochowani są tu również Ukraińcy, rozstrzelani z rozkazu Stalina w latach

1936–1938 w czasie tzw. wielkich czystek. Tego dnia cmentarz w Charkowie nawiedziła

polska delegacja z Bronisławem Komorowskim, marszałkiem Sejmu RP i Januszem Krup-

skim, ministrem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, duchowni różnych wyznań,

przedstawiciele wojska, Rodzin Katyńskich... Obecni byli także reprezentanci lokalnych

władz ukraińskich. 

Eucharystii odprawionej na cmentarzu przewodniczył ks. bp Marian Buczek, koadiu-

tor diecezji charkowsko-zaporoskiej.

Te mogiły nie są tylko miejscem tragedii patriotów polskich, ale są źródłem siły dla

kolejnych pokoleń naszego narodu – mówił w homilii Biskup Polowy Wojska Polskiego

gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. – To wydarzenie musi być przestrogą dla nas Po-
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laków, Europejczyków, obywateli świata, aby nie budować stosunków między narodami,

w których słaby będzie zdominowany przez mocnych; aby nie tworzyć relacji opartych

na „kainowym prawie”. 

Ordynariusz Wojskowy wezwał do budowania wspólnej przyszłości w duchu prawdy

i pełnego rozliczenia się z przeszłością. Wyraził żal, że po tylu latach nadal trzeba przeła-

mywać „opór ludzi i instytucji, które zasłaniają i deformują kształt prawdy”. Podkreślił,

że udział Polaków i Ukraińców we wspólnej uroczystości stanowi manifestację „prawdy

i męczeństwa obydwu narodów”.

Po zakończeniu Mszy świętej modlitwy ekumeniczne odmówili: ks. bp Miron Choda-

kowski, prawosławny Biskup Polowy, Biskup Ryszard Borski, ewangelicki Biskup Polowy

i Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski. 

Na mogiłach przybysze z Polski złożyli kwiaty i zapalili znicze. Michał Ćwiżewicz,

prawnuk jednego z zamordowanych oficerów, odegrał żałobny utwór dedykowany

swemu pradziadkowi. 

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu jej uczestnicy udali się do centrum Char-

kowa. W ścianę gmachu, w którym w czasie wojny znajdowała się siedziba NKWD, została

wmurowana tablica upamiętniająca polskich oficerów. Odsłoniła ją Krystyna Zachwato-

wicz-Wajda, a Andrzej Wajda – którego ojciec, mjr Jakub Wajda, oficer WP, został zamor-

dowany w Charkowie – zapalił znicz pamięci. Liturgicznego aktu poświęcenia tablicy

dokonał Biskup Polowy. W modlitwach Bożej dobroci, miłości i przebaczeniu polecano

ofiary pamiętnej zbrodni, czyniąc to z wiarą, że Bóg, który niegdyś obmył ich wodą

chrztu, obmył ich łaską przebaczenia i dał im życie wieczne.
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Dzieƒ zaduszny
Cmentarz wojenny 

O Izraelu, twa chwała na wy˝ynach zabita.
Jak˝e padli bohaterowie?            (2 Sm 1, 19)

Panie Marszałku,
Droga Rodzino Katyƒska, 
Umiłowani w Chrystusie – Pielgrzymi z Polski i Bracia Ukraiƒcy, 

W naszych oczach przemykajà obrazy wczorajszego Êwi´ta Wszystkich 
Âwi´tych. Wczoraj na naszych polskich cmentarzach odwiedzaliÊmy na-
szych bliskich zmarłych, którzy wieczny spoczynek znaleêli na polskiej,

rodzinnej ziemi.
Dzisiaj przybyliÊmy na cmentarz, który znany jest wszystkim Polakom; nie od

wieków, nie od dziesiàtków lat; ale od roku 1940; roku, w którym Polska straciła
kwiat polskiego społeczeƒstwa: ˝ołnierzy, profesorów, dyplomatów, kapłanów, pas-
torów i rabinów. Ten cmentarz znajà starzy i doroÊli z zakazanych przekazów rodzin-
nych, ale równie˝ młodzie˝ i dzieci, znajà to miejsce z lekcji historii. Dopiero od 1989
roku, w którym Polska stała si´ demokratycznym i suwerennym krajem, mo˝emy
poznawaç i mówiç o prawdzie tego miejsca. Prawie przez pi´çdziesiàt lat próbowano
ukryç prawd´ o zbrodni popełnionej przez sowiecki, totalitarny re˝im na polskich
wi´êniach ze Starobielska.

Tu na ziemi ukraiƒskiej wÊród wielu wa˝nych miejsc dla narodu polskiego szcze-
gólne miejsce zajmuje Starobielsk i Charków. Zwłaszcza ˝e w dziejach cywilizowa-
nego Êwiata zbrodnia, jakiej dopuszczono si´ na wzi´tych do niewoli, wi´zionych jeƒ-
cach obozu w Starobielsku brzemienna w nast´pstwa polityczne dla obojga narodów,
polskiego i rosyjskiego, powinna po wsze czasy byç przestrogà dla całej ludzkoÊci.
Ale Starobielsk to tak˝e wa˝ne miejsce dla narodów byłego Zwiàzku Radzieckiego,
bowiem tu w latach 1942–1943 był obóz niemiecki dla jeƒców wojennych z Armii
Czerwonej, bezlitoÊnie eksterminowanych przez Niemców. 

Starobielsk to miejsce, gdzie w latach 1939–1940 istniał obóz jeniecki dla
Polaków (obóz utworzono 19 wrzeÊnia 1939 roku w klasztorze prawosławnym,
przejÊciowo wi´ziono w nim 8 tysi´cy jeƒców), w kwietniu i maju 1940 zamordowa-
nych w znajdujàcej si´ w centrum miasta siedzibie obwodowego NKWD
w Charkowie przy pl. Dzier˝yƒskiego 3 (Mordy odbywały si´ w piwnicach budynku
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wi´zienia wewn´trznego siedziby obwodowego NKWD. Dzisiaj piwnice te ju˝ nie
istniejà, poniewa˝ dowódca komendantury NKWD obwodu charkowskiego Timofij
Kuprij wysadził  budynek w powietrze w 1941 r., przed wejÊciem Niemców do
Charkowa) oraz bezpoÊrednio nad dołami Êmierci w pobli˝u domu wypoczynkowe-
go dla pracowników NKWD w Piatichatkach (była to mniejszoÊç, lecz nie mo˝na 
z braku danych podaç ich liczby, zamordowano tam te˝ kilku jeƒców uj´tych przy
próbie ucieczki). 48 Polaków zmarło w obozie i zostało pochowanych na starym
cmentarzu miejskim, w 1995 roku przeniesiono ich ciała na cmentarz czmirowski.

W obozie w Starobielsku usytuowanym w odległoÊci 1 km od stacji kolejowej
w byłym ˝eƒskim klasztorze Trójcy Âwi´tej i w dwóch domach przy ul. Woło-
darskiego (tam znajdowali si´ generałowie) oraz przy ul. Kirowa (tam znajdowali si´
pułkownicy i podpułkownicy) znajdowali si´ głównie oficerowie słu˝by czynnej i ofi-
cerowie rezerwy (8 generałów, 55 pułkowników, 130 podpułkowników, 320 majo-
rów, 854 kapitanów, 2528 poruczników i podporuczników) oraz 82 osoby cywilne
(w tym 30 studentów). WÊród jeƒców znajdowali si´ obroƒcy Lwowa, profesorowie
wy˝szych uczelni, naukowcy, lekarze, prawnicy, nauczyciele, dziennikarze, artyÊci,
pisarze i poeci  (m.in. pisarz i malarz Józef Czapski, poeci Lech Piwowar
i Władysław Sebyła), biznesmeni, działacze społeczni i polityczni. W obozie znajdo-
wał si´ Antoni Eiger, wiceprezes Ligi Antyhitlerowskiej w Polsce i rabin Wojska
Polskiego Baruch Steinberg.

Dramat jeƒców obozu w Starobielsku rozpoczàł si´ 5 marca 1940 roku, kiedy to
najwy˝sze władze Zwiàzku Radzieckiego zdecydowały o fizycznej likwidacji 14 700
polskich jeƒców wojennych wi´zionych w trzech wielkich obozach: Kozielsku,
Ostaszkowie i Starobielsku oraz 11 000 Polaków aresztowanych i przetrzymywa-
nych w wi´zieniach Zachodniej Ukrainy i Białorusi. Z 3920 jeƒców Starobielska
(stan z lutego 1940 r.) ocalało 79 (dwa konwoje z 25 kwietnia i 12 maja – łàcznie 
78 osób – skierowane do obozu juchnowskiego). WÊród ocalonych był pisarz i ma-
larz Józef Czapski, który na rozkaz generała Władysława Andersa szukał zaginio-
nych w ZSRR oficerów, główny Êwiadek zbrodni katyƒskiej, autor „Wspomnieƒ sta-
robielskich”.

Do miejsca mordu w Charkowie przywo˝ono jeƒców wagonami kolejowymi
z obozu w Starobielsku oraz Polaków z wi´zieƒ Zachodniej Ukrainy. Pierwszy trans-
port 195 osób przyjechał 5 kwietnia 1940 r. Wymordowanie 3739 (według „Indeksu
represjonowanych” OÊrodka Karta, zamordowano w Charkowie 3739 jeƒców
Starobielska, inne êródła podajà liczb´ 3820 osób) jeƒców z obozu starobielskiego,
wÊród których byli generałowie: Leon Billewicz, Stanisław Haller, Aleksander
Kowalewski, Kazimierz Orlik-Łukoski, Konstanty Plisowski, Franciszek Sikorski,
Leonard Skierski i Piotr Skuratowicz – trwało w okresie od 5 kwietnia do 12 maja
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1940 roku. Zwłoki zamordowanych wywo˝ono do lasu opodal podcharkowskiego
osiedla Piatichatki (ok. 10 km od centrum Charkowa w kierunku Biełgorodu), gdzie
wrzucano je do uprzednio wykopanych dołów, w pobli˝u grobów ofiar wczeÊniej-
szych egzekucji NKWD, które nast´pnie koparki zasypywały ziemià. Ukrywane
tam nocami zwłoki miały nigdy nie byç odnalezione – aby prawda o ich tragicznym
losie nie wyszła na jaw. Miejsce kaêni polskich oficerów wi´zionych w Starobielsku
a˝ do 1989 roku, było otoczone najÊciÊlejszà tajemnicà paƒstwowà. 

Mieszkaƒcy Charkowa podejrzewali co prawda, ˝e w VI kwartale strefy leÊno
-parkowej, 1,5 km od wioski Piatichatki NKWD dokonywało masowych mordów
na obywatelach ZSRR, ale jako miejsce eksterminacji polskich jeƒców wojennych
z obozu starobielskiego w 1940 roku wskazywano raczej miejscowoÊç Dergacze na
północny zachód od Charkowa. Dopiero w 1990 roku władze ZSRR ujawniły
miejsce zbrodni, a w 1991 roku pozwoliły polskim specjalistom na dokonanie
w ciàgu dwóch tygodni sonda˝u terenu i cz´Êciowej ekshumacji zwłok. 

Cmentarz, przed Piatichatkami le˝àcy nieopodal szosy Charków – Biełgorod,
prawie na wylocie z Charkowa, to miejsce szczególne, nie tylko dla narodu polskie-
go, ale tak˝e dla narodów byłego Zwiàzku Radzieckiego. Le˝à tu bowiem zgodnie
nie tylko Polacy, ale te˝ i obywatele byłego Zwiàzku Radzieckiego. Stàd cmentarz,
którego uroczyste otwarcie nastàpiło 17 czerwca 2000 roku, nosi nazw´ „Cmentarza
Ofiar Totalitaryzmu” i ma charakter ekumeniczny. Widoczne sà wi´c symbole wielu
religii: judaizmu, islamu, chrzeÊcijaƒstwa…

Nekropolia polskich oficerów, majàca zagwarantowany mi´dzynarodowymi
konwencjami status cmentarza wojennego, jest cz´Êcià Cmentarza Ofiar Totalita-
ryzmu. W tej pierwszej polskiej nekropolii znajdujà si´ groby polskich oficerów za-
mordowanych na wiosn´ 1940 roku na Wschodzie oraz zmordowani Polacy przez
NKWD w latach 1937–1938. 

Jak˝e ró˝ny jest ten cmentarz od tych, które odwiedzaliÊmy wczoraj w naszych
rodzinnych miejscowoÊciach. Nie widzimy tutaj mogił pokrytych dywanem wieƒców
i chryzantem; w oczach nie migocà nam płomyki zniczy i Êwiec nagrobnych, nie 
widzimy tutaj ludzi stojàcych przy mogiłach swoich bliskich, szepczàcych modlitw´
za swoich bliskich. Tutaj właÊnie próbowano rozstrzelaç polskà dusz´, która ukryta
była w polskich ˝ołnierzach, duchownych i wykształconych urz´dnikach paƒstwo-
wych. Byli niewygodni sowieckim władzom, bo wiernie piel´gnowali etos polskiego
patrioty.

Mimo braku zewn´trznych oznak Êwi´ta naszych bliskich zmarłych, które dzisiaj
obchodzimy w liturgii KoÊcioła, pami´ç o ˝ołnierzach podst´pnie zamordowanych
strzałem w tył głowy, trwa w naszych sercach przez cały rok. Dzisiaj, ˝al Êciska nasze
serca, ˝e odeszli bez po˝egnania, ˝e nie mo˝emy stanàç przy imiennych mogiłach,
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aby oddaç im czeÊç i poleciç ofiar´ ich ˝ołnierskiego i obywatelskiego ˝ycia miłosier-
nemu Bogu. ˚adna ˝ona, córka i syn, czy te˝ krewny nie mo˝e zapaliç znicza na
imiennej mogile swojego bliskiego. Nie zostawili nam adresu, gdzie sowiecki zabójca
pod osłonà lasu zasypał w dole Êmierci ich doczesne szczàtki, dlatego aby Êwiat o tym
nigdy si´ nie dowiedział. 

Te mogiły nie sà tylko miejscem tragedii patriotów polskich, ale sà êródłem siły
dla kolejnych pokoleƒ naszego narodu. Takie właÊnie przekonanie wyraziła Maria
Konopnicka:

Groby wy nasze, ojczyste groby,
Wy ˝ycia pełne mogiły, 
Wy nie ołtarzem pró˝nej ˝ałoby, lecz twierdzà siły.

Dzisiaj nad ich zbiorowymi mogiłami staje w zadumie i milczeniu delegacja
Narodu, na czele z Marszałkiem Sejmu NajjaÊniejszej Rzeczypospolitej, aby wypeł-
niç chrzeÊcijaƒski obowiàzek modlitwy za zmarłych. Czynimy to w imieniu rodzin
wszystkich pomordowanych, a którzy nie mogli dzisiaj tutaj byç z nami.

W dniu dzisiejszym ciÊnie si´ nam na usta pytanie: gdzie oni, nasi polscy boha-
terowie teraz przebywajà?

Âwi´ty Paweł w LiÊcie do Tesaloniczan napisał: Nie chcemy, bracia, waszego
trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierajà, abyÊcie si´ nie smucili jak wszys-
cy ci, którzy nie majà nadziei (1 Tes 4, 13). KoÊciół, idàc za tymi słowami, ustanowił
dzieƒ wspomnienia wszystkich Wiernych Zmarłych, zwany te˝ Dniem Zadusznym.
W tym dniu, KoÊciół chce nas wezwaç do modlitwy za dusze przebywajàce w czyÊçcu.
Dusze czyÊçcowe sà bezradne. Nie mogà zasługiwaç, jedynie cierpieniem mogà si´
wypłacaç Bo˝ej SprawiedliwoÊci.

To jest jedna prawda, ale prawdà jest, a zarazem naszym obowiàzkiem pomagaç
duszom czyÊçcowym. Bóg nam objawił, jak mo˝emy naszym najbli˝szym pomagaç.
W PiÊmie Âwi´tym, w Drugiej Ksi´dze Machabejskiej Bóg chwalił Jud´
Machabeusza za to, ˝e zamówił modlitwy za poległych w walce ˝ołnierzy, twierdzàc,
˝e Êwi´ta i zbawienna jest myÊl modliç si´ za umarłych, aby od grzechów byli uwol-
nieni (2 Mch 12, 46).

Drodzy Bracia i Siostry.
Cmentarz wojenny w Charkowie przypomina nam o ofierze ˝ołnierzy poniesio-

nej dla naszej Ojczyzny. Zgin´li za to, ˝e byli Polakami, a patrzàc szerzej przynale˝eli
do rodziny narodów Słowiaƒskich. Historia ludzkoÊci zna taki czyn, który wydarzył
si´ na tej ziemi. Biblia nazywa takà postaw´ „zbrodnià Kaina”, bo wyst´pek ten był
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zbrodnià brata Słowiaƒskiego przeciw swojemu bratu Słowianinowi. To wydarzenie
musi byç przestrogà dla nas Polaków, Europejczyków, obywateli Êwiata, aby nie 
budowaç stosunków mi´dzy narodami, w których słaby b´dzie zdominowany przez
mocnych; aby nie tworzyç relacji opartych na „kainowym prawie”. WłaÊnie na tym
polegał dramat i szataƒstwo komunizmu, który człowieka chciał oderwaç od 
własnych przekonaƒ i wiary, od sumienia, które ka˝demu podpowiada co jest dobre,
a co złe. Bo gdy nie ma ju˝ zahamowaƒ, wystarczy ukryç si´ za rozkazem, za nieludz-
kim systemem, za machinà zbrodni.

Nasza obecnoÊç tutaj jest wyrazem miłoÊci do naszych Rodaków, którzy wzorem
Chrystusa oddawali swoje ˝ycie. W tym miejscu musimy przypomnieç słowa, ˝e nikt
nie ma wi´kszej miłoÊci od tej, gdy ktoÊ ˝ycie swoje oddaje za przyjaciół swoich 
(J 15, 13). Ich ofiara jest dla nas zobowiàzaniem, o którym nikt z nas nie mo˝e za-
pomnieç. Musimy pami´taç o

…wszystkich, co gin´li sami,
Aby nas zbawiç swà krwià czerwonà,
Za Êmierç dla jutra, za ten lot słoneczny,
O Polsko, odmów: »Odpoczynek wieczny«
Gdzie sà ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma!
Ty wiesz najlepiej – i Bóg wie na niebie! 

(Artur Oppman, Pacierz za zmarłych)

Wiemy dobrze o wielkim bólu najbli˝szych, o bólu Rodzin tych, którzy tutaj spo-
czywajà. Wiemy o bólu, który przez dziesiàtki lat musiał byç tłumiony i znoszony
w milczeniu. Modlimy si´ dzisiaj w duchu chrzeÊcijaƒskiego przebaczenia i miłoÊci.
Pragniemy ˝yç w braterskiej miłoÊci i pokoju, ale musimy pami´taç, ˝e miłoÊç – aby
była autentyczna – musi opieraç si´ na prawdzie. W tym szczególnym miejscu, nasà-
czonym krwià m´czenników i łzami ich najbli˝szych chc´ przypomnieç fundamen-
talnà prawd´: sprawiedliwoÊç, obrona praw człowieka nie majà i nie mogà mieç 
granic paƒstwowych, ani ideologicznych. Zbrodniarze i zbrodnia nie mogà byç
ukrywane. Chc´ przypomnieç wszystkim tym, którzy prawd´ o zbrodni przez lata
ukrywali, ˝e aby przebaczenie nie było farsà, musi byç wypełniony podstawowy
chrzeÊcijaƒski warunek szczerego ˝alu winowajcy i warunek wynagrodzenia po-
przez przyznanie si´ do winy. A czy ten warunek rzeczywiÊcie został ju˝ spełniony?
Moralny spadkobierca, odpowiedzialny za mord, reprezenowany przez rosyjski
wymiar sprawiedliwoÊci, w ostatnich dniach oddalił za˝alenie adwokatów rodzin
ofiar, uznajàc ˝e, ...wÊród pomordowanych w 1940 r. przez NKWD Polaków mogli
byç »szpiedzy, dywersanci, terroryÊci, a takim rehabilitacja si´ nie nale˝y«
(Gazeta Âwiàteczna, nr 251 z dn. 25–26.10. 2008, s.11). Niestety ciàgle trzeba 
pokonywaç opór ludzi i instytucji, które zasłaniajà i deformujà kształt prawdy.
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Ciàgle przed Wami, Rodzino Katyƒska bój o prawd´, której domagajà si´ te mogiły,
której domaga si´ cała Rzeczpospolita Polska, która nie zapomniała o swoich 
synach – ofiarach Golgoty Wschodu. Nie traçcie zapału, bo dzi´ki Wam wierzymy,
˝e prawda jest silniejsza ni˝ obłuda i kłamstwo. Razem z naszymi Braçmi
Ukraiƒcami stajemy dzisiaj na tym wojennym cmentarzu – pomniku, aby manifes-
towaç prawd´ i przypomnieç o m´czeƒstwie obu Narodów. 

Naszà modlitwà obejmujemy ofiary dwóch narodów: Polaków i Ukraiƒców –
ofiary zbrodniczego systemu, który na szataƒskiej słu˝bie stał, który w miejsce mi-
łoÊci propagował nienawiÊç, egoizm i dyktatur´ wobec innych paƒstw. Posiew tego
zła odczuwamy jeszcze dzisiaj, ale nie l´kajmy si´, bo Chrystus, który dzisiaj nas tutaj
gromadzi jest…drogà, prawdà i ˝yciem (J 14, 6).

Jako spadkobiercy naszych pomordowanych Braci musimy pami´taç o obo-
wiàzku budowania cywilizacji miłoÊci, nasyconej duchem Ewangelii, która domaga
si´ poznawania Prawdy. Te groby przypominajà nam, abyÊmy trwali przy tym, co
Polsk´ stanowi; przy wartoÊciach wyniesionych z Ojczyzny. Pami´tajmy jak wielka
jest cena utrzymania narodowej to˝samoÊci. „Chcecie wolnoÊci, która kosztowałby
trzy grosze i jednà kropl´ krwi?” – mówił marszałek Piłsudski. Nasi Bliscy oddali 
za wolnoÊç i wiernoÊç wszystko, oddali ˝ycie. Taka jest cena wolnoÊci i musimy
szczególnie o niej pami´taç dzisiaj, gdy Polska jest wolna. 

Nasze modlitwy i wspomnienia przy mogiłach patriotów polskich to nie tylko
pró˝ne przypominanie bolesnej przeszłoÊci o m´czeƒstwie naszych Rodaków, ale 
to przede wszystkim czerpanie sił do budowania innej przyszłoÊci, lepszego jutra na-
szej Ojczyzny. Tych ofiar nie wolno nam zapomnieç, ani o nich milczeç. Trzeba
wspieraç ich owocowanie, trzeba naÊladowaç ich ofiarnà, patriotycznà postaw´ 
m´czenników za wiar´ i Ojczyzn´. Ich prochy sà Êwi´te, bo na nich jak na ˝yznej 
ziemi roÊnie bohaterska historia naszego Narodu.

˚ołnierzu wielki, nieznany…
Chocia˝ płynà za tobà
˚ałobne kwiaty i pienia, 
I dzwonów pogrzebnych bicie – 
Nie idziesz z czarnà ˝ałobà,
Lecz blask ci´ opromienia!
Idziesz dostojnie i dumnie, 
Bo Polski zacz´ło si´ ˝ycie w twej trumnie.

(Stanisław Nicieja, Cmentarz obroƒców Lwowa)
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W Dzieƒ Zaduszny, 
2 listopada 2008
roku popłyn´ła 
w niebo modlitwa 
z Polskiego
Cmentarza
Wojennego 
w Charkowie, na
którym spoczywa
4500 oficerów
Wojska Polskiego 
z obozu 
w Starobielsku 
i sowieckich wi´zieƒ,
zamordowanych
przez NKWD
wiosnà 1940 roku
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Po zakoƒczeniu Mszy Êwi´tej modlitwy ekumeniczne odmówili: ks. Biskup Miron
Chodakowski, prawosławny Biskup Polowy, Biskup Ryszard Borski, 
ewangelicki Biskup Polowy i Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski. 
Na mogiłach przybysze z Polski zło˝yli kwiaty i zapalili znicze
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W centrum Charkowa, 
pod dawnà siedzib´ NKWD
odsłoni´ta 
i poÊwi´cona została
tablica upami´tniajàca 
polskich oficerów



XVI

Wyklęci czy niezłomni?

Poległym i pomordowanym na Kresach Wschodnich 

na Wileƒszczyênie 

Lidzbark Warmiƒski, 14 XI 2008 r.



Pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

walczących na terenie kraju w latach II wojny świa-

towej 1939–1945 – ŚZŻAK – Okręg Warmińsko-Mazurski

– taki napis widnieje na tablicy, którą staraniem kom-

batantów, żołnierzy Armi Krajowej, umieszczono na

ścianie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

w Lidzbarku Warmińskim. 

To jedna z zabytkowych świątyń tego miasta pamiętająca czasy I Rzeczypospolitej, wznie-

siona za rządów biskupa-poety Ignacego Krasickiego. Na uroczystość odsłonięcia i po-

święcenia tablicy zaproszono Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr. hab.

Tadeusza Płoskiego, związanego, jakże mocno, z Lidzbarkiem Warmińskim. Tutaj się uro-

dził, wzrastał, chodził do szkoły, zdał maturę; związany jest z nim serdecznym splotem

wspomnień, głęboko osadzonych w pamięci; ma tu wielu przyjaciół; zawsze witany jest

serdecznie, tak jak się wita swego ziomka.

W Lidzbarku Warmińskim osiadło po wojnie wielu przesiedleńców od wileńskiej

strony, pośród nich żołnierze Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Dziś, mimo upływu

lat, tworzą wciąż prężne środowisko kombatanckie: utrwalają, w różny sposób, pamięć

o swych żołnierskich czynach, trudnej drodze wierności i służby Rzeczypospolitej, o latach

wojny i okupacji. Przykładem takiej aktywnej postawy była fundacja tablicy, poświęconej

pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego: członków Związku Walki Zbrojnej –

Armii Krajowej.

Przybyłego do swego rodzinnego miasta Ordynariusza Wojskowego powitała przed

świątynią kompania honorowa z pocztem sztandarowym. W koncelebrze, której prze-

wodniczył bp Tadeusz Płoski, uczestniczyli m.in.: ks. prałat mjr rez. Jerzy Rożentalski, pro-

boszcz miejscowej parafii i kapelan lidzbarskiego garnizonu, ks. kanonik Roman Chudzik,

proboszcz parafii pw. Świętych Piotra i Pawła, ks. senior kanonik Władysław Boksa,

ks. ppłk Marek Jaraszek, proboszcz parafii wojskowej w Bartoszycach.

Uczestnikami Mszy św. byli m.in.: senator Sławomir Sadowski, Jacek Protas – Mar-

szałek Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marek Chyl – starosta powiatu
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Lidzbark Warmiński, Józef Krakowski – przewodniczący Rady Powiatu, Artur Wajs – bur-

mistrz Lidzbarka Warmińskiego, Andrzej Kędzierski – przewodniczący Rady Miasta, Kry-

styna Sroka – wójt gminy Lidzbark Warmiński. Na uroczystości przybyli przedstawiciele

służb mundurowych: ppłk Jerzy Wiatrak – dowódca miejscowej jednostki wojskowej, ppłk

Piotr Zalewski – komendant WKU, podinspektor Adam Kołodziejski – komendant 

Komendy Powiatowej Policji, młodszy brygadier Jerzy Pakisz – komendant powiatowy

Straży Pożarnej. 

W kazaniu Biskup Polowy wiele miejsca poświęcił „żołnierzom niezłomnym” z Wi-

leńszczyzny, gdzie warunki organizowania konspiracyjnego wojska były trudne (okupacja

sowiecka spowodowała deportację na Wschód poważnej części nastawionej patriotycznie

inteligencji); przywołał postać inicjatora pierwszego na Wileńszczyźnie oddziału Armii

Krajowej, por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”, podstępnie aresztowanego przez Ros-

jan i rozstrzelanego. Wspomniał także o trudnych losach żołnierzy AK po zakończeniu

wojny. Przypomniał uchwałę Sejmu RP (z 23 marca 2006 r.), „w której oddał hołd bo-

haterom polskiego podziemia niepodległościowego po wojnie” – żołnierzom wyklętym.

– Przez kogo „wyklęci”? – pytał Biskup Polowy. Realnie rzecz biorąc, przez sowiecką pro-

pagandę! Może więc lepiej nazywać ich „niezłomnymi”? – zaproponował. 

Tablicę odsłonili przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, po-

święcił ją Biskup Polowy. Po zakończonej liturgii Józef Prusak, żołnierz Armii Krajowej,

podziękował Księdzu Biskupowi za przybycie, przewodniczenie Mszy świętej, wygłoszenie

homilii, poświęcenie tablicy. Wspominając tych, którzy służyli Polskiemu Państwu Po-

dziemnemu powiedział m.in. Pamięć o ich bohaterstwie w walce o niepodległość Oj-

czyzny jest wielkim wyzwaniem dla współczesnego pokolenia Polaków. Kościół

przypomina, że Państwo Polskie od tysiąca lat jest budowane na skale chrześcijańskiej

wiary, kultury i cywilizacji. Wsparł się o nią Krzyż Jezusa Chrystusa, najważniejszy znak

polskiej tożsamości. Bóg zapłać Waszej Ekscelencji, Księże Biskupie Wojska Polskiego.

Eucharystię celebrowaną w świątyni pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zakończyło

pasterskie błogosławieństwo Biskupa Polowego, udzielone jej uczestnikom w Imię Trójcy

Przenajświętszej. 

Był jeszcze jeden punkt programu: spotkanie Ordynariusza Wojskowego z kadrą i pra-

cownikami wojskowymi w lidzbarskich koszarach. 
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Wyklęci czy niezłomni?

PoÊwi´cenie tablicy Polskiego Paƒstwa Podziemnego na Kresach Wschodnich na Wileƒszczyênie 
KoÊció∏ pw. Êw. Krzy˝a

Zapowiedzi Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nie dotyczà tylko koƒca Êwiata, który
nastàpi w przyszłoÊci. Czy˝ my, którzy jednoczymy si´ z Chrystusem posilajàc
si´ Jego Ciałem, nie ˝yjemy ju˝ w czasach ostatecznych? Jezus wzywa nas,

byÊmy nie zwlekali z oddaniem si´ miłoÊci, z trwaniem w Jego nauce. Ka˝dy akt 
miłoÊci ju˝ uczestniczy w ˝yciu wiecznym – nie ginie, w przeciwieƒstwie do tego, co
czynimy jedynie z myÊlà o zachowaniu doczesnego ˝ycia.

Bardzo łatwo podlegamy l´kowi na myÊl o koƒcu Êwiata. Na tym zresztà bazujà
piszàcy ksià˝ki, czy te˝ wywołujàcy co jakiÊ czas przy okazji ró˝nych koƒców wieku
– ludzie, odwołujàc si´ do tego strachu: co to b´dzie na koƒcu Êwiata? Ten l´k mo˝e
si´ w nas pojawiaç tylko dlatego, ˝e ów koniec Êwiata jawi nam si´ jako bardzo 
tajemnicze skoƒczenie czegoÊ i nie widzimy koƒca Êwiata w takiej perspektywie, jak
to pokazuje chrzeÊcijaƒstwo, mianowicie jako powtórne przyjÊcie Jezusa.
WłaÊciwie w Biblii nie mówi si´ o koƒcu Êwiata – mówi si´ o paruzji, czyli powtór-
nym przyjÊciu Chrystusa, o Jego powrocie, długo oczekiwanym powrocie. Czy nie
t´skni si´ nam za Jego powrotem, kiedy widzimy ten Êwiat taki, jakim on jest? Czy
nam si´ On nie t´skni, ˝eby wreszcie wrócił i przeobraził do koƒca ju˝ wszystko
i nieodwracalnie? JeÊli t´sknimy za odnowà wszechÊwiata, za przemianà go w coÊ
zupełnie nowego, w coÊ co Êwi´ty Paweł nazywa niewi´dnàcym dziedzictwem, 
nieskalanym, pi´knym, w Jego obecnoÊci, w Jego sercu – jeÊli tak t´sknimy, wtedy
koniec Êwiata nas nie przera˝a, czy wszelkie rozmowy i ten temat przestaje budziç
w nas groz´.

Kiedy, jak, gdzie b´dzie miało swój poczàtek królestwo Bo˝e? – takie pytania
nurtowały współczesnych Jezusowi. Ale te pytania nie sà wcale interesujàce – co za-
uwa˝a sam Łukasz.

On zwraca uwag´ na pewnoÊç przyjÊcia tego dnia, w którym zajaÊnieje przed
wszystkimi boska natura Syna Człowieczego. I dlatego przytacza dwa przykłady:
potopu z czasów Noego i zniszczenia Sodomy w czasach Lota. 

Có˝ takiego mamy sobie przypomnieç wspominajàc tamte wydarzenia? Otó˝
˝ona Lota, majàc pójÊç za m´˝em, ociàgała si´, chciała zobaczyç jeszcze palàcà si´
Sodom´ – i jak pisze ˚yd Filon z Aleksandrii – „patrzyła na nià, bo jà kochała i dla-
tego została powalona przez Boga”. Mówiàc inaczej: Zbawi si´ ten, kto porzuci swoje
grzeszne ˝ycie, a zatraci ten, kto uparcie b´dzie ˝ył w sprzecznoÊci z Bogiem.

Sàd zatem na pewno b´dzie. Jego linia podziału nie b´dzie jednak przechodziç
– jakby to wielu ówczesnych i współczesnych chciało – mi´dzy Izraelem a poganami
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czy mi´dzy chrzeÊcijanami a niechrzeÊcijanami, ale wewnàtrz ka˝dej ludzkiej wspól-
noty, zło˝onej choçby z dwóch tylko osób. Ten sàd zale˝eç b´dzie od religijnych 
wyborów, jakich dokonuje pojedynczy człowiek w swoim wn´trzu, przed Bogiem. 

MoglibyÊmy powiedzieç i tak: ˝e i dziÊ ludzie ˝yjà jak w czasach Noego i Lota,
jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, nie myÊlàc ani o sensie swojego
˝ycia, ani o sensie swojego umierania.

˚ycie zostało wi´c zbanalizowane do poziomu fizyczno-chemicznego. Utraciło
znaczenie duchowe to wszystko, co jest mi´dzy ˝yciem a Êmiercià. I z tej bł´dnej per-
spektywy wynika całe zło, na które narzekamy i któremu nie bardzo potrafimy za-
pobiec, aby ocaliç własne ˝ycie, aby zrodziç siebie samych do ˝ycia – prawdziwego
˝ycia (ks. P. Brzàkalik).

Odsłonimy dziÊ i poÊwi´cimy w tej lidzbarskiej Êwiàtyni tablic´ ufundowanà
działaczom Polskiego Paƒstwa Podziemnego na Kresach Wschodnich na Wileƒ-
szczyênie w czasie II wojny Êwiatowej.

Polska w zało˝eniach okupanta sowieckiego i niemieckiego miała przestaç ist-
nieç, nie tylko jako paƒstwo, ale przede wszystkim jako naród. Sytuacja Polaków
pod okupacjà sowieckà rysowała si´ inaczej. Nale˝y pami´taç o tym, ˝e w latach
1939–1945 Polska, jako jedyny kraj europejski, znajdowała si´ pod dwiema okupa-
cjami. Ponad połowa terytorium paƒstwowego II RP znalazła si´ w tym czasie pod
panowaniem sowieckim. Trzeba podkreÊliç, ˝e warunki prowadzenia działaƒ kon-
spiracyjnych na tych terenach były trudniejsze ni˝ pod okupacjà niemieckà.
Okupant sowiecki deportował na wschód całà polskà inteligencj´, a nawet rodziny
byłych urz´dników paƒstwowych. Struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego 
zacz´to tworzyç w Wilnie ju˝ we wrzeÊniu 1939 roku. Według wyliczeƒ na przełomie
1939 i 1940 roku w Wilnie i na terenach do niego przyległych funkcjonowało około
40 organizacji konspiracyjnych. Utworzona została Słu˝ba Zwyci´stwa Polski
(SZP). 17 czerwca 1940 roku do Wilna wkroczyli Rosjanie, a 20 lipca 1940 roku 
Litwa została Republikà Radzieckà. Z chwilà wkroczenia wojsk sowieckich ludnoÊç
polska została sterroryzowana przez działanie sowieckiego NKWD. Obszar ten ob-
fitował w du˝à liczb´ szpicli i konfidentów współpracujàcych z sowieckimi słu˝bami
bezpieczeƒstwa. Zwiàzek Walki Zbrojnej (ZWZ) za główny cel w tym czasie posta-
wił sobie walk´ ze zdrajcami i konfidentami. Funkcjonował specjalny Sàd Wojskowy,
który wydawał wyroki na zdrajców i konfidentów, agentów sowieckiej słu˝by bez-
pieczeƒstwa. Działał on przy Komendzie Okr´gu ZWZ.

Niemiecki atak na Zwiàzek Sowiecki rozpoczàł si´ 22 czerwca 1941 roku,
a w dniu 26 czerwca 1941 roku Niemcy zaj´li całà Wileƒszczyzn´, ale w koƒcu 1942
roku komuniÊci zacz´li tworzyç ruch partyzancki i masowo rabowaç dobytek lud-
noÊci polskiej. Komenda Okr´gu Wileƒskiego ZWZ-AK sugerowała Komendzie
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Głównej utworzenie oddziałów partyzanckich w celu samoobrony ludnoÊci polskiej
przed aktami terroru ze strony niemieckiej, czy te˝ litewskiej. Grupy tych˝e party-
zantów mogłyby równie˝ dokonywaç akcji zbrojnych na rozkaz Komendy Głównej.
Oprócz niemieckiego i litewskiego okupanta pojawił si´ kolejny czynnik, który był
zagro˝eniem dla polskiej ludnoÊci cywilnej i struktur zakonspirowanego ZWZ-AK 
– były nim oddziały sowieckiej partyzantki. Pomimo gwarancji i zapewnieƒ neutral-
nej postawy wobec Polaków i polskich oddziałów AK Rosjanie terroryzowali lud-
noÊç i zwalczali polskà partyzantk´ na Kresach Wschodnich. Inicjatorem utworze-
nia pierwszego oddziału Armii Krajowej był ppor. Antoni Burzyƒski. 

Po uzyskaniu zgodny na formowanie tej grupy rozpoczàł werbunek. Broƒ party-
zanci mieli zdobywaç samodzielnie. Po przeniesieniu si´ grupy oddziału
Burzyƒskiego w okolice jeziora Narocz doszło do spotkania z Markowem, organiza-
torem partyzantki sowieckiej. Podczas rozmów okreÊlono stref´ wpływów obu od-
działów, wspólne hasła oraz stosunek sowietów do ludnoÊci polskiej. Na poczàtku
1943 roku Rosjanie mieli 8 oddziałów pod dowództwem Markowa, znajdowało si´
w nich około 1200 ludzi, a w połowie sierpnia 1943 roku Antoni Burzyƒski pseudo-
nim „Kmicic” posiadał około 200 partyzantów. Stacjonował 3 km od obozu rosyjskie-
go. W dniu 26 sierpnia 1943 roku „Kmicic” zostaje zaproszony na rozmowy z party-
zantami sowieckimi i podst´pnie wraz z cz´Êcià swoich oficerów w bazie sowieckiej
aresztowany i  rozstrzelany. Obóz oddziału „Kmicica” został otoczony, cz´Êç pol-
skich partyzantów uciekła, reszt´ rozbrojono… policjantów, leÊników i nauczycieli
rozstrzelano. Niektórych wcielono do sowieckich oddziałów. Z młodych wiekiem
polskich partyzantów stworzono polski oddział pod dowództwem oficerów 
sowieckich, nazwano go imieniem Bartosza Głowackiego. Gdy partyzanci z tego od-
działu masowo uciekali, oddział ten sowieci rozwiàzali, a tych co nie zdà˝yli uciec,
rozstrzelali w połowie wrzeÊnia 1943 roku. Oficerowie polscy na nowo zacz´li two-
rzyç oddziały polskiej partyzantki. Pierwsza powstała 5. Brygada Âmierci pod do-
wództwem Zygmunta Szendzielarza  pseudonim „Łupaszko” z rozbitków oddziału
„Kmicica”. Na wiosn´ 1944 roku na Wileƒszczyênie było 16 brygad liczàcych około
8 tysi´cy ˝ołnierzy. Uczestniczyli oni w planie „Burza” i operacji „Ostra Brama” przy
zdobywaniu Wilna w lipcu 1944 roku.

Połàczono siły Okr´gu Wileƒskiego „Wiano” i Okr´gu Nowogródzkiego. W re-
zultacie Komendant Aleksander Krzy˝anowski ps. „Wilk” miał do dyspozycji około
4 tysi´cy ˝ołnierzy przy zdobywaniu Wilna (J. Rusak ps. „Belina”, Wspomnienie).

Przed dwoma laty, 23 marca 2006 roku, Sejm RP przyjàł uchwał´, w której oddał
hołd bohaterom polskiego podziemia niepodległoÊciowego po wojnie, wywołujàc
z imienia niektórych wybitnych dowódców naszego narodowego powstania:
mjr. „Łupaszk´”, ppłk. „Kotwicza”, por. „Zagoƒczyka”, kpt. „Młota”, mjr. „Orlika”,
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mjr. „Zapor´”, kpt. „Warszyca”, mjr. „Ognia”, kpt. „Bartka”. Posłowie napisali:
„Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
czczàc Ich pami´ç stwierdza, ˝e ˚ołnierze Wykl´ci dobrze zasłu˝yli si´ Ojczyênie”. 

Posłowie u˝yli wyra˝enia „˝ołnierze wykl´ci”, by okreÊliç zbiorowo tych, którzy
walczyli z nowà okupacjà. OkreÊlenie nienowe, u˝yte kilkanaÊcie lat temu przez au-
torów głoÊnego albumu i wystawy zorganizowanej z inspiracji Ligi Republikaƒskiej.
Przez kogo „wykl´ci”? Realnie rzecz bioràc, przez sowieckà propagand´! Mo˝e wi´c
lepiej nazywaç ich „niezłomnymi”? Przy okazji tamtej wystawy Leszek Czajkowski
napisał gorzkà w swej wymowie ballad´: 

Osuszył czas mokradła krwi, 
Czerwone słoƒce znów w zenicie... 
Czy warto było w wojny dni 
Za taki kraj oddawaç ˝ycie? 

Słychaç pokoleƒ drwiàcy Êmiech, 
To komuniÊci majà Êwi´to, 
Lecz Màdry Bóg w Osobach Trzech 
Pami´ta, za co Was wykl´to. 

Zanim ostatni pójdzie z Was 
W niebieskiej partyzantce słu˝yç, 
Wszyscy staniemy jeszcze raz. 
Mo˝e historia si´ powtórzy... 

Wystaw´ oto macie dziÊ, 
Skoro najlepszà bronià pami´ç 
I groêna tej wystawy myÊl 
– ˚e wolnych ludzi nic nie złamie!

Amen.
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Eucharysti´ w koÊciele pw. Podwy˝szenia
Krzy˝a Âwi´tego w Lidzbarku Warmiƒskim
koncelebrowali m.in. ks. prałat mjr rez. 
Jerzy Ro˝entalski, proboszcz miejscowej parafii 
i kapelan lidzbarskiego garnizonu, 
ks. kanonik Roman Chudzik, 
proboszcz parafii pw. Âwi´tych Piotra i Pawła,
ks. senior kanonik Władysław Boksa,
ks. ppłk Marek Jaraszek, proboszcz parafii
wojskowej w Bartoszycach

Pami´ci  ˝ołnierzy
Polskiego Paƒstwa
Podziemnego
walczàcych na terenie
kraju w latach 
II wojny Êwiatowej 
1939–1945 – ÂZ˚AK
– Okr´g Warmiƒsko-
-Mazurski – taki
napis widnieje na
tablicy, którà
umieszczono na
Êcianie koÊcioła



XVII

Pamięć Nie dała 
się zgładzić

W rocznic´ zbrodni katyƒskiej 

Katyƒ, 10 IV 2009 r.



W Wielki Piątek, 10 kwietnia 2009 roku, do Katynia

udała się narodowa pielgrzymka na czele z ostat-

nim Prezydentem RP na Uchodźctwie Ryszardem Ka-

czorowskim i marszałkiem Sejmu Bronisławem Komo-

rowskim. Jej uczestnikami byli przedstawiciele par-

lamentu z wicemarszałkiem Senatu Zbigniewem Roma-

szewskim, duchowieństwo różnych wyznań, wojskowi,

policjanci, kombatanci, członkowie Rodzin Katyńskich,

harcerze. Przybyli również reprezentanci władz Federacji

Rosyjskiej: Anatolij Misznikow, przewodniczący Smoleń-

skiej Dumy Obwodowej i Igor Sawczenko, wiceguberna-

tor obwodu smoleńskiego.

Pielgrzymi z Ojczyzny ofiarom katyńskiej zbrodni przynieśli swoją modlitwę, pamięć,

cześć. Swą obecnością włączyli się w obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Uroczystości rozpoczęły się w rosyjskiej części Kompleksu Memorialnego Katyń. Du-

chowni prawosławni odprawili panichidę – nabożeństwo żałobne, a pod pomnikiem ku

czci rosyjskich ofiar NKWD Marszałek Sejmu i przedstawiciele władz rosyjskich złożyli

wieńce.

Następnie na Polskim Cmentarzu Wojennym wielkopiątkowe nabożeństwo w intencji

ofiar zbrodni odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz

Płoski. 

Tragiczne wydarzenia, do których doszło w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są roz-

działem w martyrologium polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć po-

winna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń – w swej homilii Biskup

Polowy przytoczył słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 1996 roku pod-

czas pielgrzymki Rodzin Katyńskich do Rzymu. Mówił też o okolicznościach tamtego lu-

dobójstwa. Przypomniał, że według najnowszych badań Rosjanie wymordowali około

35 tysięcy polskich jeńców. Wspomniał także o tym, że zbrodnia ludobójstwa dokonana
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w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Kuropatach, Bykowni była ukrywana przez pół wieku.

Była [ona] nie tylko ludobójstwem, ale także największym kłamstwem związanym 

z II wojną światową – zaznaczył Biskup Polowy. 

Niestety ciągle trzeba – powiedział Kaznodzieja – pokonywać opór ludzi i instytucji,

które zasłaniają i deformują kształt prawdy. Ciągle przed Wami, Rodzino Katyńska bój

o prawdę, której domagają się te mogiły, której domaga się cała Rzeczpospolita Polska,

która nie zapomniała o swoich synach – ofiarach Golgoty Wschodu. Nie traćcie zapału,

bo dzięki Wam wierzymy, że prawda jest silniejsza niż obłuda i kłamstwo. 

Po zakończeniu liturgii duchowni innych wyznań i religii monoteistycznych: bp Miron,

prawosławny Biskup Polowy, bp Ryszard Borski, ewangelicki Biskup Polowy i imam Jaro-

sław Banasiuk odmówili modlitwy w intencji ofiar Katynia. 

Przemawiał marszałek Bronisław Komorowski, przypominając trwające wiele dzie-

sięcioleci tzw. kłamstwo katyńskie. Zwrócił uwagę na to, że brak wciąż ze strony rosyjskiej

woli, aby wyjaśnić i ukazać wszystkie okoliczności związane ze zbrodnią katyńską, m.in.

wciąż brak dostępu do archiwów sowieckich kryjących związane z nią dokumenty.

Pod krzyżem katyńskim delegacje złożyły wieńce – znaki pamięci o ofiarach zbrodni...

Rozległa się melodia: „Śpij kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie”. Na

mogiłach zapłonęły znicze, zajaśniały kwiaty przywiezione z Ojczyzny... W tym szczegól-

nym dniu popłynęła modlitwa ku Chrystusowi, który doświadczył śmierci dla dobra każ-

dego człowieka...

Drugim etapem polskiej pielgrzymki na Golgotę Wschodu było nawiedzenie polskiej

parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Smoleńsku. Na para-

fialnym cmentarzu Biskup Polowy poświęcił pomnik Biskupa Stefana Denisiewica (1836–

–1913), wybitnego kapłana, wieloletniego proboszcza w Smoleńsku (1866–1898), bu-

downiczego parafialnej świątyni, kapelana żołnierzy-katolików armii carskiej, w 1908 r.

wyniesionego do godności biskupiej – sufragana archidiecezji mohylewskiej, obrońcę nie-

zależności Kościoła od władz rosyjskich, za co został pozbawiony przez nie możliwości

spełniania obowiązków duszpasterskich (1911 r.), zmarłego w Smoleńsku i tu pochowa-

nego na cmentarzu katolickim. 

W kaplicy, która służy katolikom do odprawiania nabożeństw (w kościele, którego

budowniczym był bp Denisiewicz, mieści się archiwum) pielgrzymi z Polski spotkali się

z miejscową Polonią. Ojciec Ptolemeusz Kuczmikow, proboszcz parafii i duszpasterz za-

mieszkałych w Smoleńsku Polaków, otrzymał od Biskupa Polowego ryngraf godła pań-

stwowego z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej umieszczonym na piersi orła,

a z rąk ministra Janusza Krupskiego – medal „Pro memoria”. 
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Pamięć NIE dała się zgładzić

Wielki Piàtek 
Cmentarz wojskowy

W czyje sumienie
wpisano te groby
czyje usta
zakneblowano milczeniem
czyjà pami´ç
zalano wapnem

mordercy w słoƒcu
niewinni

nam zostało
tylko epitafium

(Jan Górec-Rosiƒski, Katyƒ)

Na Wschodzie pozostał dramat katyƒski, który do dzisiaj stanowi szczególne
Êwiadectwo walki, jaka wówczas została podj´ta. (...) To dramat niewinnej
Êmierci – Êmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wyda-

rzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie i Miednoje, sà rozdziałem w mar-
tyrologium polskim, który nie mo˝e byç zapomniany. Ta ˝ywa pami´ç powinna byç
zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleƒ. 

Te słowa Jana Pawła II stanowià dla nas szczególnego rodzaju przesłanie i prze-
strog´. 

Dzisiaj wiemy ju˝ z pewnoÊcià, ˝e pierwsze egzekucje polskich jeƒców miały
miejsce tu˝ przed Wigilià 1939 roku. To wtedy, tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem, zostali
rozstrzelani prawie wszyscy wzi´ci do sowieckiej niewoli kapelani Wojska Polskiego
– w sumie około 200 duchownych wi´zionych w obozach w Starobielsku i Kozielsku,
a data tej egzekucji jest symboliczna. Ostatnie egzekucje i masowe rozstrzeliwania pol-
skich jeƒców miały miejsce na przełomie maja i czerwca 1940 roku.

Ogólna znana liczba wymordowanych polskich jeƒców wojennych stale si´ po-
wi´ksza. W samym Katyniu NKWD zabiło około 4,5 tysiàca osób. Dalsze 18 tysi´cy
rozstrzelano w Miednoje i Charkowie. Wiemy ju˝ dzisiaj tak˝e, ˝e masowe egzekucje
polskich jeƒców NKWD przeprowadzało w Bykowni oraz Kuropatach. Wiemy, ˝e
co najmniej jeden transport polskich oficerów został zatopiony w okrutny sposób na
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Morzu Białym. Ale nie znamy innych tragicznych dla nas miejsc na całym ogrom-
nym obszarze imperium zła, gdzie były mordowane elity polskiego społeczeƒstwa.

Według najnowszych badaƒ Rosjanie wymordowali około 35 tysi´cy jeƒców.
Wi´kszoÊç z nich stanowili oficerowie i generałowie Wojska Polskiego, stra˝y gra-
nicznej i policji. Ale byli wÊród nich równie˝ urz´dnicy paƒstwowi i bankowi, leÊ-
nicy, przedsi´biorcy, lekarze, prawnicy i adwokaci, nauczyciele, profesorowie wy˝-
szych uczelni oraz wymordowani jako najbardziej niebezpieczni w pierwszej kolej-
noÊci – duchowni. To była naprawd´ elita przywódcza, intelektualna i duchowa
Rzeczypospolitej. Takich strat nie poniosło ˝adne paƒstwo ani w II wojnie Êwia-
towej, ani nigdy wczeÊniej. 

W wyroku z 5 marca 1940 roku czytamy, ˝e NKWD wyselekcjonowało spoÊród
wszystkich polskich jeƒców, czyli blisko 250 tysi´cy uwi´zionych, grup´ ponad 
25 tysi´cy Polaków, uznanà za elit´ Narodu, najbardziej niebezpiecznà dla komuniz-
mu, bowiem „...wszyscy oni sà zatwardziałymi i nierokujàcymi poprawy wrogami
władzy sowieckiej”.

Zbrodnia miała pozostaç na zawsze tajnà i najstraszliwszà spoÊród straszliwych
zbrodni ludobójstwa sowieckiego. Zbrodnia ludobójstwa w Katyniu, Charkowie,
Miednoje, Kuropatach, Bykowni – była ukrywana przez pół wieku. Była nie tylko
ludobójstwem, ale najwi´kszym te˝ kłamstwem zwiàzanym z II wojnà Êwiatowà.

Tylko zrzàdzenie losu sprawiło, ˝e prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow musiał
kiedyÊ po latach publicznie wyznaç win´ swego narodu za dokonanie masakry
w Lesie Katyƒskim. Zło˝ył to oÊwiadczenie 13 kwietnia 1990 roku. Wskazane zos-
tały inne miejsca masowych grobów i zgodzono si´ na przeprowadzenie ekshumacji
oraz przekazano cz´Êciowà dokumentacj´.

Trzeba tak˝e jednoznacznie stwierdziç, ˝e nie przedawniajà si´ zbrodnie przeciw-
ko ludzkoÊci, ludobójstwa i zbrodnie wojenne. Rosjanie, powołujàc si´ na przedaw-
nienie, negujà taki a nie inny charakter zbrodni, który sami potwierdzili w akcie
oskar˝enia w procesie norymberskim. 

Obowiàzkiem ka˝dego Polaka jest kultywowaç pami´ç nie tylko o tym, co było
wielkie w naszej historii, ale równie˝ o tym, co było tragiczne. Sà to elementy Êwia-
domoÊci narodowej. Sprawa Katynia jest jednym z takich zagadnieƒ, które samo
w sobie jest elementem nowoczesnej ÊwiadomoÊci narodowej Polaków. Elementem –
ostrze˝eniem, przestrogà i nakazem pami´ci.

Problem ten podjàł Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II w swojej ostatniej ksià˝ce
„Pami´ç i to˝samoÊç”. Dzieje ludzkoÊci – pisze Jan Paweł II –  sà widownià koegzys-
tencji dobra i zła. Znaczy to, ˝e zło istnieje obok dobra, ale znaczy tak˝e, ˝e dobro
trwa obok zła, roÊnie niejako na tym samym podło˝u ludzkiej natury. Natura 
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bowiem nie została zniszczona, nie stała si´ całkowicie zła, pomimo grzechu 
pierworodnego. Zachowała zdolnoÊç do dobra i to potwierdza si´ w ró˝nych epokach
dziejów.

Si´gajàc do korzeni zła Ojciec Âwi´ty ukazuje dramat odrzucenia Boga przez
człowieka. 

Skoro człowiek sam, bez Boga, mo˝e stanowiç o tym, co jest dobre, a co złe, mo˝e
te˝ zdecydowaç, ˝e pewna grupa ludzi powinna byç unicestwiona. 

Jedynà prawdà zdolnà zrównowa˝yç zło – pisze Papie˝ – jest ta, ˝e Bóg jest
Miłosierdziem – prawda o Chrystusie miłosiernym. Dlatego mówimy o Golgocie
Wschodu. 

W 1993 roku Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II powiedział: Kl´kamy przy niezna-
nych mogiłach z tà ÊwiadomoÊcià, ˝e zapłacili oni szczególnà cen´ naszej wol-
noÊci, dali – rzecz mo˝na – definitywny kształt tej wolnoÊci. (...) Sprawa Katy-
nia jest stale obecna w naszej ÊwiadomoÊci i nie mo˝e byç wymazana z pami´ci
Europy.

Podczas pielgrzymki Rodzin Katyƒskich do Rzymu w 1996 roku ten˝e Papie˝
mówił: JesteÊcie Êwiadkami Êmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu.
Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosn´ 1940 roku w Katyniu,
Charkowie i Miednoje, sà rozdziałem w martyrologium polskim, który nie mo˝e
byç zapomniany. Ta ˝ywa pami´ç powinna byç zachowana jako przestroga dla
przyszłych pokoleƒ. 

Nasz umiłowany Rodak, Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II pokazał nam, co znaczy pa-
mi´taç, nie zapominaç, ale i w imi´ Chrystusa przebaczyç. 

A co to znaczy przebaczyç? – pyta Ojciec Âwi´ty w swojej ksià˝ce „Pami´ç i to˝-
samoÊç” – To znaczy odwołaç si´ do dobra, które jest wi´ksze od jakiegokolwiek zła.
Ostatecznie takie dobro ma swoje êródło tylko w Bogu. Tylko Bóg jest takim
Dobrem. Ta miara wyznaczana złu przez boskie dobro stała si´ udziałem dziejów
człowieka, w szczególnoÊci dziejów Europy za sprawà Chrystusa. Chrystusa nie da
si´ wi´c odłàczyç od dziejów człowieka. 

Tej nocy zgładzono WolnoÊç
W katyƒskim lesie...
Zdradzieckim strzałem w czaszk´
Pokwitowano Wrzesieƒ.

Zwiàzano do tyłu r´ce,
By w obecnoÊci kata
Nie mogły si´ wznieÊç błagalnie 

184

Pamiętaj o Nich, Polsko



Do Boga i do Êwiata. 
Zakneblowano usta, 
By w tej katyƒskiej nocy
Nie mogły błagaç o litoÊç, 
Ni wezwaç znikàd pomocy. 

W podartym jenieckim płaszczu 
Martwà do rowu zepchni´to
I zasypano ziemià
Krwià na wskroÊ przesiàkni´tà. 

By zmartwychwstaç nie mogła,
Ni daç znaku o sobie 
I na zawsze została 
W leÊnym katyƒskim grobie. 

Pod Êmiertelnym całunem 
Zwi´dłych katyƒskich liÊci, 
By nikt si´ nie doszukał, 
By nikt si´ nie domyÊlił 

Tej samotnej mogiły, 
Tych prochów i tych koÊci – 
Âwiadectwa najwi´kszej haƒby 
I najwi´kszej podłoÊci. 

Tej nocy zgładzono Prawd´ 
W katyƒskim lesie, 
Bo nawet wiatr, choç był Êwiadkiem, 
Po Êwiecie jej nie rozniesie... 

Bo tylko ksi´˝yc niemowa, 
Płynàc nad smutnà mogiłà, 
Mógłby zaÊwiadczyç poÊwiatà 
Jak to naprawd´ było... 

Bo tylko Êwit, który wstawał 
Na kształt ró˝owej pochodni 
Mógłby wyjawiç Êwiatu 
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Sekret ponurej zbrodni... 
Bo tylko drzewa nad grobem 
Stojàce niby gromnice 
Mogłyby liÊci szelestem 
Wyszumieç t´ tajemnic´... 

Bo tylko ziemia milczàca, 
Kryjàca jenieckie ciała, 
Wyznaç okrutnà prawd´ 
Mogłaby – gdyby umiała. 

Tej nocy sprawiedliwoÊç 
Zgładzono w katyƒskim lesie... 
Bo która to ju˝ wiosna? 
Która zima i jesieƒ 

Min´ły od tego czasu, 
Od owych chwil straszliwych? 
A sprawiedliwoÊç milczy, 
Nie ma jej widaç wÊród ˝ywych. 

Widaç we wspólnym grobie 
Legła przeszyta kulami – 
Jak inni – z kneblem na ustach, 
Z zawiàzanymi oczami. 

Bo jeÊli jej nie zabrała, 
Nie skryła katyƒska gleba, 
Gdy ˝ywa – czemu nie woła, 
Nie krzyczy o pomst´ do nieba? 

Czemu – je˝eli istnieje – 
Nie wstrzàÊnie sumieniem Êwiata? 
Czemu nie tropi, nie Êciga, 
Nie sàdzi, nie karze kata? 

Zgładzono sprawiedliwoÊç, 
Prawd´ i wolnoÊç zgładzono 
Zgładzono w smoleƒskim lesie 
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Pod obcej nocy osłonà... 
DziÊ jeno ptaki smutku 
W lesie zawodzà ˝ałoÊnie, 
Jak gdyby pami´tały 
O tej katyƒskiej wioÊnie. 

Jakby wypatrywały 
WÊród leÊnego poszycia 
Âladów jenieckiej Êmierci, 
Oznak byłego ˝ycia. 

Czy spod d´bowych liÊci 
Albo sosnowych igiełek 
Nie błyÊnie szlif oficerski 
Lub zardzewiały orzełek, 

Strz´p zielonego munduru, 
Kartka z notesu wydarta 
Albo baretka spłowiała, 
PleÊnià katyƒskà prze˝arta. 

I tylko  p a m i ´ ç  została 
Po tej katyƒskiej nocy... 
Pami´ç  n i e  d a ł a si´ zgładziç, 
Nie chciała ulec przemocy 

I woła  o s p r a w i e d l i w o Ê ç 
I p r a w d ´  po Êwiecie niesie – 
Prawd´ o jeƒców tysiàcach 
Zgładzonych w katyƒskim lesie.

(Feliks Konarski, Katyƒ)
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Liturgia wielkopiàtkowa 
na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Katyniu

I tylko  p a m i ´ ç  została
Po tej katyƒskiej nocy...

Pami´ç  n i e  d a ł a  si´ zgładziç,
Nie chciała ulec przemocy

(F. Konarski, Katyƒ)
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Modlitwy w intencji ofiar Katynia odmówili tak˝e duchowni innych wyznaƒ i religii monoteistycznych: 
bp Miron – prawosławny Biskup Polowy WP, bp Ryszard Borski – ewangelicki Biskup Polowy WP 
i imam Jarosław Banasiuk.

Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski w towarzystwie ostatniego Prezydenta RP na Uchodêctwie 
Ryszarda Kaczorowskiego i przedstawicieli Rodzin Katyƒskich składajà znicze pod Krzy˝em Katyƒskim 
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Smoleƒsk: Biskup Polowy Tadeusz Płoski Êwi´ci pomnik Biskupa Stefana Denisiewica (1836–1913)

Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski wr´cza proboszczowi polskiej parafii pw. Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Smoleƒsku o. Ptolemeuszowi Kuczmikowi ryngraf godła paƒstwowego z wizerunkiem Matki
Bo˝ej Cz´stochowskiej umieszczonym na piersi orła. Minister Janusz Krupski wr´cza ojcu medal „Pro memoria”.
Gratulacje składa Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski
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Bóg upomni się o życie
każdego człowieka 

Pogrzeb 14 polskich ˝ołnierzy i sanitariuszki 

zamordowanych w 1939 roku 

Mircze, 30 IV 2009 r.



Niech to miejsce będzie wołaniem o pokój, o wraż-

liwe ludzkie sumienie. Niech będzie nawoływa-

niem, że żyjemy nie tylko dla siebie, ale przede

wszystkim dla Boga, dla Ojczyzny i dla swojej rodziny –

tymi słowami Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw.

prof. dr hab. Tadeusz Płoski zakończył kazanie wypowie-

dziane 30 kwietnia 2009 roku na cmentarzu parafial-

nym w Mirczu, w pow. hrubieszowskim, na którym tego

dnia uroczyście pochowano szczątki 14 żołnierzy Wojska

Polskiego i sanitariuszki, Ireny Grzywacz, zamordowa-

nych 24 września 1939 roku przez żołnierzy sowieckich. 

W swym kazaniu Biskup Polowy przedstawił okoliczności tamtego zdarzenia, jednego

z tragicznych epizodów agresji Armii Czerwonej na Rzeczpospolitą, rozpoczętej w dniu

17 września 1939 roku. Kwaterująca w miejscowości Miętkie gromadka żołnierzy z roz-

bitego przez Niemców 24. pułku piechoty z Łucka w niedzielny poranek 24 września 

została zaatakowana przez żołnierzy sowieckich: krótkotrwały opór stawiany przez –

uzbrojonych tylko w broń ręczną – Polaków, selekcja jeńców, natychmiastowe rozstrzela-

nie podoficerów, oficerów, także sanitariuszki, kłótnia zabójców o zrabowane ofiarom

zegarki, brzytwy, zbiorowy pochówek zamordowanych w kącie prawosławnego cmenta-

rza (osobno pochowano sanitariuszkę, wtedy nieznaną z imienia i nazwiska)... „Furmanką

woziliśmy z bratem trupy. Wszędzie mieli rany, ruscy strzelali do nich chyba z nagana” –

w jednej z relacji prasowych utrwalono takie wspomnienie sędziwego dziś Józefa Szpyrka,

z Miętkiego, świadka tamtych zbrodniczych zdarzeń.

Ale „Nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie pozostało utajone,

co by nie wyszło na jaw” (por. Mk 4, 22, Łk 8, 17). Wiadomością o sowieckiej zbrodni

popełnionej na polskich jeńcach dzielił się przez lata w gronie bliskich kpr. Szczepan Le-

wandowski, jeden z dwóch (obok ppor. Tadeusza Sołtysa), którym udało się przeżyć eg-

zekucję. To on do rodzinnego Starego Puszczykowa w Wielkopolsce przyniósł tragiczną

wiadomość o egzekucji swego rodaka, kolegi i towarzysza broni, kpr. Jana Labrzyckiego.
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Wiele lat później, już w wolnej Polsce, relacja Szczepana Lewandowskiego o tragedii pol-

skich żołnierzy w Miętkiem, stała się kanwą publikacji prasowych i radiowego reportażu.

Ich echo trafiło również na Ziemię Hrubieszowską, stając się impulsem inicjatyw, aby

ożywić i utrwalić pamięć o tym, co się wydarzyło w miejscowości Miętkiem w niedzielny

poranek 24 września 1939 roku, a ofiarom zbrodni urządzić godny, chrześcijański po-

chówek, należny ludzkiemu ciału, które jest świątynią Ducha Świętego. 

W przygotowanie kwatery wojskowej na cmentarzu parafialnym w Mirczu, w której

złożono zamordowanych i pochowanych w Miętkiem, duży wkład wniósł minister An-

drzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Pamięci Walki i Męczeństwa – wyraził mu za

to uznanie i wdzięczność Ordynariusz Wojskowy. Ksiądz Biskup podziękował również lo-

kalnym władzom samorządowym gminy Mircze, która m.in. pokryła koszty ekshumacji,

a szczególnie jej wójtowi, Lechowi Szopińskiemu, także i za to, że dzięki jego poszukiwa-

niom udało się ustalić personalia zastrzelonej wtedy sanitariuszki, Ireny Grzywacz, absol-

wentki łowickiego gimnazjum, o której losach i tragicznej śmierci przez długie lata nic jej

rodzina nie wiedziała. 

Po liturgicznej celebracji obrzędu pogrzebowego, Biskup Polowy poświęcił pomnik

na mogile, w której złożono doczesne szczątki pomordowanych. Umieszczono na nim je-

dynie dwa nazwiska: Ireny Grzywacz i kpr. Jana Labryckiego, nazwiska pozostałych ofiar

wciąż pozostają nieznane. 

Miały miejsce okolicznościowe przemówienia, apel pamięci, złożenie wieńców i wią-

zanek kwiatów przez przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, Wojska, 

Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, kombatantów i weteranów, młodzież szkolną. 

Szczególnie wzruszający był moment, kiedy członkom rodzin Grzywaczów i Labryc-

kich wręczono pamiątki niezwykłej wagi: przedmioty wydobyte podczas ekshumacji,

m.in. medaliki.

Dla mieszkańcowi Miętkiego i Mircza – uroczystość ta ożywiała pamięć nie tylko

o wrześniowej tragedii polskich żołnierzy, ofiar sowieckiego agresora, także o wojennych

doświadczeniach lokalnej wspólnoty: zniszczeniu i ograbieniu parafialnego kościoła 

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu, wysiedleniu mieszkańców, najpierw do Za-

mościa, a potem wywózce do obozów i na roboty do Niemiec.

Na zakończenie uroczystości ks. Mieczysław Filip, proboszcz parafii Mircze, dziękował

Księdzu Biskupowi, kapłanom i wszystkim uczestnikom uroczystości, za modlitwę, obec-

ność, pamięć o zamordowanych przed siedemdziesięciu laty żołnierzach, których ofiara

stanowi fundament naszej wolności. Dopełniało to podziękowanie echo słów Biskupa Po-

lowego wypowiedzianych w trakcie homilii: „Pamięć o tym, co na tej ziemi wydarzyło

się 70 lat temu stanowi dla nas przestrogę oraz zachętę. Przestrogę, aby zawsze szanować

ludzkie życie (...) zachętę, aby nie żyć tylko dla siebie”. 
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Bóg upomni się o życie 
każdego człowieka 

Msza Êw. pogrzebowa 14 polskich ˝ołnierzy i sanitariuszki zamordowanych w 1939 roku
Cmentarz parafialny

O was, nieznani bohaterowie,
Na pozór drwiàcy z niebezpieczeƒstwa,
ProÊci w uczuciach, oszcz´dni w mowie,
Od własnego skromniejsi m´stwa.

(M. Jastrun, Dedykacja)

W Êród uczynków miłosiernych co do ciała, jest tak˝e i ten: „umarłych grze-
baç”. Pochowanie zmarłego jest gestem miłosierdzia wobec jego osoby. Za-
bronienie pochówku jest wyrazem pogardy dla zmarłego. W kulturze

europejskiej wyrosłej na chrzeÊcijaƒstwie pogrzebu nie odmawia si´ nawet zbrodnia-
rzom. Osoby, które godnie prze˝yły swoje ˝ycie, zasługujà na pochowanie ich ciał
z nale˝ytym uszanowaniem. Dlatego staramy si´, aby pogrzeby naszych bliskich zmar-
łych miały pi´knà opraw´ liturgicznà, by ich ciała spocz´ły na poÊwi´conej ziemi.

Doczesne szczàtki czternastu polskich ˝ołnierzy i jednej sanitariuszki „czekały”
a˝ 70 lat na godny, chrzeÊcijaƒski pochówek. 

Dzisiaj wypełniamy wobec nich naszà narodowà powinnoÊç: urzàdzenia dla nich
wojskowej kwatery na parafialnym cmentarzu i przeniesienia ich doczesnych szczàt-
ków do poÊwi´conej mogiły. 

W dniu dzisiejszym oddajemy hołd polskim ˝ołnierzom, poległym w obronie na-
szej Ziemi w Gminie Mircze. 24 wrzeÊnia 1939 roku w Mi´tkiem spotkały si´ dwa
Êwiaty. Bohaterscy obroƒcy Rzeczpospolitej i cywilizacji zachodniej oraz barba-
rzyƒcy ze wschodu. Finał tego spotkania był dla czternastu polskich ˝ołnierzy, ofice-
rów i podoficerów, i sanitariuszki tragiczny. Nie dane im było ju˝ nigdy zobaczyç
swoich najbli˝szych i rodzinnych stron. Na prawie 70 lat spocz´li w zbiorowej, bez-
imiennej mogile na cmentarzu przy pobliskiej cerkwi. Pogrzebano ich bez modlitwy,
ceremonii pogrzebowej, bez nale˝nego bohaterom ceremoniału wojskowego… 

Po wielu latach udało si´ cz´Êciowo odsłoniç prawd´ o tamtych wydarzeniach.
Szczególne podzi´kowania kierujemy dziÊ pod adresem Sekretarza Generalnego
Rady Ochrony Pami´ci Walki i M´czeƒstwa – pana ministra Andrzeja Przewoênika
– za zaanga˝owanie si´ w spraw´ budowy kwatery wojskowej na cmentarzu tu
w Mirczu. Dzi´kujemy paniom Wandzie i Aleksandrze Tycner, których prace publi-
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cystyczne w Polskim Radiu i prasie dały poczàtek intensywniejszemu dociekaniu
prawdy o historii ˝ołnierzy i sanitariuszki poległych, i zamordowanych w dniu 
24 wrzeÊnia 1939 roku w majàtku Mi´tkie. Wyra˝amy wdzi´cznoÊç wszystkim pra-
cownikom Urz´du Gminy w Mirczu i mieszkaƒcom Mi´tkiego, którzy uczestniczyli
w pracach ekshumacyjnych, prowadzonych przez archeolog panià Ew´ Prusickà-
-Kołcon.

Dzi´ki naocznemu Êwiadkowi, panu Szczepanowi Lewandowskiemu, któremu
Bóg dozwolił do˝yç dziewi´çdziesi´ciu pi´ciu s´dziwych lat, otrzymaliÊmy Êwia-
dectwo prawdy tamtego czasu i wydarzeƒ, które on sam prze˝ył. On i Janek
Labrzycki dostali przydział do 24. Pułku Piechoty w Łucku na Wołyniu. Stamtàd
pieszo, w nocy, bez broni wymaszerowali do oddalonego o 80 km Włodzimierza.
Tutaj dostali – jak wspominał Szczepan – nowiusieƒkie karabiny z Radomia, tyle
˝e bez pasków, i nabojów. I poszli na pozycje. Niemcy zbli˝ali si´ do linii Bugu
i ostrzeliwali z artylerii Włodzimierz. Ze wschodu napierali Sowieci. Pułk został
rozbity; dowódca, podporucznik, rozkazał w pobliskim jeziorku zatopiç sprz´t
łàcznoÊci, centralki telefoniczne, ˝eby ich nieprzyjaciel nie przejàł. Nowe karabiny
z Radomia zniszczono. 

˚ołnierze zacz´li si´ tułaç. Pod Hrubieszowem w miejscowoÊci Mi´tkie zebrało
si´ kilkudziesi´ciu z 24. Pułku. Była niedziela, 24 wrzeÊnia. Szczepan Lewandowski
poszedł do Janka Labrzyckiego po brzytw´, ˝eby si´ ogoliç. Nie zdà˝ył. Nadbiegł 
sier˝ant z okrzykiem: idà Ruscy, wbijajà nam nó˝ w plecy. Okazało si´, ˝e byli ju˝
w Mi´tkiem. Otoczyli dwór i park, otwierajàc ogieƒ do ˝ołnierzy polskich. Polacy
znaleêli si´ w kotle. Sier˝ant zorganizował obron´, ale ˝ołnierze mieli jedynie broƒ
r´cznà i granaty. Bitwa trwała 20–30 minut, potem zrobiło si´ cicho. ˚ołnierze usły-
szeli wołanie: Ruki wwierch! Wyszli z pozycji. Na koniu przygalopował wojskowy,
prawdopodobnie Ukrainiec, i krzyknàł po polsku: Szeregowi na lewo, oficerowie
i podoficerowie na prawo! 

Na miejscu zastrzelił sier˝anta, którego jakoby rozpoznał: wot, z twojewo ru˝io
pogibli naszy towariszczi. Ju˝ wtedy ˝ołnierze nie mieli złudzeƒ, co ich czeka.
Labrzyckiemu polały si´ łzy. Szczepan – powiedział – ju˝ nie zobaczymy naszych
dzieci... W parku było jeszcze słychaç strzały. W pewnej chwili wyszła z niego sani-
tariuszka w mundurze, młodziutka, na pewno nie miała dwudziestu lat. Ukrainiec
krzyknàł, ˝e ma dołàczyç na lewo, ale ona chyba nie zrozumiała i przeszła na prawo.
Nast´pnie Ukrainiec zawołał czterech swoich ˝ołnierzy i wyprowadził jeƒców
z parku w dolink´, na Êciernisko, mo˝e ze sto metrów dalej. Swoim czterem kazał
stanàç przy rowie, Polakom – 15–20 metrów za rowem, twarzà na wschód. Padł 
rozkaz: strielaj. Czterech Polaków padło. Przewrócił si´ równie˝ Szczepan
Lewandowski: tu patrz´, si´ obala, tu te˝, to ja si´ te˝ obaliłem, bo coÊ mnà rzàdziło.
I jak wszyscy si´ obalili, to on ten drab, zszedł z konia, a miał nagan, taki nagan b´-
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benkowy i dobijał. I przyszedł do mnie, a ja tam siódmy mo˝e z prawego skrzydła
byłem. Le˝´ z rozrzuconymi r´kami i nogami, nietkni´ty; przyszedł, szarpnàł za
mundur, miałem jeszcze letni, rozszarpał do koszuli i nagle słysz´ „pyk”, nie miał 
naboi. Ale jeszcze czterech Ruskich miało... Ach, trudno opisaç, nie lubi´ o tym 
gadaç! Dobra. Krzyczy do jednego z nich: idi siuda. Ale ten te˝ nie miał amunicji;
w koƒcu któryÊ podszedł. „Jezu, no to koniec, myÊl´”. Strzelił mi mi´dzy nogi. 
Ale ja ˝yłem! Nawet mnie nie drasnàł. Pocisk wszedł w ziemi´, podniósł si´ tuman
piachu i opryskał mnie cz´Êciowo. Ruscy pochodzili jeszcze tu i tam, wreszcie jeden
powiedział: Idiom w czortu! Na mnie skoƒczył. Poszli i słychaç było, jak si´ kłócili
o zegarki, brzytwy, jak to Ruski, bo to ze 100 m najwy˝ej od tego majàtku było…

Szczepan Lewandowski le˝ał, nie zmieniajàc pozycji, na mokrej ziemi, przez 
kilka godzin. Obok niego dogorywał ˝ołnierz. W pewnym momencie, jak opowiadał:
ju˝ zrobiło si´ szaro i ktoÊ smyknàł si´ do rowu. Szczepan Lewandowski zebrał si´
na odwag´ i zrobił tak samo. Doczołgał si´ do Janka Labrzyckiego. Był ju˝ zimny,
zabił go strzał w skroƒ. Prze˝ył natomiast podporucznik, którego z rozszarpanym ra-
mieniem zabrał ze sobà kapral Lewandowski. 

Posuwali si´ z najwi´kszà ostro˝noÊcià na zachód. Podporucznik namawiał
Szczepana Lewandowskiego, ˝eby poszedł z nim do Rawy Ruskiej, skàd pochodził.
Przedstawił si´ jako Tadeusz Sołtys, syn zamo˝nego chłopa z Rawy. Jednak kapral
Lewandowski spotkał innych ˝ołnierzy z okolic Bydgoszczy, Wielkopolski i z nimi
wrócił do domu. 10 paêdziernika 1939 roku był z powrotem w Puszczykowie. 

˚onie Janka Labrzyckiego przyniósł tragicznà wiadomoÊç o Êmierci m´˝a.
OÊwiadczenie o tej Êmierci i jej okolicznoÊciach zło˝ył równie˝ proboszczowi parafii
w Puszczykowie, ksi´dzu Henrykowi Koppemu. Ale proboszcz Koppe areszto-
wany został wkrótce przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Zmarł tam m´czeƒskà Êmiercià w 1942 roku. Szczepan do˝ył krzepkiej
staroÊci – dziewi´çdziesiàtego piàtego roku ˝ycia! Był przekonany, ˝e ocalił go szka-
plerz Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy, który dostał na drog´ od teÊciowej i mod-
litwa Pod Twojà obron´, którà bez przerwy odmawiał, gdy prowadzono go na pewnà
Êmierç. 

Jego opowieÊç przetrwała w rodzinie Lewandowskich i Labrzyckich w Starym
Puszczykowie, a latem 1991 roku stała si´ równie˝ udziałem Wandy Tycner, która
była w owym czasie jednym z redaktorów tygodnika „Prawo i ˚ycie” i opublikowała
t´ opowieÊç w nr 40 z 5 paêdziernika 1991 roku. W 1993 roku, 4 wrzeÊnia na antenie
Programu 1 Polskiego Radia ukazał si´ reporta˝: Prze˝yłem własnà Êmierç z udzia-
łem Szczepana Lewandowskiego, zrealizowany przez Aleksandr´ Tycner, synowà
Wandy. Te publikacje trafiły póêniej na Ziemi´ Hrubieszowskà, do gminy Mircze
i do wsi Mi´tkie.
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Irena Janina Grzywacz – sanitariuszka – była absolwentkà Gimnazjum
w Łowiczu. Kiedy wybuchła wojna, wbrew swoim rodzicom zaciàgn´ła si´ do woj-
ska jako sanitariuszka. Z relacji siostry stryjecznej Ireny – pani Genowefy Grzywacz
wynika, ˝e Irena miała narzeczonego. Rodzice nie wiedzieli nic o losie swojej zagi-
nionej córki. Poszukiwali jej, ale jedyna informacja, jaka do nich dotarła mówiła, ˝e
ktoÊ jà widział we wrzeÊniu 1939 roku pod jakimÊ lasem. 

Miała zaledwie dziewi´tnaÊcie lat. Nigdy nie poznamy jej dziewcz´cych marzeƒ.
Jej młode ˝ycie zostało barbarzyƒsko przerwane salwà karabinowà radzieckich
krasnoarmiejców. Stało si´ to 24 wrzeÊnia 1939 roku na polu, obok dworu
Âwie˝awskich, we wsi Mi´tkie niedaleko Mircza w powiecie hrubieszowskim.
Trafiona kulà w pierÊ upadła w grudy ziemi obok czternastu polskich ˝ołnierzy, 
jeƒców wojennych. Koƒcowe dzieje bohaterskiej sanitariuszki Ireny Janiny
Grzywaczówny poznaliÊmy dzi´ki poszukiwaniom wójta Gminy Mircze – pana
Lecha Szopiƒskiego. 

˚ołnierze rozstrzelani przez krasnoarmiejców w Mi´tkiem zostali pochowani
w kàcie prawosławnego cmentarza w mogile zbiorowej, bezimiennej jako nieznani.
W osobnej mogile, równie˝ jako bezimienna spocz´ła sanitariuszka. Wszystkim im
wraz z ˝yciem odebrano to˝samoÊç: imi´, nazwisko, narodowoÊç, wyznanie, miejsce
w ludzkiej pami´ci…

Podczas ekshumacji w kwietniu 2008 roku nie udało si´, niestety, odnaleêç do-
kumentów, „nieÊmiertelników”, dzi´ki którym mo˝na by było ustaliç to˝samoÊç
pozostałych oficerów i podoficerów. Z relacji Êwiadków wiemy jedynie, ˝e wÊród
nich byli NN major WP, kapitan WP, porucznik WP, sier˝ant WP. Odnaleziono
jedynie ksià˝eczk´ do nabo˝eƒstwa, medaliki, fragmenty umundurowania, luster-
ka, grzebienie, klamry, buty oficerki, damskie kamasze i monety z okresu mi´dzy-
wojennego. 

Wiedzàc o tym, co spotkało tych, którzy na tej ziemi zakoƒczyli szlak bojowy py-
tamy: Dlaczego dotknàł ich tak okrutny los? Dlaczego zło odniosło tryumf pogrà˝a-
jàc w smutku i boleÊci ich rodziny? Podczas wigilii w ich domach rodzinnych w 1939
roku jedno miejsce pozostało puste. Puste, nie dlatego, ˝e oczekiwało na przybysza,
który zabłàkany w noc narodzenia poszukuje schronienia; było puste – bo syn, brat,
mà˝, ojciec, córka, siostra – nie powrócili z wojny. 

Bóg jednak nie zapomniał o tych, którzy zostali trafieni kulami plutonu egzeku-
cyjnego. 

Czytamy w Ksi´dze MàdroÊci:
A dusze sprawiedliwych sà w r´ku Boga i nie dosi´gnie ich m´ka. Zdało si´

oczom głupich, ˝e pomarli,  zgon ich poczytano za nieszcz´Êcie i odejÊcie od nas za
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unicestwienie, a oni trwajà w pokoju. Chocia˝ nawet w ludzkim rozumieniu doznali
kaêni, nadzieja ich pełna jest nieÊmiertelnoÊci (Mdr 3, 1–4). Nadzieja ich pełna jest
nieÊmiertelnoÊci! 

NieÊmiertelnoÊç, ˝ycie na wieki z Bogiem, to właÊnie nagroda, którà przygoto-
wał Chrystus tym, którzy walczà ze złem, w jakiejkolwiek byłoby ono postaci. 

Pami´ç o tym, co na tej ziemi wydarzyło si´ 70 lat temu, stanowi dla nas prze-
strog´ oraz zach´t´. Przestrog´, aby zawsze szanowaç ludzkie ˝ycie. KoÊciół wcià˝
podkreÊla – ˝ycie ludzkie jest Êwi´te od momentu pocz´cia do naturalnej Êmierci. 

Ka˝demu człowiekowi nale˝y okazywaç godnoÊç. Nawet temu, który został po-
konany w walce, który stał si´ jeƒcem wojennym. 

Sam Bóg stoi na stra˝y Êwi´toÊci ludzkiego ˝ycia i On upomni si´ o ˝ycie ka˝de-
go człowieka. 

Dzisiaj Bóg upomniał si´ o ˝ycie tych, którzy podczas wojny zostali zamordo-
wani, a teraz ich szczàtki spocznà w poÊwi´conej ziemi.  

UroczystoÊç stanowi dla nas zach´t´, aby nie ˝yç tylko dla siebie. Âwi´ty Paweł na-
pisał: Nikt tak˝e nie umiera dla siebie (Rz 14, 8). To właÊnie stwierdzenie Êwi´tego
Pawła napełnia nas niezwykłà otuchà. 

Sanitariuszka i tych czternastu ˝ołnierzy zgin´ło na tej ziemi, abyÊmy mogli god-
nie ˝yç. 

Musimy wcià˝ pami´taç o sławach Êw. Pawła: Wszyscy przecie˝ staniemy przed
trybunałem Boga. Napisane jest bowiem: »Na moje ˝ycie – mówi Pan – przede mnà
kl´knie wszelkie kolano« (Rz 14, 10–11). 

MyÊmy biegu nie ukoƒczyli, a jako wierzàcy wiemy, ˝e staniemy przed trybuna-
łem – Pana, który nas osàdzi z naszej odpowiedzialnoÊci za ˝ycie osobiste, za ˝ycie
bliêniego, za ˝ycie Ojczyzny.

Siostry i Bracia, uczestnicy tej gł´bokiej, patriotycznej uroczystoÊci!
Drodzy Mieszkaƒcy, tej przygranicznej Gminy!
Pami´taliÊcie, o sanitariuszce i o ˝ołnierzach, którzy na terenie Waszej Gminy

oddali swe ˝ycie za Ojczyzn´. 
Wasi ojcowie pochowali ich martwe ciała, którym ˝ycie odebrał wróg. Pami´ta-

liÊcie o nich w czasach II wojny Êwiatowej, w trudnym okresie komunistycznym.
Doło˝yliÊcie wiele staraƒ, aby polegli mieli godne miejsce doczesnego spoczynku. 

Niech to miejsce b´dzie wołaniem o pokój, o wra˝liwe ludzkie sumienie. Niech
tak˝e b´dzie nawoływaniem, ˝e ˝yjemy nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla
Boga, dla Ojczyzny i dla swojej rodziny.

Amen. 
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Msza Êw. celebrowana przez Biskupa Polowego
Tadeusza Płoskiego podczas pogrzebu szczàtków 
14 ˝ołnierzy Wojska Polskiego i sanitariuszki, 
Ireny Grzywacz, zamordowanych 24 wrzeÊnia 
1939 roku przez ˝ołnierzy sowieckich

„Wasi ojcowie
pochowali martwe

ciała tych, którym
˝ycie odebrał wróg.

Pami´taliÊcie 
o nich w czasach 

II wojny Êwiatowej,
w trudnym okresie
komunistycznym.
Doło˝yliÊcie wiele

staraƒ, aby polegli
mieli godne miejsce

doczesnego
spoczynku” – 

Biskup Polowy
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Przedstawiciele władz
paƒstwowych,
samorzàdowych, 
Wojska Polskiego, Policji,
Stra˝y Granicznej,
Stra˝y Po˝arnej,
kombatantów, weteranów
oraz młodzie˝ szkolna 
w trakcie uroczystoÊci
pogrzebowych szczàtków
14 ˝ołnierzy Wojska
Polskiego i sanitariuszki
i Ireny Grzywacz



XIX

Nawet w otchłani
cierpienia 

może zwyciężyć miłość

70. rocznica agresji sowieckiej na Polsk´

Warszawa, 17 IX 2009 r.



W 70. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na

Rzeczpospolitą mieszkańcy Stolicy zgromadzili się

– tak jak to miało miejsce w poprzednich latach – przy

Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie usy-

tuowanym u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Włady-

sława Andersa. 

Pomnik ten (którego inspiratorem i niestrudzonym realizatorem był wybitny działacz nie-

podległościowy, śp. Wojciech Ziembiński), dzieło rzeźbiarza Maksymiliana Biskupskiego,

stanowi – dzięki swemu kształtowi artystycznemu – wymowny, silnie przemawiający do

wrażliwości, symbol polskiej Golgoty Wschodu. Po torze kolejowym, na którego podkła-

dach wypisano nazwy miejsc cierpień i kaźni w ZSRR, toczy się zesłańczy wagon wypeł-

niony lasem krzyży łacińskich, prawosławnych, symbolami religii mojżeszowej i islamu –

obraz wielonarodowej i wielowyznaniowej Rzeczpospolitej, której obywateli, mieszkań-

ców wschodnich województw, po ich zajęciu przez Armię Czerwoną, objęły masowe de-

portacje. Modlił się przed nim papież Jan Paweł II w 1999 roku, obok niego przejeżdżał

w 2006 roku papież Benedykt XVI. 

W 2009 roku, 17 września, przy tym pomniku stanął ołtarz polowy. Mszy świętej

koncelebrowanej przewodniczył Biskup Polowy. Wraz z nim sprawowali ją abp Henryk

Hoser, biskup warszawsko-praski, bp Tadeusz Pikus, biskup pomocniczy archidiecezji war-

szawskiej, księża kapelani Wojska Polskiego, duchowieństwo Stolicy...

Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele parlamentu, rządu, partii politycznych, sto-

łecznego samorządu, Prezydent Miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, stowarzy-

szenia, organizacje. Licznie przybyli członkowie Rodzin Katyńskich, Sybiracy, sędziwi

weterani i kombatanci polskich dróg ku Niepodległej ze swymi sztandarami, mieszkańcy

Stolicy. Cieszyła obecność najmłodszych: uczniów i harcerzy. Na Pomniku-Wagonie, 

pośród wypełniających go krzyży, udekorowanych biało-czerwonymi szarfami, wartę 

pamięci i wierności pełnili młodzi żołnierze Wojska Polskiego.

W homilii Biskup Polowy przypomniał m.in. okoliczności napaści Niemiec i Związku

Radzieckiego na Polskę, współpracy i współdziałania dwóch agresorów. Dobitnie wyak-
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centował, że zbrodni katyńskiej, stanowiącej symbol agresji sowieckiej na Polskę, nie

wolno postrzegać tylko w kontekście zbrodni wojennej, ale jako „ludobójstwo popełnione

na elitach polskiego społeczeństwa”. Ordynariusz Wojskowy skierował apel do „wszystkich

ludzi dobrej woli w Federacji Rosyjskiej” o wspólne, solidarne działanie na rzecz ujaw-

nienia wszystkich okoliczności tamtej zbrodni i jej potępienia w imię pojednania między

narodami. Bowiem prawda, choćby trudna i bolesna, przynosi owoce dobra. Wracając

do czasów II wojny światowej Pasterz Diecezji Wojskowej wezwał do modlitw o pokój,

a także przebaczenia wrogom w imię miłosierdzia. 

W drugiej części uroczystości, która odbyła się po zakończeniu Mszy świętej, wziął

udział Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński i Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

W swym przerywanym oklaskami przemówieniu Prezydent Rzeczypospolitej dobitnie

stwierdził, że polscy oficerowie – jeńcy wojenni zostali wymordowani na podstawie

zbrodniczej decyzji Stalina i że to było ludobójstwo. Nawiązując do dyskusji, jaka rozgo-

rzała wokół projektu uchwały sejmowej dotyczącej 70. rocznicy sowieckiej agresji na Pol-

skę i zasadności użytego w niej terminu: ludobójstwo, mówił: Jeżeli tego rodzaju akt

dotyczący 30 tysięcy ludzi, nie jest aktem ludobójstwa, to się pytam, co nim jest?. Przy-

pomniał, że ofiarami sowieckich zbrodni stali się także działacze polskiej lewicy. Stwier-

dził, że Katyń był aktem zemsty za klęskę poniesioną w wojnie 1920 roku i zbrodniczym

wyrazem wielkoruskiego szowinizmu. Podkreślił, że prawdziwe pojednanie polsko-rosyj-

skie może się dokonać wyłącznie w prawdzie. 

Modlitwy za ofiary zbrodni odmówili przedstawiciele Kościółów chrześcijańskich:

Prymas Polski Józef Kardynał Glemp, ks. płk Marian Bendza, kanclerz Prawosławnego Or-

dynariatu WP, bp Ryszard Borski, ewangelicki Biskup Polowy, a także Michael Schudrich,

Naczelny Rabin Polski. 

W niebo popłynęły słowa psalmu „Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie

ulęknę, bo Ty jesteś ze mną [Ps 23 (22)].

W apelu poległych pojawiły się nazwy kresowych miast, wsi, rzek: miejsc bitew z so-

wieckim agresorem, nazwy miejsc zbrodni; także miejscowości, punktów na mapie –

długa to była lista – rozrzuconych na olbrzymim terytorium ZSRR, związanych z polską

Golgotą Wschodu. Wywoływały echo wspomnień u niejednego z uczestnikowi warszaw-

skiej uroczystości: tych którzy osobiście przeszli tam swoją cierniową drogę, tych, których

taką drogę przeszli bliscy. To dla nich były te wieńce i wiązanki kwiatów długo składane

przed Pomnikiem-Wagonem, przez tych, którzy tego dnia przyszli tu w imię wspólnoty

polskiego losu i historycznej pamięci. 
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Nawet w otchłani cierpienia 
może zwyciężyć miłość

Msza Êw. polowa przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 

Bo˝e, MÊcicielu, Panie, 
Bo˝e, MÊcicielu, uka˝ si´! 
Powstaƒ Ty, który sàdzisz ziemi´, 
daj pysznym odpłat´! 
Jak długo wyst´pni, o Panie, 
jak długo b´dà si´ chełpiç wyst´pni, 
b´dà pleÊç i gadaç bezczelnie, 
i chwaliç si´ b´dà wszyscy złoczyƒcy? 
Lud Twój, o Panie, depczà 
i uciskajà Twoje dziedzictwo, 
mordujà wdow´ i przychodnia 
i zabijajà sieroty. 
A mówià: „Pan nie widzi, 
nie dostrzega [tego] Bóg Jakuba”. 
Pomnijcie, głupcy w narodzie! 
Kiedy zmàdrzejecie, bezrozumni? (Ps 94, 1–7)

17wrzeÊnia 1939 roku o Êwicie Rosja Niespodziewanie napadła na Polsk´.
Wojska ZSRR bez wypowiedzenia wojny dokonały agresji na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, naruszajàc jej suwerennoÊç i łamiàc zasady

prawa mi´dzynarodowego. Agresja Rosji zwanej wówczas Zwiàzkiem Sowieckim była
zwiàzana z agresjà Niemiec zwanych wtedy III Rzeszà, które napadły na nas 
1 wrzeÊnia. Podstaw´ do inwazji Armii Czerwonej dał Pakt Ribbentrop – Mołotow,
zawarty mi´dzy ZSRR i hitlerowskimi Niemcami 23 sierpnia 1939 roku. W ten sposób
dokonano IV rozbioru Polski. Rzeczpospolita padła ofiarà dwóch totalitaryzmów:
nazizmu i komunizmu. 

Ju˝ od 1 wrzeÊnia trwała współpraca Niemców i Rosjan przeciwko Polsce:
sowieckie stacje radiolokacyjne naprowadzały naloty bombowców Luftwaffe na jed-
nostki Wojska Polskiego na wschód od Wisły.

Napad rosyjski był zdradziecki, wiarołomny, bez wypowiedzenia wojny, był dla
Polski zabójczym ciosem w plecy. Dlatego jest historycznym fałszerstwem u˝ywanie
takich eufemizmów jak: „Armia czerwona przekroczyła granic´ polskà” albo „Armia
czerwona wkroczyła”, albo „Armia czerwona dokonała inwazji”. Nie mówimy prze-

204

Pamiętaj o Nich, Polsko



cie˝, ˝e Wehrmacht wkroczył do Polski, tylko ˝e to Niemcy na Polsk´ napadły. Tak
samo nale˝y okreÊlaç atak z 17 wrzeÊnia: Rosja napadła na Polsk´! Rosja uczyniła to
bez wypowiedzenia wojny, łamiàc zawarte traktaty. Dyktator tego imperium Stalin
planował likwidacj´ paƒstwa polskiego wspólnie z Leninem jeszcze w listopadzie 1918
roku! 

Wkroczenie Armii Czerwonej otworzyło kolejny tragiczny rozdział historii Polski
i całej Europy Ârodkowo-Wschodniej. Brutalna inwazja na Polsk´ była aktem prymi-
tywnej zemsty Zwiàzku Sowieckiego za polskie zwyci´stwo w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 roku. Tryskajàcy jadem nienawiÊci Mołotow odrzekł z satysfakcjà, ̋ e
wreszcie zginàł i nigdy si´ ju˝ nie odrodzi „pokraczny b´kart traktatu wersalskiego”.
Dla milionów polskich obywateli sowiecki atak był wielkim wstrzàsem, prawdziwym
ciosem, no˝em w plecy.

Autorem planu agresji z 17 wrzeÊnia był marszałek Borys Szaposznikow – szef
sowieckiego sztabu generalnego, całoÊcià sił dowodził marszałek Woroszyłow, a na
Polsk´ ruszyli najwybitniejsi sowieccy generałowie: Timoszenko, Czujkow, Batow,
Kowaliow, Tieliegin. W pierwszym rzucie strategicznym uderzyło na Polsk´ ponad
pół miliona ˝ołnierzy.

Pierwsze uderzenie spadło o trzeciej nad ranem na Podwołoczyska, Czortków,
Skał´ i Husiatyƒ. Pułk Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP Czortków) był najdalej
na wschód wysuni´tà placówkà obronnà Rzeczypospolitej. Nieliczni i słabo uzbrojeni
˝ołnierze dowodzeni przez ppłka Marcelego Kotarb´ podj´li natychmiast pełnà de-
terminacji walk´ w obronie napadni´tej Ojczyzny. Stawili czoło całemu korpusowi
sowieckiemu zło˝onemu z czołgów i kawalerii. Bohaterstwo tych kilkuset ˝ołnierzy
KOP ppłka Kotarby porównywalne jest z bohaterstwem ˝ołnierzy majora
Sucharskiego broniàcych Westerplatte. Je˝eli o Westerplatte napisano tysiàce pub-
likacji, ksià˝ek i powstało wiele filmów, to o ˝ołnierzach KOP Czortków nadal trwa
zmowa milczenia. Wojsko Polskie podj´ło walk´ z Armià Czerwonà m.in. w obronie
Grodna, Wilna, Podola. Bitwy z rosyjskim najeêdêcà stoczono pod Tomaszowem
Lubelskim, pod Szackiem i Wytycznem. Podobnie pod Kockiem 4 i 5 paêdziernika
SGO „Polesie” generała Franciszka Kleeberga stoczyła ostatni bój w obronie Polski
zagro˝ona otoczeniem przez dywizje sowieckie i niemieckie. 

W zdobytych polskich miastach, m.in. w Białymstoku, BrzeÊciu, PrzemyÊlu, od-
działy Armii Czerwonej i Wehrmachtu odbywały wspólne defilady. W Krakowie tu˝
obok siedziby gubernatora Hansa Franka utworzony został konsulat generalny
Zwiàzku Sowieckiego. To właÊnie tutaj NKWD i gestapo wspólnie ustalały szczegóły
ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego, w tym eksterminacj´ elit polskiej inteligencji.
Do niewoli sowieckiej dostało si´ około çwierç miliona podoficerów, oficerów i ge-
nerałów Wojska Polskiego. Oprócz nich Rosjanie zagarn´li ponad 120 tysi´cy
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funkcjonariuszy KOP, policji, stra˝y wi´ziennej, stra˝y leÊnej, a tak˝e urz´dników
paƒstwowych, bankowych oraz ksi´˝y. SpoÊród nich nad dołami Êmierci w Katyniu
NKWD zamordowało „tylko” 4600 bezbronnych jeƒców – oficerów Wojska Polskiego.
Zbrodni katyƒskiej nie wolno nam postrzegaç tylko w kontekÊcie zła, które niesie
wojna. To było ludobójstwo popełnione na elitach polskiego społeczeƒstwa. 

Prawdziwà liczb´ ofiar zbrodni sowieckiego ludobójstwa po 17 wrzeÊnia 1939
roku kryjà moskiewskie archiwa (J. Szaniawski).

Te sowieckie zbrodnie rozpocz´ły szereg aktów przemocy, składajàcych si´ na
tragedi´ Golgoty Wschodu. Los Polski podzieliło wiele innych narodów Europy Ârod-
kowo-Wschodniej. SuwerennoÊç straciły Litwa, Łotwa i Estonia, a Finlandia i Ru-
munia były zagro˝one pod tym wzgl´dem. „Archipelag Gułag pochłonàł setki tysi´cy
istnieƒ ludzkich wszystkich narodów tego regionu, w tym obywateli ZSRR. Organi-
zacja systemu, długotrwałoÊç i skala zjawiska nadały tym zbrodniom, w tym zbrodni
katyƒskiej, znamiona ludobójstwa” (projekt uchwały sejmowej).

Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II w 1996 roku podczas spotkania z „Rodzinami
Katyƒskimi” nawoływał do przebaczenia zbrodniarzom, aby nie zmarnowaç tak
wielkiej ofiary krwi, jakà zło˝yli w Katyniu na ołtarzu ojczyzny nasi przodkowie. 

Nikt do tej pory Rosjanom nie powiedział, ˝e to, co zrobił Stalin, to było lu-
dobójstwo. KtoÊ mo˝e powiedzieç, ̋ e oni tego nie chcà. Niemcy te˝ nie chcieli procesu
norymberskiego, dopiero po pół wieku uznali, ˝e Norymberga przyniosła owoce.
I w przypadku zbrodni katyƒskiej powinno byç podobnie. Społeczeƒstwo rosyjskie
powinno mieç taki drogowskaz. Nawet jeÊli owoce tego pojawiłyby si´ za kilka-
dziesiàt lat. 

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego dzieƒ 23 sierpnia od 2009 roku jest ob-
chodzony jako Ogólnoeuropejski Dzieƒ Pami´ci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Moskwa
zaprotestowała. Podobnie uczyniła, gdy w 2009 roku OBWE 213 głosami „za” przy
8 „przeciw” przyj´ła rezolucj´, w której uznano oba totalitaryzmy – niemiecki
i radziecki – za zbrodnicze. Rezolucj´ t´ Moskwa nazwała kpinà z historii.

Pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania historycznej prawdy. „Nie
wolno jej przemilczaç, ani nià manipulowaç”. Nale˝y pot´piç wszelkie próby fałszowa-
nia historii. Tu od Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie apelujemy do
wszystkich ludzi dobrej woli w Federacji Rosyjskiej o wspólne, solidarne działanie na
rzecz ujawnienia i pot´pienia zbrodni czasów stalinowskich.

Ka˝da zbrodnia jest wykroczeniem przeciwko prawom Bo˝ym i ludzkim. O ˝adnej
nie wolno milczeç, bo na zbrodni mo˝na zbudowaç tylko niesprawiedliwoÊç i niepra-
woÊç. Owocem zbrodni były dwa totalitaryzmy XX wieku: nazizm i komunizm. Ich
ofiarà jest tak˝e Polska.
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II wojna Êwiatowa była przełomem dla całej ówczesnej cywilizacji. Zgin´ło w niej
pi´çdziesiàt szeÊç milionów ludzi, w tym ponad szeÊç milionów Polaków. Wojna
przyzwyczaiła ludzi do nieznanej wczeÊniej pogardy dla człowieka i gwałcenia jego
praw. Była mobilizacjà nienawiÊci depczàcà człowieka i wszystko to, co ludzkie w imi´
zabójczej nienawiÊci i ideologii. Stało si´ tak dlatego, poniewa˝ ludzie zbuntowali si´
przeciwko prawdziwemu chrzeÊcijaƒstwu. Stworzyli nowà religi´ bez duszy albo te˝
dusz´ bez religii.

Po wtràceniu ducha w przepaÊç moralnà przez oddalenie go od Boga nie po-
zostawało nic innego, jak tylko zwróciç myÊli i zamiary ludzkie do Êwiata material-
nego. ZazdroÊç, podejrzliwoÊç i pycha, szerzàc si´ wÊród narodów, zagroziły pokojowi
i spowodowały wojn´. PoÊród tych niesprawiedliwoÊci szczególnie dał o sobie znaç
nacjonalizm. Dramat tamtych dni został wywołany przez ludzi, którzy chcieli ̋ yç tak,
jakby Boga nie było i zabrakło im wiary. ChrzeÊcijanie jednak wpatrzeni w ukrzy-
˝owanego i zmartwychwstałego Chrystusa wierzà, ˝e nawet w otchłani cierpienia
mo˝e zwyci´˝yç miłoÊç.

DziÊ, po siedemdziesi´ciu latach od rozpocz´cia wojny, trzeba si´ ciàgle modliç
o pokój na Êwiecie. Modlitwa nie mo˝e byç czymÊ drugorz´dnym do wysiłków dy-
plomatycznych. Przeciwnie – ma byç samym sercem usiłowaƒ zmierzajàcych do bu-
dowania pokoju, sprawiedliwoÊci i wolnoÊci. „Europie i Êwiatu potrzebna jest dzisiaj
wspólnota ducha. Budujmy jà na Chrystusie i Jego Ewangelii, na fundamencie miłoÊci
i prawdy” – to apel Ojca Âwi´tego Benedykta XVI.

Chrystus przemawia dzisiaj do nas w sposób szczególny mocà swego Słowa:
SłyszeliÊcie, ˝e powiedziano: B´dziesz miłował swego bliêniego, a nieprzyjaciela swego
b´dziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie
si´ za tych, którzy was przeÊladujà; tak b´dziecie synami Ojca waszego, który jest
w niebie; poniewa˝ On sprawia, ˝e słoƒce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi,
i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5, 43–45). 

W naszych modlitwach za wszystkich wiernych zmarłych mo˝e nieraz
nieÊwiadomie modlimy si´ za naszych wrogów: politycznych, narodowych, oso-
bistych, wyznaniowych, religijnych i innych. A mo˝e to właÊnie modlitwa ˝ywego
wroga za zmarłego wroga jest tym bardziej miła Bogu, bo wymaga od człowieka
choçby najmniejszych oznak przebaczenia i miłosierdzia? A przebaczenie
i miłosierdzie tym bardziej podkreÊla, ̋ e pami´tamy o przeszłoÊci zwiàzanej z naszym
wrogiem, nie udajemy, ˝e wszystko było ładnie i pi´knie. W ˝adnym razie nie chodzi
zatem o tuszowanie czy fałszowanie historii. Bo jej tragiczne i grzeszne karty mogà
w przyszłoÊci obróciç si´ ku dobru, dzi´ki Bo˝ej pomocy, w myÊl słów Êw. Pawła:
gdzie jednak wzmógł si´ grzech, tam jeszcze obficiej rozlała si´ łaska (Rz 5, 20).
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Tamten wrzesieƒ szkolnym dzwonkiem si´ nie zaczàł.
sennym Êwitem spłoszył ptaki syren j´k. 
Drgał wÊciekłoÊcià i zdumieniem, i rozpaczà, 
A na niebie czarnym krzy˝em zawisł l´k. 
Polski ˝ołnierz bój nierówny z wrogiem toczył.
Nagie m´stwo o pancernà biło stal, 
Bo umiało patrzeç Êmierci prosto w oczy
I umieraç nie cofajàc si´ o cal. 

Zapami´taj tamten wrzesieƒ, 
Czerwieƒ łun i czerwieƒ krwi. 
Niech pieÊƒ o nim wiatr poniesie 
Jak memento w przyszłe dni. 
Tych znad Bzury i tych z Helu 
Przez bitewny dostrze˝ pył. 
Tamten wrzesieƒ dla nich wielu 
Ju˝ ostatnim wrzeÊniem był. 

Tamten wrzesieƒ sojuszników jeszcze czekał 
I z nadziejà zmieniał w twierdz´ ka˝dy próg, 
Gdy ze wschodu Êmierç i wzgard´ dla człowieka 
Na bagnetach wniósł w granice drugi wróg. 
I na lata nad Ojczyznà stratowanà. 

Zaciàgn´ła si´ przemocy duszna mgła, 
Lecz z pami´ci u˝yênionej krwià przelanà, 
Wolna Polska odrodziła si´ i trwa. 
Zapami´taj tamten wrzesieƒ, 
Czerwieƒ łun i czerwieƒ krwi. 
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Niech pieÊƒ o nim wiatr poniesie, 
Jak memento w przyszłe dni. 
Tych znad Bzury i tych z Helu 
Przez bitewny dostrze˝ pył. 
Tamten wrzesieƒ dla nich wielu 
Ju˝ ostatnim wrzeÊniem był. 

Zapami´taj tamten wrzesieƒ
I ˝ołnierzy z tamtych dni. 
Pod spróchniałym krzy˝em w lesie
CzyjaÊ krótka młodoÊç Êpi. 
Ile marzeƒ jej i celów 
Pod wilgotnà Êciółkà skrył 
Wrzesieƒ, który dla tak wielu 
Ich ostatnim wrzeÊniem był. 
Zapami´taj tamten wrzesieƒ
I ˝ołnierzy z tamtych dni. 
Niech pieÊƒ o nich wiatr poniesie 
Hen, na próg Niebiaƒskich drzwi.

(Wojciech Kejne) 209
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„Modlitwa nie mo˝e byç czymÊ drugorz´dnym do wysiłków dyplomatycznych. 
Przeciwnie – ma byç samym sercem usiłowaƒ zmierzajacych do budowania pokoju,
sprawiedliwoÊci i wolnoÊci” – bp Tadeusz Płoski
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„Nie mo˝emy zapominaç 
o dramatycznych wydarzeniach, 
które dały poczàtek jednemu 
z najstraszniejszych konfliktów 
w historii. Spowodował on Êmierç
milionów ludzi i zadał tak wiele cierpieƒ 
w szczególnoÊci narodowi polskiemu.
Pami´ç o tych wydarzeniach skłania nas
do modlitwy za ofiary i tych, którzy
wcià˝ jeszcze noszà w swoim ciele i sercu
pochodzàce z tego okresu rany”
– bp Tadeusz Płoski
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Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie odsłoni´to 17 wrzeÊnia 1995 r. w 56. rocznic´ agresji
ZSSR na Polsk´. Pomnik powstał dzi´ki staraniu Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ofiar
Agresji Sowieckiej (zało˝ony w 1989 r.), który przekształcił si´ w Fundacj´ Poległym i Pomordowanym
na Wschodzie. Autorem pomnika jest Maksymilian M. Biskupski



XX

A myśmy szli, i szli 
– dziesiątkowani

Msza Êw. radiowa w intencji Sybiraków

Warszawa, 20 IX 2009



W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku, w maju 

i czerwcu roku 1941 oraz w latach 1944–1956

doszło do masowych wywózek ludności polskiej w głąb

terytorium Związku Radzieckiego. W sumie z Polski wy-

wieziono 1,7 miliona osób, około pół miliona z nich –

z Białostocczyzny. Na zesłaniu przebywali nawet do 

15 lat. Wielu nie przeżyło transportu, inni zmarli w wy-

niku zimna i pracy ponad siły. Część Sybiraków wydos-

tała się z ZSRR z wojskami gen. dyw. Władysława

Andersa i gen. dyw. Zygmunta Berlinga. To polski bilans

wypędzonych ze swoich domów na wschodnich kresach

II Rzeczypospolitej, konsekwencja agresji sowieckiej na

Polskę 17 września 1939 roku. 

Ci, co przeżyli i wrócili do Polski z zesłania, przez lata musieli milczeć o katordze, o po-

niewierce, przez którą przeszli, o bliskich, których zostawili w bezkresnych stepach Ka-

zachstanu czy w mroźnej Syberii. 17 grudnia 1988 roku. reaktywowali Związek Sybiraków

– organizację, której historia sięga początków polskiej Niepodległości. 

Nazwa Związku łączy się ze słowem Sybir, który dla zesłańców nie jest pojęciem 

geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec

Polaków zsyłanych do łagrów i więzień. W 1921roku powstał Niezależny Akademicki

Związek Sybiraków skupiający młodych ludzi urodzonych na Syberii (istniał do 1927 r.).

Żołnierze 5. Dywizji Syberyjskiej utworzyli w roku 1926 w Katowicach Zrzeszenie Sybi-

raków. W 1928 roku powstał Związek Sybiraków. Na honorowych członków związku wy-

brano jednogłośnie Józefa Piłsudskiego oraz etnologa i pisarza syberyjskiego – Wacława 

Sieroszewskiego. 

Skupieni w Związku Sybiraków są dziś kustoszami pamięci o polskiej epopei zesłań-

czej. Świadczą pomoc Polakom zamieszkałym poza granicami Polski, szczególnie przeby-

wającym na terenie byłego ZSRR. Roztaczają opiekę nad inwalidami i członkami rodzin

po zmarłych i poległych Sybirakach. Upamiętniają losy zesłańców polskich i roztaczają
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opiekę nad ich grobami. Wielu z nich pamięta, że w najtrudniejszych chwilach maleńki

obrazek Matki Bożej Częstochowskiej czy Ostrobramskiej, modlitwa, koiły ból, przywra-

cały nadwątloną nadzieję. Dlatego nie zapominają, że jedynym źródłem mocy jest 

Eucharystia. Ten „Niebieski Chleb” sprawia, że „odzyskujemy skrzydła jak orły”. Żyjący

modlą się za umarłych, umarli wstawiają się za żywymi. Trwa nieprzerwany modlitewny

krwioobieg – życie Kościoła Chrystusowego.

20 września 2009 roku na modlitwie zgromadzili się członkowie Związku Sybiraków

w Bazylice św. Krzyża. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Polowy Wojska

Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Sybiracy połączyli się też w solidarnej

modlitwie w intencji zmarłych tragicznie górników z kopalni Wujek oraz ich rodzin.

W homilii Biskup Tadeusz Płoski przypomniał tragiczne losy kilku pokoleń Polaków

wywiezionych na Sybir. Podkreślił, że w zachowanych wspomnieniach „można dostrzec

wyjątkowy wątek walki o przetrwanie w bezkresach syberyjskich, niesłabnącej miłości

do dalekiej Ojczyzny i zwycięstwa ducha nad materią”. Biskup polowy zaznaczył, że nie

siła fizyczna a tylko ciągłe wzrastanie ducha pozwalało przeżyć na nieludzkiej ziemi. 

Pielęgnowanie ducha możliwe było m.in. dzięki pamiątkom – relikwiom, często przeka-

zywanym z pokolenia na pokolenie, które zawierały w sobie pierwiastek polskości.

Ordynariusz wojskowy przywołał postacie św. Rafała Kalinowskiego, ks. Kazimierza

Świątka oraz ks. Waltera Ciszka, których niezłomna postawa pomagała zesłańcom w od-

byciu kary i zachowania człowieczeństwa w nieludzkich warunkach.

– Nielicznym tylko Bóg pozwolił doświadczyć radości przeżycia, odnalezienia bliskich

i powrotu do Ojczyzny – mówił dalej Biskup… 

Kiedy w Brześciu czekano na przekroczenie Bugu, we wszystkich wagonach śpiewano

pieśni religijne, a że był to już maj, więc litanię i wszystkie pieśni do Matki Bożej. (...)

Granicę z Polską przejechaliśmy klęcząc i śpiewając pieśni do Matki Bożej, nie było osoby

nie płaczącej – wyznaje Pan M. Budziarek…

Biskup Płoski zachęcił wiernych do „mobilizacji ludzi mądrych, odważnych, sprawied-

liwych, dających odpór złu. Machina zła nie jest w stanie zmiażdżyć prawdziwie mądrych

ludzi. Nie udało się to na Golgocie, nie udało się to w bunkrze głodowym w Oświęcimiu,

gdzie zwycięstwo odnosi Ojciec Kolbe. Mądrość dysponuje wiecznością, może na czas pe-

wien oddać dobra doczesne wiedząc, że te prawdziwe zmartwychwstają – powiedział.

Mszę św. z Biskupem Polowym koncelebrowali ks. płk Robert Mokrzycki, dyrektor

Wojskowej Caritas oraz ks. Janusz Bąk, kapelan środowisk kombatanckich. 

Wyśpiewanej na stojąco „Modlitwie Obozowej” na Ofiarowanie – w wykonaniu

Chóru Reprezentacyjnego WP – „O Panie, skrusz ten miecz, co siekł nasz kraj, do wolnej

Polski nam powrócić daj”, towarzyszyło głębokie wzruszenie Sybiraków.

A w sercach echo tego refrenu (Pieśń Wygnańców z Ojczyzny): 

A myśmy szli, i szli – dziesiątkowani…
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A myśmy szli, i szli – dziesiątkowani

Msza Êw. radiowa w intencji Sybiraków
Bazylika Êw. Krzy˝a

Ojczyzno nasza. Ziemio ukochana
W trzydziestym dziewiàtym cała krwià zalana
Nie doÊç, ˝e Polsk´ na wpół rozebrali
Jeszcze Polaków na Sybir wysłali...

...O Polsko nasza, Ziemio nasza Êwi´ta
Gdzie twoje Syny, gdzie twoje orl´ta
Dzisiaj w Sybirskie tajgi przyjechali
Czy kiedy ciebie b´dziem oglàdali...

...Zima, Ênieg straszny w lesie, ci´˝ka praca
Głód i t´sknota ci´˝ko nas przygniata
Tyfus okrutny wÊród ludzi si´ szerzy
Co dzieƒ to wi´cej pod sosnami le˝y... 

(„PieÊƒ wygnaƒców z Ojczyzny”, fragment) 

W lutym, kwietniu i czerwcu 1940 roku, w maju i czerwcu roku 1941 oraz
w latach 1944–1956 miały miejsce deportacje ludnoÊci polskiej na Sybir.
W sumie z Polski wywieziono 1,7 miliona osób, około pół miliona z nich

wywieziono z Białostocczyzny. Na zesłaniu przebywali od 6 do nawet 15 lat. Wielu
nie prze˝yło transportu, inni zmarli w wyniku zimna i pracy ponad siły. Cz´Êç sybi-
raków wydostała si´ z ZSRR z wojskami gen. Andersa i gen. Berlinga. Na zesłaniu
pozostała co trzecia osoba.

10 luty b´dziem pami´tali:
Przyszli moskale, myÊmy jeszcze spali,
I nasze dzieci na sanie wsadzili,
Na stacj´ nas odprowadzili…

Cz´sto si´ mówi „załadowano do bydl´cych wagonów”. Jak˝e mylne jest to
okreÊlenie – wspomina Pan Edward Bernatowicz. Transport bydła w owym czasie
był luksusem w porównaniu z transportem zesłaƒców. Dla władzy sowieckiej
zwierz´ta miały wi´kszà wartoÊç ni˝ ludzie. Tygodniami dziesiàtki transportów płynà
na bezkresnà Syberi´. Brak wody i ˝ywnoÊci. Transport czasami zatrzymuje si´.
„Opiekunowie” z gwiazdami na czapce pozwalajà na zaopatrzenie si´ w wod´
z płynàcego rowu-strumienia. Skazaƒcy nie wiedzà, ˝e jest to woda przemysłowa
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z pobliskiej huty. Chorujà, niektórzy umierajà. Oprawcy Êmiejà si´ ze zrobionego
„dowcipu”. W mroêny syberyjski wieczór transport dociera do celu. W szczerym polu
niedu˝y budynek stacji kolejowej. Opró˝niony pociàg odje˝d˝a. Muszà czekaç do
rana. W pomieszczeniach na stacji mieszczà si´ tylko kobiety i dzieci. M´˝czyêni Êpià
na zewnàtrz. Ciało przy ciele, przykryci tym, co majà. Ci, którzy spali na obrze˝ach
ju˝ si´ nie budzà. Czterdziestostopniowy mróz zrobił swoje. Pozbawieni sà nawet
prawa do rozpaczy. Łzy zamarzajà na twarzy…

O Êwicie zjawiajà si´ „rukawoditieli” oddalonych o dziesiàtki kilometrów koł-
chozów i sowchozów. Rozpoczyna si´ „targ niewolników”. Rodzina Wincentego, która
w komplecie dotarła, została przydzielona do wyr´bu tajgi i spławiania drewna Jenise-
jem. Mała wioska w tajdze. Ludzie ró˝nej narodowoÊci, tacy sami zesłaƒcy jak oni.
Majà „szcz´Êcie” – za rodzinne kosztownoÊci, które udało si´ zaszyte w ubraniu
przewieêç, otrzymujà jednoizbowà chat´. Ci, którzy trafili tu pierwsi musieli sami
kopaç sobie ziemianki, a póêniej budowaç chaty. Praca w tajdze jest ci´˝ka. Zimà
r´cznymi piłami zwala si´ pot´˝ne drzewa, nast´pnie oczyszczone z gał´zi, wołami
Êciàga si´ na wysokà skarp´ nad zamarzni´tà rzek´. Toczà si´ ze wzniesienia tworzàc
na lodzie pot´˝ny, bezładny stos. Pi´tnastoletni Mietek musi iÊç do pracy zgodnie z za-
sadà „kto nie rabotajet, ten nie kuszajet”. Tworzy par´ przy piłowaniu ze starszà o trzy
lata Ukrainkà Olà. Nie daje rady. Wprawiona od lat do ci´˝kiej pracy dziewczyna chroni
go, główny wysiłek bioràc na siebie. Wincenty za Êlubnà obràczk´ załatwia u „ruka-
woditiela” dla Mietka prac´ poganiacza wołów. T´ prac´ jest w stanie wykonaç…

W przestrzeƒ zesłania skazaƒcy syberyjscy wkraczali przez symboliczne wrota,
na których widniał napis z dantejskiej bramy piekieł: „Kto wchodzi do mnie, ˝egna
si´ z nadziejà”. Tragiczny los kilku pokoleƒ Polaków ostatnich stuleci spowodował,
˝e Syberi´ nazywano „ziemià przekl´tà”, „lodowym piekłem”, „krainà, gdzie nie ma
nadziei”. W narodowej ÊwiadomoÊci kojarzyła si´ ona zawsze z poniewierkà, cierpie-
niem, tragedià – „nieludzkà ziemià” lub „innym Êwiatem”. Ale nie tylko i nie zawsze.

Niewàtpliwie tragedia zesłaƒców była realna, i co do tego wszyscy si´ zgadzajà.
Ale czy zawsze „wrota piekieł” oznaczały Êmierç człowieczeƒstwa? A mo˝e tylko
okrutnà, bo przymusowà zmian´ realizacji swych osobistych pragnieƒ? Mo˝e była
progiem, za którym odkrywano nowe pokłady własnych mo˝liwoÊci? Okazuje si´, ̋ e
właÊnie na Syberii doÊç cz´sto dochodziło do wewn´trznych przewartoÊciowaƒ, pozy-
tywnych przemian czy wyborów właÊciwej drogi ˝ycia. Dzi´ki tym zmianom
i wyborom arystokrata Roman ksià˝´ Sanguszko stał si´ społecznikiem, młody idea-
lista Józef Piłsudski – socjalistà, a Józef Kalinowski odnalazł swà drog´ do Êwi´toÊci.

Analizujàc dzieje „polskiego Sybiru” mo˝na dostrzec wyjàtkowy wàtek walki
o przetrwanie w bezkresach syberyjskich, niesłabnàcej miłoÊci do dalekiej Ojczyzny
i zwyci´stwa ducha nad materià. Ten ostatni element jest bodaj najciekawszy w wielu
wspomnieniach, a jednoczeÊnie zawsze stanowił pozytywny aspekt „syndromu
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syberyjskiego”. W warunkach syberyjskich mo˝na było bowiem dostàpiç bezpoÊred-
niego kontaktu ze Stwórcà, a przełomy wewn´trzne Sybiraków nie były zjawiskiem
odosobnionym.

Gustaw Ehrenberg pisał, ˝e Bóg odzyskany na syberyjskim zesłaniu był Bogiem
osobowym i bliskim człowiekowi. Ufna wiara w Boski porzàdek Êwiata pozwalała
odnaleêç nadziej´, ˝e dni próby nie sà daremne, ˝e prowadzà ku zwyci´stwu ducha
nad materià oraz ÊwiadomoÊci nad bytem, ˝e ˝ycie bez Boga to sen duszy, zaÊ prze-
budzenie – to dar łaski i bezpoÊrednie wkroczenie Boga w ˝ycie człowieka.

Pracujàc ponad siły w warzelniach soli czy kopalniach uranu, przy wyr´bie tajgi
i spławianiu drewna doÊwiadczano Bo˝ej miłoÊci, sprawiedliwoÊci i nadzwyczajnej
opieki. W relacjach zesłaƒców niejednokrotnie uwydatniany był zdumiewajàcy
paradoks – nawet najsilniejszy fizycznie człowiek ulegał pot´dze Syberii, je˝eli nie
wzrastał duchowo. Inaczej mówiàc, Sybirak wewn´trznie silny miał wi´ksze szanse
prze˝ycia.

Bez wàtpienia piel´gnowanie uczuç i praktyk religijnych pozwalało przetrwaç na
zesłaniu. Drobne pamiàtki osobiste, zwłaszcza przedmioty kultu, z jednej strony pod-
trzymywały religijnoÊç, a z drugiej stawały si´ materialnym łàcznikiem z rodzinà,
Ojczyznà, KoÊciołem. Kto tych przedmiotów nie posiadał, cierpiał duchowo. Roman
ksià˝´ Sanguszko na katorg´ wyruszył z ksià˝kà Tomasza a’ Kempis „O naÊladowaniu
Chrystusa”. KtoÊ inny zabrał ze sobà „obraz Matki Boskiej Cz´stochowskiej dosyç 
du˝y, w ramach za szkłem, i dla dobra ogółu go przeznaczył” – wspomina Jakub Salinger.

Modlitwa i korzystanie z sakramentów pozwalały Sybirakom zachowaç
człowieczeƒstwo. Z kolei postawa otwartoÊci oraz słu˝by promieniowała na innych
i podnosiła ich na duchu. Józef Kalinowski – dzisiejszy Êwi´ty zakonnik Rafał –
prowadził swoje specyficzne duszpasterstwo wÊród Polaków nie zawsze wierzàcych,
tak˝e kapłanów, niekiedy mało gorliwych i przykładnych. Przekonywał wàtpiàcych,
dodawał otuchy zagubionym, wskazywał nowe rozwiàzania podejÊcia do tragicznej
sytuacji, w jakiej si´ wszyscy znaleêli. A przede wszystkim Êwiadczył swoim ˝yciem.
W Tomsku nie zastał kapłana, „nabo˝eƒstwa nie ma, ale zwykle organista z zakrys-
tianem Êpiewajà godzinki i pieÊni koÊcielne (...). Cz´sto zgryzoty mi´ dr´czà, ale je
przy pomocy Bo˝ej usuwam” – pisał w liÊcie z 25 grudnia 1864 roku. Otrzymane
pieniàdze rozdawał „potrzebujàcym towarzyszom”, a tych, co zostali w zniewolonej
Ojczyênie, prosił w listach o modlitw´.

Ks. Kazimierz Âwiàtek, łagiernik pracujàcy w Workucie w latach 1945–1950,
spowiadał wi´êniów i odprawiał Msze Êw. „Nie miałem co prawda kielicha, ale od-
kupiłem od jednego ze współwi´êniów za dziennà racj´ chleba maleƒki, fajansowy
kubeczek, który on otrzymał w paczce z domu. I ten kubeczek stał si´ moim obo-
zowym kielichem. (...) NajÊwi´tszy Sakrament przechowywałem dla chorych – niech
Pan Bóg wybaczy – w pudełku od zapałek”.
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Walter Ciszek, amerykaƒski jezuita pochodzenia polskiego, dobrowolny misjonarz
w łagrach sowieckich, po 1956 roku pracował w kopalni rudy ̋ elaza pod Norylskiem.
W obozie poczàtkowo prowadził tajnà prac´ duszpasterskà. Codziennie odprawiał
Msze Êw., rozdawał Komuni´, wygłaszał cotygodniowe konferencje dla grup
wi´êniów.

Nielicznym tylko Bóg pozwolił doÊwiadczyç radoÊci prze˝ycia, odnalezienia blis-
kich i powrotu do Ojczyzny. Tym doÊwiadczeniom towarzyszyły znowu modlitwa
i pieÊƒ dzi´kczynna. Kiedy w BrzeÊciu czekano na przekroczenie Bugu, „we wszyst-
kich wagonach Êpiewano pieÊni religijne, a ˝e był to ju˝ maj, wi´c litani´ i wszystkie
pieÊni do Matki Bo˝ej. (...) Granic´ z Polskà przejechaliÊmy kl´czàc i Êpiewajàc pieÊni
do Matki Bo˝ej, nie było osoby nie płaczàcej” – wyznaje Pan M. Budziarek.

Tak wiele si´ dziÊ pisze i mówi na temat „geniuszy zła” – Hitlera i Stalina. Trzeba
blisko siedemdziesi´ciu lat, by nabraç dystansu i móc podjàç prób´ pewnej oceny ich
działalnoÊci. Refleksja historyka zaczyna si´ przy grobach, które kryjà szczàtki ludzi
wraz ze Êwiadkami ich zgonu. Dziw bierze, ˝e Êwiat dostał si´ w r´ce ludzi nasta-
wionych na niszczenie, którzy potrafili zgromadziç wokół siebie setki tysi´cy, równie
groênych jak oni, i przy pomocy terroru, propagandy, przemocy dokonali mordu na
dziesiàtkach milionów niewinnych ludzi, unieszcz´Êliwiajàc na wieki całe narody.

Autor Ksi´gi MàdroÊci uwzgl´dniajàc wieczny wymiar ludzkiego ̋ ycia wspomina
o ludziach niemàdrych, a do takich nale˝y bez wàtpienia zaliczyç dwu „geniuszy zła”
i wszystkich, którzy Êwiadomie pomagali im realizowaç ich cele. Majàc na uwadze
ich knowanie pisze: „Zróbmy zasadzk´ na sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia si´ naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam bł´dy
naszych obyczajów. (...) Zasàdêmy go na Êmierç haniebnà”. Chodzi o  likwidacj´
człowieka niewygodnego, sprzeciwiajàcego si´ realizacji planów złej władzy, domaga-
jàcego si´ przestrzegania prawa, dostrzegajàcego i wytykajàcego bł´dy ludzi rzàdzà-
cych. W  podtekÊcie jest to walka z  samym Bogiem, bo jeÊli mo˝na bezkarnie
likwidowaç ludzi sprawiedliwych, to znak, ˝e Bóg si´ o nich nie upomina.

Jest w tym zimna logika zła. Człowiek sprawiedliwy obserwujàc strasznà machin´
niszczàcà miliony sprawiedliwych, skonstruowanà przez ludzi podległych demonowi
zła, stawia pytanie: jakie sà granice bezprawia? Wydawało si´, ˝e druga wojna Êwia-
towa si´gn´ła jakby dna bezprawia, ale dziÊ przy błyskawicznym rozwoju techniki
i wcià˝ wzrastajàcej agresji wiadomo, ˝e przed ludzkoÊcià otwiera si´ jeszcze gł´bsza
przepaÊç nieprawoÊci. Pytanie wi´c o to, jak daleko mo˝e si´gaç bezkarnoÊç pojawia
si´ z jeszcze wi´kszà mocà.

Granice te wytyczajà mo˝liwoÊci tkwiàce w  człowieku. Âw. Jakub mówi
o ˝àdzach, które walczà w naszych członkach. Bóg nie stawia granic człowiekowi.
Ubogaca go i dopuszcza na wykorzystanie tego bogactwa dla dobra i dla zła. On nie
interweniuje. Granice te mo˝na postawiç jedynie przez zmobilizowanie ludzi
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màdrych, odwa˝nych, sprawiedliwych. Oni sà w stanie wygraç parti´ ze złymi tego
Êwiata. MàdroÊç jest mocniejsza ni˝ głupota.

Machina zła nie jest w stanie zmia˝d˝yç prawdziwie màdrych ludzi. Nie udało
si´ to na Golgocie, nie udało si´ to w  bunkrze głodowym w  OÊwi´cimiu, gdzie
zwyci´stwo odnosi Ojciec Kolbe. MàdroÊç dysponuje wiecznoÊcià, mo˝e na czas
pewien oddaç dobra doczesne wiedzàc, ˝e te prawdziwe zmartwychwstajà.

Dzieje ludzkoÊci ukazujà jednà prawd´ w  sposób doÊç oczywisty. Krzywda
wyrzàdzona drugiemu ze spot´gowanà siłà uderza jak bumerang w  tego, kto jà
wyrzàdził. Czasem lot bumerangu mo˝e trwaç wiele lat, ale on wraca i precyzyjnie
niszczy tego, kto przy jego pomocy krzywdził. Dawid skrzywdził Uriasza, a póêniej
uciekał przed własnym swoim synem. ˚ydzi skrzywdzili Jezusa i w niespełna czter-
dzieÊci lat póêniej stracili Êwiàtyni´ i setki tysi´cy ludzi w powstaniu przeciw Rzy-
mianom. Rzymianie, którzy krwawo podbijali Êwiat, zostali w podobny sposób pod-
bici przez barbarzyƒców... W wielkim kole historii wszystko si´ zamyka. Tajemnica
to wielka. W tym kole nie ma bezkarnoÊci. Wszelkie zło zostaje ukarane. JeÊli czas
jest włàczony przez Chrystusa w wiecznoÊç, to rozliczenie zostanie dokonane co do
ostatniego grosza, a czuwa nad nim sprawiedliwy Bóg (ks. E. Staniek).

Zakoƒczmy nasze rozwa˝ania słowami pi´knego wiersza – pieÊni autorstwa 
Mariana Jonkajtysa pt. „Matko Sybiraczko”:

O Matko... przez Syberi´
boleÊnie doÊwiadczona.
Matko, na której oczach
Nasz Kraj Ojczysty konał
Gdy najeêdêcy ze Wschodu
W Drugiej Wojny zamieci
Wyrwali Ciebie z gniazda.
Ciebie i Twoje dzieci...

Przed Tobà – chyl´ czoło. 
Z szacunkiem głow´ kłoni´ ... 
Całuj´ spracowane 
Twoje Matczyne dłonie, 
Które z mocà nadludzkà
I z czułà siłà kochania
Były tarczà – opokà
W trudnych chwilach zesłania.

W Sybirze – by uchroniç 
Od głodu Swe pociechy 
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PrzeszłaÊ piekło 
– za wszystkie Polaków 
w Êwiecie grzechy. 
W poniewierce zesłania 
Dotkn´łaÊ Êmierci progu 
Dzieciom oddajàc wszystko... 
˚ycie zawdzi´czasz Bogu.

O Matko – Sybiraczko 
Przed Tobà głow´ kłoni´... 
Całuj´ spracowane 
Twoje Matczyne dłonie,
Które z mocà nadludzkà
I czułà siłà kochania
Były tarczà – opokà
W trudnych chwilach zesłania.

By dzieciom w PRL-u 
Daç wikt i wykształcenie 
W sercu musiałaÊ tłumiç 
Gniew i rozgoryczenie... 
Bo nie chciałaÊ si´ zgodziç
Z koniecznoÊcià ukrycia
˚e za Polsk´ oddałaÊ 
Na Wschodzie – czàstk´ ˝ycia.

O matko – Sybiraczko
Przed Tobà głow´ kłoni´...
Całuj´ spracowane
Twoje Matczyne dłonie. 
Które mocà nadludzkà
I czułoÊcià kochania
Były tarczà – opokà
W trudnych chwilach zesłania.

I dzisiaj w Wolnej Polsce
Za ból, łzy i cierpienia 
Przyjmij hołdu wyrazy 
Młodego pokolenia...
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O pokój, sprawiedliwoÊç 
i bezpieczeƒstwo dla
Polski i Europy modlili
si´ 20 IX 2009 r. 
w Bazylice Êw. Krzy˝a
w Warszawie członkowie
Zwiàzku Sybiraków
podczas Mszy Êw.
pod przewodnictwem
Biskupa Polowego WP
Tadeusza Płoskiego.
Eucharysti´ odprawiono
tak˝e w intencji
zmarłych tragicznie
górników z kopalni
Wujek oraz ich rodzin



XXI

Aby w umysłach 
na zawsze była 
niezapomnianą

Pielgrzymka Słu˝by Wi´ziennej do Katynia

Katyƒ, 25 IX 2009 r.



Niewiele osób pamięta, że obok zamordowanych

oficerów Wojska Polskiego wśród ofiar zbrodni ka-

tyńskiej znalazło się także wielu pracowników polskiego

wymiaru sprawiedliwości. Byli to m.in.: funkcjonariusze

i pracownicy więziennictwa, którzy jako oficerowie 

rezerwy Wojska Polskiego dostali się do niewoli sowiec-

kiej – powiedział ks. Paweł Wojtas, Krajowy Duszpasterz

Więziennictwa, który towarzyszył pierwszej pielgrzymce

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do 

Katynia.

Trzystuosobowa delegacja polskiego więziennictwa pielgrzymowała 26 września 2009 roku.

do Katynia i Smoleńska w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej i 90. rocznicę pol-

skiego więziennictwa. Służba Więzienna (SW) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją

apolityczną podległą ministrowi sprawiedliwości. Zgodnie z zasadami określonymi w ko-

deksie karnym wykonawczym SW wypełnia zadania wynikające z egzekwowania kar 

pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

11 listopada formacja świętuje rocznicę przejęcia w 1918 r. wszystkich więzień w stre-

fie okupowanej przez Cesarstwo Niemieckie, a 26 kwietnia – dzień uchwalenia w 1996 r.

Ustawy o Służbie Więziennej. Za moment jej powołania przyjęto podpisanie w dniach 

7 i 8 lutego 1919 roku przez ówczesnego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekre-

tów organizujących polskie więziennictwo.

Za czasów PRL bramy więzień były zamknięte dla stałej posługi religijnej. Komuniści nie

zezwalali na wstęp osób duchownych do zakładów penitencjarnych, wyjątek stanowili nie-

którzy księża kapelani wojskowi dopuszczani do skazanych, w przypadku choroby śmiertel-

nej. Po upadku systemu komunistycznego w 1989 roku pierwszym Naczelnym Kapelanem

Więziennictwa, został mianowany ks. prałat dr Jan Sikorski, który w stanie wojennym był

duszpasterzem internowanych na warszawskiej Białołęce. Od 2001 roku naczelnym ka-

pelanem więziennictwa jest ks. prałat dr Paweł Wojtas, który jest jednocześnie asystentem

kościelnym Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne”
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Dotychczas zweryfikowano 46 nazwisk ofiar mordu w Katyniu – osób związanych

z polskim więziennictwem. Wśród ponad 4 tys. ofiar ludobójstwa byli m.in.: funkcjona-

riusze i pracownicy więziennictwa, którzy jako oficerowie rezerwy Wojska Polskiego do-

stali się do niewoli sowieckiej, funkcjonariusze centralnego organu więziennictwa, którzy

nie podlegając mobilizacji ewakuowali się w rejon Kowla i tam po 17 września 1939 roku

zostali ujęci przez NKWD i osadzeni w obozie w Kozielsku, kierownicy sądów grodzkich,

będących jednocześnie przełożonymi miejscowych więzień, którzy jako oficerowie re-

zerwy trafili do niewoli albo nie podlegając mobilizacji, aresztowani zostali przez NKWD

w miejscu zamieszkania.

W składzie delegacji oficjalnej, która oddała hołd pomordowanym w Katyniu

byli m.in.: Andrzej Czuma – Minister Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski – Sekretarz

Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Paweł Nasiłowski – dyrektor generalny

Służby Więziennej oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodo-

wego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Stowarzyszenia Oficerów Wię-

ziennictwa, przedstawiciele Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,

kapelani więzienni wyznania rzymsko-katolickiego, prawosławnego i ewangelicko-aug-

sburskiego oraz funkcjonariusze, pracownicy i emeryci Służby Więziennej. Honorowy pat-

ronat nad uroczystościami objęli: Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent Rzeczypos-

politej Polskiej na Uchodźstwie, Andrzej Czuma – Minister Sprawiedliwości oraz Janusz

Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kulminacyjnym punktem Pielgrzymki Służby Więziennej była Msza św. sprawowana

na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu pod przewodnictwem Biskupa Polowego

WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. – Wielkość narodu polega też na tym, że śmiałymi

gestami budujemy mosty zrozumienia z innymi narodami, nawet pomimo polityków –

mówił w homilii bp Tadeusz Płoski. Żyje w nas ten sam piękny duch, który przenikał

myśli i serca Prymasa Tysiąclecia czy Jana Pawła II – powiedział. W tym kontekście przy-

pomniał list biskupów polskich wysłany do biskupów niemieckich z pamiętnymi słowami

„przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. „Wiem, że jest różnica pomiędzy niemieckim

a rosyjskim stanowiskiem w kwestii uznania winy. Niemniej wartość pojednania, zwłasz-

cza jego zainicjowanie, jest wyrazem i mądrości, i piękna ducha” .

Biskup Tadeusz Płoski podkreślił, że wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940

roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, który

nie może być zapomniany. 

Wraz z Biskupem Tadeuszem Płoskim Mszę św. koncelebrowało dziesięciu kapelanów

Służby Więziennej. Po Mszy św. odbyła się uroczystość złożenia kwiatów na polskim

cmentarzu wojennym. Następnie pielgrzymi udali się do Smoleńska, gdzie odwiedzili

sobór i polski kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
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Aby w umysłach na zawsze była 
niezapomnianą

Pielgrzymka Słu˝by Wi´ziennej do Katynia
Cmentarz Katyƒski 

O czym myÊlał, zanim umierał
za szeregiem walàcy si´ szereg?
B´dziemy kiedyÊ wiedzieli,
skoro ju˝ wyszli spod ziemi.
KtoÊ ocalony cudem,
KtoÊ schowany przypadkiem w rowie
straszliwa opowieÊç opowie:
czy szarpały ich r´ce brudne?
czy poszli na rzeê bez oporu?
czy konali wiosennym wieczorem?
czy zabito ich w mroêne rano?
O Bo˝e...
Czy im 
si´ po˝egnaç dano?
Czy do koƒca, a˝ kat wystrzelił,
o niczym nie wiedzieli?
Jeden był jedynak u matki,
a drugi u ojca ostatni;
a trzeci popełnił zbrodni´
i jeszcze jej nie zamodlił.
U czwartego synek i ˝ona,
piàtemu wielkoÊç sàdzona.
...Jak to byç mo˝e?!
A katów przecie tak˝e Pan Bóg stworzył...
O Bo˝e...

(Kazimiera Iłłakowiczówna, O Bo˝e)

Zbrodnià wojennà o „znamionach ludobójstwa” nazywa mord katyƒski uchwała
Sejmu w 70. rocznic´ agresji ZSRS na Polsk´. Stwierdzono w niej, ̋ e w wyniku
paktu Ribbentrop – Mołotow „dokonano IV rozbioru Polski”. Uchwała została

przyj´ta przez aklamacj´.
W uchwale czytamy, ˝e „17 wrzeÊnia 1939 r. wojska ZSRR bez wypowiedzenia

wojny dokonały agresji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, a podstaw´ do „inwazji
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Armii Czerwonej dał pakt Ribbentrop – Mołotow zawarty 23 sierpnia 1939 r. mi´dzy
ZSRR i hitlerowskimi Niemcami. W ten sposób dokonano IV rozbioru Polski. Polska
padła ofiarà dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu”.

„Długa jest lista zbrodni i nieszcz´Êç, które dotkn´ły wtedy wschodnie tereny 
II Rzeczypospolitej i obywateli polskich, którzy si´ tam znaleêli. Składa si´ na nià
zbrodnia wojenna rozstrzelania przez NKWD ponad 20 tysi´cy bezbronnych jeƒców,
polskich oficerów, wysiedlenie setek tysi´cy obywateli Rzeczypospolitej, osadzenie
ich w nieludzkich warunkach w obozach i wi´zieniach oraz przymuszanie do niewol-
niczej pracy. Te sowieckie zbrodnie rozpocz´ły szereg aktów przemocy, składajàcych
si´ na tragedi´ Golgoty Wschodu” – napisano w uchwale. 

Sejm uznaje, ˝e „pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania prawdy his-
torycznej”, której nie mo˝na przemilczaç ani nià manipulowaç. Posłowie pot´pili
„wszelkie próby fałszowania historii”, apelujàc „do wszystkich ludzi dobrej woli 
w Federacji Rosyjskiej o wspólne, solidarne działanie na rzecz ujawnienia i pot´pienia
zbrodni czasów stalinowskich”.

Z fotografii na plakacie anonsujàcym wystaw´ na Uniwersytecie Warszawskim
„Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyƒ” spoglàdajà dwie dziewczyny. Starsza
mogłaby byç wykładowcà tej uczelni, młodsza – studentkà. 31-letnia Janina i młodsza
o jedenaÊcie lat Agnieszka, to córki generała Józefa Dowbora-MuÊnickiego, wybit-
nego stratega, naczelnego dowódcy powstania wielkopolskiego. Janina była absol-
wentkà poznaƒskiego konserwatorium muzycznego i, co wówczas niezwykłe, równie˝
dyplomowanym pilotem Wy˝szej Szkoły Pilota˝u w Ławicy. Została zamordowana
strzałem w tył głowy przez Sowietów w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Dwa miesiàce
póêniej, w ramach niemieckiej akcji „AB” (Ausserordentliche Befriedungsaktion),
w podwarszawskich Palmirach zastrzelono Agnieszk´, ˝ołnierza podziemnej organi-
zacji „Wilki”. 

W akcjach „AB” i „Katyƒ”, czyli u poczàtku wojny, ginie tysiàce Polaków. U jej
koƒca – ju˝ miliony. Do czerwca 1942 roku – jak oceniajà historycy – ofiarà
bezpoÊrednich sowieckich represji padło około miliona polskich obywateli (nie tylko
Polaków, ale równie˝ ˚ydów, Białorusinów, Ukraiƒców czy Czechów). Co najmniej
30 tysi´cy osób (w tym ofiary zbrodni katyƒskiej) zostało rozstrzelanych. Dalsze 
70 tysi´cy zmarło w łagrach. Równie˝ napaÊç Niemiec na Sowiety nie oznaczała koƒca
represji. Wycofujàce si´ oddziały NKWD na rozkaz Berii i Stalina miały wymordowaç
wszystkich polskich wi´êniów politycznych. Zarówno okupacja niemiecka, jak
i sowiecka były obliczone na eksterminacj´ polskich elit.

Słowo „Katyƒ” znajà chyba wszyscy Polacy i nie tylko oni... To jeden z nie-
naruszalnych pomników naszej historii. Pomnik, który jest poÊwi´cony prawie 
20 tysiàcom polskich oficerów majàcych status jeƒców wojennych, barbarzyƒsko
zamordowanych przez funkcjonariuszy radzieckiej bezpieki, przera˝a swym ogromem
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i bezprzykładnym okrucieƒstwem. Skłania jednak do refleksji: czy rzeczywiÊcie tak
musiało si´ staç? Czy oficerowie b´dàcy elità narodu i kwiatem kultury polskiej,
stanowiàcy ponad połow´ korpusu oficerskiego Wojska Polskiego, faktycznie musieli
zginàç? 

Nie musieli, ale wystarczyło jedno skinienie głowy radzieckiego dyktatora Józefa
Stalina, by ich los został przypiecz´towany. Los, który przera˝a swym tragizmem, ale
zarazem jest wspaniałym przykładem ofiary na ołtarzu Ojczyzny. Takich ofiar Polacy
zło˝yli na przestrzeni dziejów wiele. Ojczyzna potrzebowała krwi swoich synów, 
a ci nie wahali si´ jej przelewaç. WłaÊnie dlatego ˝yjemy dziÊ w kraju wolnym
i demokratycznym.

WÊród ofiar Katynia znajdujà si´ funkcjonariusze Stra˝y Wi´ziennej, pracownicy
cywilni wi´ziennictwa b´dàcy oficerami rezerwy Wojska Polskiego oraz osoby zatrud-
nione w wi´ziennictwie, a zakwalifikowane przez NKWD do kategorii wy˝szych
urz´dników paƒstwowych. 

W Ksi´dze Cmentarnej z nazwiska wymieniono 8 funkcjonariuszy Stra˝y Wi´-
ziennej, jednego nauczyciela wi´ziennego oraz czterech ̋ ołnierzy zawodowych Wojska
Polskiego pełniàcych w ró˝nym okresie słu˝b´ w wojskowych wi´zieniach Êledczych.
Wykaz ofiar NKWD spoczywajàcych w mogiłach Katynia pochodzàcych z tego
Êrodowiska jest jednak wi´kszy po uwzgl´dnieniu innych materiałów êródłowych.
Wykorzystujàc te êródła mo˝na wskazaç, ˝e w mogiłach Katynia spoczywa 
25 funkcjonariuszy Stra˝y Wi´ziennej, 7 lekarzy wi´ziennych, 2 nauczycieli wi´zien-
nych, 8 s´dziów-przeło˝onych wi´zieƒ przy sàdach grodzkich oraz 4 ̋ ołnierzy Wojska
Polskiego z wojskowych wi´zieƒ Êledczych.

Pytano nieraz ks. Zdzisława Peszkowskiego: dlaczego Katyƒ jest taki przekl´ty?
– Bo Êwiat zamknàł go w zakl´tym kr´gu kłamstw. Wielu przywódców naszego kraju
zdradziło swojà Ojczyzn´ dla ideologii i władzy. Zdradziło Polaków, którzy przelali
swojà krew, dzi´ki której dojrzewały ziarna wolnoÊci naszego narodu – odpowiadał
kapelan „Rodzin Katyƒskich”. 

Zdaniem ks. Peszkowskiego Prymas Tysiàclecia Stefan Kardynał Wyszyƒski
nigdy w swoich kazaniach nie wypowiedział słowa „Katyƒ”. Kiedy zapytał go,
dlaczego tak post´puje. Kardynał odpowiedział mu tak: bo dla naszej władzy słowo
„Katyƒ” jest perwersjà prawdy?!

Gdy mówimy o etycznych aspektach zbrodni katyƒskiej, nie mo˝emy zapominaç
o słowach b´dàcych mottem „Medalionów” Zofii Nałkowskiej. Wprawdzie dotyczyły
one zbrodni w niemieckich obozach koncentracyjnych, ale czy Katyƒ nie był zbrodnià
takà samà albo gorszà? „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – te słowa to nic innego
jak oskar˝enie tych, którzy na polskich oficerów wyrok wydali i go wykonali. 
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W imi´ pojednania mi´dzy narodami nie mo˝emy obarczaç winà za zbrodni´
wszystkich Rosjan i tylko Rosjan. OdpowiedzialnoÊç ponoszà bowiem sowieccy ko-
muniÊci.

„Ju˝ Tukidydes wiedział o tym, ̋ e jeÊli ktoÊ chce zniszczyç choçby mo˝liwoÊç po-
jednania dwóch skłóconych narodów, stara si´ popełniç jakàÊ potwornà zbrodni´,
nawet z perspektywy swoich interesów bezinteresownà zbrodni´. Strona pokrzywd-
zona bowiem b´dzie nosiła w sobie zapiekłà pami´ç doznanej krzywdy. ZaÊ drugà
stron´, krzywdziciela, do wrogoÊci b´dzie pobudzała ÊwiadomoÊç, ̋ e przecie˝ oni nas
nienawidzà. Otó˝ straszne by to było, gdyby takie właÊnie mechanizmy uruchamiała
pami´ç zbrodni katyƒskiej. Nie wolno nam dopuÊciç do tego, by rowy katyƒskie stały
si´ przepaÊcià wrogoÊci oddzielajàcà nas od narodu, którego synowie dokonali tej
zbrodni. Uwaga druga – nie da si´ wyobraziç, za wyjàtkiem przypadków patolo-
gicznych, by jakiÊ Rosjanin uwa˝ał zbrodni´ katyƒskà za coÊ dobrego. Je˝eli przy-
pominanie o niej pobudza niektórych Rosjan do emocji negatywnych wobec nas, to
wynika to zapewne z niepokoju, ˝e my Polacy chcemy za t´ zbrodni´ obcià˝yç cały
naród rosyjski. Działanie tego mechanizmu znamy z własnego doÊwiadczenia, bo
z analogicznym niepokojem wielu Polaków reaguje na przypominanie nam przez
˚ydów o zbrodniach, jakich dopuÊcili si´ szmalcownicy. Przecie˝ ˝aden normalny
Polak nie broni takich zbrodni. A oskar˝anie za te zbrodnie całego społeczeƒstwa od-
bieramy jako coÊ bardzo niesprawiedliwego” (o. J. Salij).

Skoro człowiek sam, bez Boga, mo˝e stanowiç o tym, co jest dobre, a co złe, mo˝e
te˝ zdecydowaç, ˝e pewna grupa ludzi powinna byç unicestwiona. 

Jedynà prawdà zdolnà zrównowa˝yç zło – pisze Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II –
jest ta, ˝e Bóg jest Miłosierdziem – prawda o Chrystusie miłosiernym. Dlatego
mówimy o Golgocie Wschodu. 

W 1993 roku nasz umiłowany Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II powiedział: Kl´kamy
przy nieznanych mogiłach z tà ÊwiadomoÊcià, ˝e zapłacili oni szczególnà cen´ naszej
wolnoÊci, dali – rzecz mo˝na – definitywny kształt tej wolnoÊci. (...) Sprawa Katynia
jest stale obecna w naszej ÊwiadomoÊci i nie mo˝e byç wymazana z pami´ci Europy.

Podczas pielgrzymki Rodzin Katyƒskich do Rzymu w 1996 roku ten˝e papie˝
mówił: JesteÊcie Êwiadkami Êmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne
wydarzenia, które miały miejsce na wiosn´ 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Mied-
noje, sà rozdziałem w martyrologium polskim, który nie mo˝e byç zapomniany. 
Ta ˝ywa pami´ç powinna byç zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleƒ. 

Nasz umiłowany Rodak, Ojciec Âwi´ty Jan Paweł II pokazał nam, co znaczy
pami´taç, nie zapominaç, ale i w imi´ Chrystusa przebaczyç. 

A co to znaczy przebaczyç? – pyta Ojciec Âwi´ty w swojej ksià˝ce „Pami´ç
i to˝samoÊç”. – To znaczy odwołaç si´ do dobra, które jest wi´ksze od jakiegokolwiek
zła. Ostatecznie takie dobro ma swoje êródło tylko w Bogu. Tylko Bóg jest takim 
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Dobrem. Ta miara wyznaczana złu przez boskie dobro stała si´ udziałem dziejów
człowieka, w szczególnoÊci dziejów Europy za sprawà Chrystusa. Chrystusa nie da
si´ wi´c odłàczyç od dziejów człowieka. 

W 20 lat po wojnie, w 1965 roku, polscy biskupi wysłali słynny list do biskupów
niemieckich, ze słowami – udzielamy wybaczenia i prosimy o nie – które przeszły do
historii jako fundament pojednania polsko-niemieckiego. To były czasy odwa˝nego
Prymasa Wyszyƒskiego, Kardynała Wojtyły i Arcybiskupa Kominka, inicjatora
or´dzia. Ogłoszenie or´dzia Êciàgn´ło lawin´ krytyki i napaÊci ze strony ówczesnych
elit politycznych, ale równie˝ gł´bokà niech´ç (nie tylko do Niemców, ale i autorów
listu) wÊród Polaków.

Jak bardzo dziÊ, zamiast kolejnego udowadniania sowieckiej winy, przydałby si´
jakiÊ gest pojednania wobec Rosjan, jakaÊ wielkodusznoÊç, przebaczenie za Katyƒ,
Miednoje i wszystkie inne miejsca kaêni polskich obywateli. Wiem, ˝e jest ró˝nica
pomi´dzy niemieckim a rosyjskim stanowiskiem w kwestii uznania winy. Niemniej
wartoÊç pojednania, zwłaszcza jego zainicjowanie, jest wyrazem i màdroÊci, i pi´kna
ducha. Chrystus udzielajàc na krzy˝u przebaczenia swoim katom („Ojcze przebacz
im, bo nie wiedzà co czynià”) nie ˝àdał, aby wczeÊniej uznali si´ za winnych.

JesteÊmy wielkim narodem, który doÊwiadczony został wielokrotnie i okrutnie.
PrzetrwaliÊmy, mamy Ênionà przez pokolenia wolnoÊç. Ale wielkoÊç narodu polega
te˝ na tym, ˝e Êmiałymi gestami budujemy mosty zrozumienia z innymi narodami,
nawet pomimo polityków.

Rosjanie sà naszymi braçmi, podobnie jak ̊ ydzi i Niemcy, mo˝e nawet bli˝szymi,
bo to tak˝e Słowianie. Wierz´, ˝e bez wzgl´du na zawirowania polityczne, nadal po-
trafimy czuç si´ narodem pojednania, a nie forpocztà urazów i niech´ci. Przecie˝ ˝yje
w nas ten sam pi´kny duch, który przenikał myÊli i serca Prymasa Tysiàclecia czy
Jana Pawła II.

Los naszych pomordowanych jest ju˝ w r´ku Boga, ale w wymiarze ludzkim 
ofiary Katynia nie zaznajà pełnego pokoju, dopóki ich krzywda b´dzie nas, czy kogo-
kolwiek, pobudzała do ciemnych uczuç, dopóki nie zacznie nam serdecznie zale˝eç
na prawdziwym pojednaniu z narodem rosyjskim.

Zakoƒczmy nasze rozwa˝ania wierszem Ronalda Âliwiƒskiego pt. „Katyƒ”:

Gdy musieliÊmy ulec nawale, 
Niemieckiej siły, bo nas zepchni´to, 
Gdy walczyliÊmy we krwi i w chwale, 
Znienacka bagnet nam w tył wepchni´to. 

Rany, bolesne tym bardziej były, 
˚e je słowiaƒskie r´ce zadały, 
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˚e znowu w haƒbie i łzach brodziły, 
Darły bestialsko, wÊciekle szarpały. 

Mało im było nas sponiewieraç, 
Bólem pora˝ki, n´dzà cierpienia.
Tysiàce wzi´li aby rozstrzelaç, 
W przypływie szału zezwierz´cenia. 

Gdy mnie ˝ywego do grobu kładli, 
Ze zwiàzanymi z tyłu r´koma, 
Rzuciłem klàtw´: „By trupem padli”, 
Za takà mas´, która tu kona. 

Niektórych oddech szybki słyszałem – 
Gdy mi do głowy broƒ przyło˝yli – 
Spiàłem si´ mocno, na ciele dr˝ałem. 
Tamci zamilkli, bo ju˝ nie ˝yli. 

Póêniej, gwałtownie ciemnoÊç nastała, 
A po niej jasnoÊç wielkiej ÊwiatłoÊci, 
To braç anielska w Niebie witała, 
Nas, oficerów ofiar podłoÊci. 

Spisku i zemsty armii sowieckiej, 
Która z Hitlerem pakt uło˝yła, 
O akcji skrytej, wojnie zdradzieckiej, 
Póêniej zdradzonej sama krwawiła. 

My, martwi chcemy by pami´ç ˝yła, 
Wraz z ziemià, naszà krwià obryzganà, 
Aby w umysłach na zawsze była: 
Zbrodnia Katyƒska – nie zapomnianà. 
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Kulminacyjnym punktem Pielgrzymki Słu˝by Wi´ziennej 25 IX 2009 r. była Msza Êw.
sprawowana na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu pod przewodnictwem Biskupa
Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego
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W składzie delegacji oficjalnej, która oddała hołd pomordowanym w Katyniu byli m.in.: Andrzej
Czuma, Minister SprawiedliwoÊci, Krzysztof Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci, gen. Paweł Nasiłowski, Dyrektor Generalny Słu˝by Wi´ziennej oraz przedstawiciele
Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Wi´ziennictwa
oraz Stowarzyszenia Oficerów Wi´ziennictwa, przedstawiciele Krajowego Zwiàzku Emerytów 
i Rencistów Słu˝by Wi´ziennej, kapelani wi´zienni wyznania rzymsko-katolickiego, prawosławnego 
i ewangelicko-augsburskiego oraz funkcjonariusze, pracownicy i emeryci Słu˝by Wi´ziennej
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Pamiętaj o Nich, Polsko

„WielkoÊç narodu polega te˝ na tym, ˝e Êmiałymi gestami budujemy mosty
zrozumienia z innymi narodami, nawet pomimo polityków. (…) ˚yje w nas
ten sam pi´kny duch, który przenikał myÊli i serca Prymasa Tysiàclecia czy
Jana Pawła II” – Biskup Tadeusz Płoski
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Wyra˝amy ubolewanie, ˝e do dziÊ zbrodnia katyƒska jest przedmiotem poli-
tycznych dzia∏aƒ zmierzajàcych do jej zrelatywizowania i pomniejszenia, a tak˝e
rozmycia odpowiedzialnoÊci sprawców. JesteÊmy przekonani, ˝e tylko ujawnienie pe∏nej
prawdy o zbrodni, a tak˝e napi´tnowanie i ukaranie wszystkich jej sprawców b´dzie
s∏u˝yç zabliênieniu ran i kszta∏towaniu dobrosàsiedzkich stosunków... (por. Uchwa∏a
Sejmu RP w 65. rocznic´ zbrodni katyƒskiej). 

Pragniemy te˝, aby wiedza o tej zbrodni przenika∏a do ÊwiadomoÊci m∏odej generacji
Polaków. Niech stanie si´ cz´Êcià tej najwa˝niejszej tradycji, która b´dzie wianem polskiej
historii przeniesionej w XXI wiek. Niech przypomina tym pokoleniom, co w ˝ycie
wchodziç b´dà, ˝e mo˝na zabiç cia∏o, ale nie mo˝na zabiç polskiej duszy. 

(Z kazania Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza P∏oskiego podczas Mszy Êw. 
przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, 10 listopada 2007 roku)
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