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"Los zdarzył, że jestem jedynym [żyjącym] polskim oficerem, który odbył drogę transportem z 
Kozielska do stacji kolejowej w pobliżu Katynia i był pobliżu miejsca kaźni, chociaż wówczas 
nie wiedziałem co tam się działo... Mnie wezwano w dniu 29 kwietnia. Jechaliśmy przez całą 
noc, prawie nie zatrzymując się. Rano 30 kwietnia ujrzeliśmy kopuły cerkwi smoleńskiej, 
oświetlone pierwszymi promieniami wschodzącego słońca. Pociąg zatrzymał się na torach 
dalszych od stacji, lecz po 10 minutach jechaliśmy już dalej. Z kierunku, w którym padały 
cienie, staraliśmy się określić kierunek jazdy. Stwierdziliśmy, że jesteśmy wiezieni na północny 
zachód i ogarnęło nas podniecenie. Czyżby naprawdę wieziono nas do Polski? Po przyjechaniu 
jednak kilkunastu kilometrów pociąg zatrzymał się. Za zewnętrzną ścianą naszego przedziału, w 
której nie było okna usłyszeliśmy warkot motoru samochodowego oraz liczne kroki. Ktoś z 
sąsiedniego przedziału krzyknął nam, że wyładunek transportu już się rozpoczął. Po pewnym 
czasie do naszego wagonu wszedł pułkownik NKWD i kazał mi zabrać moje rzeczy i iść w ślad 
za nim. Pomiędzy kolegami z przedziału poszedł szept 'Litwa widocznie żąda'. Wyszliśmy na 
zewnątrz. Był jasny słoneczny dzień, z pól szły zapachy wiosny, gdzieniegdzie leżały jeszcze 
niewielkie płachty śniegu. O jakieś dwieście kroków przed nami była mała stacyjka 
[Gniezdowo], na której peronie nie widać było żadnej żywej istoty. Pułkownik wprowadził 
mnie do innego, pustego już wagonu i kazał zamknąć w oddzielnym przedziale. Przed żelazną 
kratą drzwi mego przedziału stanął specjalny wartownik. Znowu usłyszałem warkot samochodu 
i jakiś ruch za ścianą. Zauważyłem jednocześnie, że w ścianie zewnętrznej, w której nie było 
okna, był jednak mały otwór pod samym sufitem, przez który prawdopodobnie można było 
zobaczyć co dzieje się na zewnątrz. Spróbowałem wejść na górną półkę, zasadniczo 
przeznaczoną na rzeczy, w nadziei, że stamtąd można będzie wyjrzeć przez ów główny otwór. 
Ku memu zdziwieniu wartownik mnie w tym nie przeszkadzał, wyciągnąłem się więc na półce 

udając, że śpię. Po pewnym czasie spojrzałem na wartownika. Stał on odwrócony do mnie plecami i gapił się przez okno. 
Wyjrzałem więc na zewnątrz. Przed naszym pociągiem był dość obszerny plac, częściowo porośnięty trawą. Prostopadle do torów biegła 
droga, która ograniczała plac z lewej strony. Po tej samej stronie, wzdłuż drogi był niski sztachetowy płot; miałem wrażenie, że 
oddzielał on ogród należący do któregoś z domków kolejowych, lecz nikogo z mieszkańców nie było widać. Horyzont był zakryty przez 
drzewa i krzaki. Plac był dość gęsto obstawiony wartami NKWD z bagnetem na broń. Na placu stał zwykły pasażerski autobus średnich 
rozmiarów z zasmarowanymi wapnem oknami. Wejście do autobusu było od tyłu; podjeżdżał on do wagonów w ten sposób, że jeńcy 
mogli wchodzić bezpośrednio ze stopni, nie stając na ziemi. Z obydwu stron 
wejścia do autobusu stali żołnierze NKWD z bagnetem na broń. Autobus zabierał 
około 30 jeńców i znikał za drzewami. Wracał mniej więcej po pół godzinie lub 
trzech kwadransach, żeby zabrać następną partię. Nieco z boku stało auto 
więzienne, czarne pudło bez okien na bocznych ścianach, a obok niego kapitan 
NKWD, szpakowaty blondyn, lat około 50. Po środku placu, z rękami w 
kieszeniach długiego płaszcza stał ów pułkownik NKWD, który mnie wydzielił z 
transportu, wysoki i gruby brunet w średnim wieku z czerwoną twarzą. Było jasne, 
że on nadzorował całą operacją. Zastanawiałem się nad tym na czym polegała ta 
operacja. Było dla mnie jasnym, że miejsce do którego wożono moich kolegów, 
znajdowało się gdzieś niedaleko, prawdopodobnie w odległości kilku kilometrów. 
Dlaczego w ten piękny wiosenny dzień nie kazano nam maszerować, jak zwykle to 
czyniono przy transportach do poprzednich miejscowości? Obecność wyższego 
stopniem dygnitarza NKWD przy prostej w gruncie rzeczy czynności 
wykonawczej, jak przewiezienie kilkuset jeńców z jednego miejsca koncentracji 
do drugiego dałoby się wytłumaczyć gdyby wydawano nas istotnie Niemcom. Lecz dlaczego tak nadzwyczajne środki ostrożności, 
dlaczego bagnety na karabinach eskorty? Na to pytanie nie miałem odpowiedzi. Lecz wówczas wśród blasków owego wiosennego dnia, 
nie przyszło mi do głowy, że przecież to może być egzekucja. Po pewnym czasie otworzono żelazne kraty, stanowiące drzwi mego 
przedziału i kazano mi wyjść na zewnątrz. Ów szpakowaty kapitan przewiózł mnie samochodem do tzw. wewnętrznego więzienia 
NKWD w Smoleńsku, a stamtąd po 6-ciu dniach, pod specjalnym konwojem czterech konwojentów zostałem przewieziony do więzienia 
Łubiańskiego w Moskwie, gdzie doręczono mi akt oskarżenia o szpiegostwo, podpisany przez naczelnego prokuratora Związku 
Sowieckiego. Zaczęła się całkiem nowa karta moich losów. 

Relacja prof. Swaniewicza z likwidacji obozu w Kozielsku. 
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PORZĄDEK   MSZY   ŚWIĘTYCH   I   NABOŻEŃSTW 

 
 
NIEDZIELA, 10 KWIETNIA 2011; 5 WIELKIEGO POSTU – OBCHODY KATYŃSKIE; 

  9:30 – BŁ. ROCZNEGO DZIECKA – Olivia ŚLAZYK Do Bożej Opatrzności z prośbą  
             o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Olivii Ślazyk w 1. rocznicę urodzin  

             oraz dla Jej rodziców, rodziców chrzestnych i dziadków 

10.45 – NABOŻEŃSTWO PRZY TABLICY KATYŃSKIEJ      
11.00 – Do Miłosierdzia Bożego z prośbą o wieczne zbawienie dla pomordowanych 
             polskich męczenników w Katyniu, Charkowie, Ostaszkowie i innych miejscach 
             kaźni Golgoty Wschodu – dar intencji Zjednoczenia Polskiego w Leeds 

PONTEFRACT 15.30 – 16:00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  
PONTEFRACT 16.00 – Za Parafian 

19.00 – Za śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę Marię – dar intencja 
             od p. Magdaleny Ions z rodziną 

PONIEDZIAŁEK, 11 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Dziękczynna do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski i opiekę 
             Bożej Opatrzności nad całą rodziną – intencja p. Alicji Kurcz  

19:00 – Za śp. męża i tatę + Wiktora Kopaszewskiego w 1. rocznicę śmierci – dar intencji  

             od żony Teresy i córki Kamili z rodziną 

WTOREK, 12 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni;  

10.00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski  

             dla syna – dar intencji od rodziców 

ŚRODA, 13 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

11:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o zdrowie dla wnuczki Eli oraz za śp. ++ rodziców  

             i ++ dziadków – intencja p. Zofii Skalskiej  

19:00 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz szczęśliwą 
             podróż dla mamy Danuty – dar intencji wdzięczności córki Małgorzaty z rodziną 

CZWARTEK, 14 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni; 

10:00 – Za śp. dziadka + Kazimierza Chilmon – intencja od rodziny pp. Grochocińskich  

PIĄTEK, 15 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni – III miesiąca ku czci Miłosierdzia Bożego; 

10.00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

10.30 – Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące – dar intencji od p. Leonarda Bieganowskiego 

19.00 – NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ 

19.30 – Do Bożej Opatrzności z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla babci Teofili  

             i cioci Marii – dar intencji od Justyny z rodziną 

SOBOTA, 16 KWIETNIA 2011; Dzień powszedni – urodziny papieża Benedykta XIV; 

     8.30 – Za śp. + Alinę Truszkowską – intencja od p. Elżbiety Druś 

             NIEDZIELA  PALMOWA  -  MĘKI  PAŃSKIEJ 

 18:30 – Za śp. mamę + Marię Rusowicz w 4. rocznicę śmierci i ojca + Piotra oraz zmarłych  

                             z rodziny – intencja od syna Henryka 

NIEDZIELA, 17 KWIETNIA 2011; NIEDZIELA  PALMOWA  -  MĘKI  PAŃSKIEJ; 

  9:30 – Za śp. rodziców + Zofię i + Tadeusza Epstein – intencja od syna z rodziną 
10.45 – NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI      
11.00 – Za śp. + żonę Stefanię Niczyperowicz w 10. rocz. śmierci – int. męża Karola z rodziną 

HARROGATE 16.00 – 17:00 – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  
HARROGATE 16.30 – Za śp. dziadków z obojga stron + Aleksandrę i + Juliana Malinowskich,  

                            oraz + Zygmunta i + Zofię Sodura, oraz kuzyna + Bogusława Krason – dar intencji  

                            od pp. Woźniaków 
19.00 – Za śp. + Jacka Kaczmarskiego i + Nataszę Czermińską Bardów Solidarności  

             w 7 rocznicę Ich śmierci –– dar intencji modlitewnej pamięci od p. Magdaleny Ions 

 

 

 



O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E 

* CZAS PASYJNY WIELKIEGO POSTU Od dzisiejszej, piątej, niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter 
tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski 
przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w 
kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału 
w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie 
uczestniczyli w tych pięknych nabożeństwach. 
* I ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Dzisiejsza niedziela, nosząca datę 10 kwietnia, kieruje nasze 
myśli do tragicznego wydarzenia sprzed roku. Dziś przypada 1. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod 
Smoleńskiem. Pewnie pamiętamy jeszcze, jak trudne to było doświadczenie dla polskiego Narodu, jak głęboka żałoba 
spowiła serca wielu Polaków. Wspominając tamte chwile, prośmy Boga o to, abyśmy wreszcie potrafili wyciągać z tej i 
innych lekcji historii właściwe wnioski. 
* NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa 
wielkopostne. W każdy piątek RANO I WIECZOREM o godz. 10:00 i godz. 19:00  z Chrystusem i Jego bolejącą Matką 
będziemy przemierzali Drogę Krzyżową. A w niedziele o godz. 10:30 będziemy rozpamiętywać Mękę Pańską podczas Gorzkich 
Żali. Gorąco zapraszam wszystkich Parafian na te nabożeństwa: dzieci, młodzież i dorosłych! 
* OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ  codziennie ½ godziny przed każdą Mszą Świętą. 
* KANCELARIA PARAFIALNA - czynna jest każdego dnia po Mszach Świętych rano lub wieczorem. Można 
umówić się także telefonicznie na spotkanie z Ks. Proboszczem na określony termin. 
 
 
* PRZYGOTOWANIE  DO  SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA – Pary, które zakończyły kurs i odbyły spotkanie 
indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego mogą zgłaszać się na ostatnie spotkanie na probostwie - z Ks. Proboszczem. 
Można się umówić telefonicznie.  

KOLEJNY KURS ROZPOCZNIEMY – SESJA MAJOWA – ROZPOCZNIEMY 
W SOBOTĘ 8 MAJA O GODZ. 17:00 W NASZYM KOŚCIELE 

 
 
* LEKTORZY:  - przypominamy, że w niedzielę obowiązuje cykl czytań „A”; a w tygodniu „rok I”. 
Niedziela  10.04.11  g. 9.30  – rodzina pp. Epstain  *  g. 11.00 –  M. Ions  &  T. Kurdziel 
Niedziela  17.04.11  g. 9.30  – rodzeństwo pp. Tosta  *  g. 11.00 –  K. Niczyperowicz & H. Stanisławska 
Niedziela  24.04.11  g. 9.30  – A. Sztyrbicka & B. Malach  *  g. 11.00 –  St. Skotna & A. Rożkowiec 
Niedziela    1.05.11  g. 9.30  – J. Epstain  &  J. Lesiak  *  g. 11.00 –  rodzina pp. Kula 
Niedziela    8.05.11  g. 9.30  – R. Biedka  &  A. Pelpliński  *  g. 11.00 –  T. Hough & W. Świercz 
 
* NIEDZIELA PALMOWA ZA TYDZIEŃ Przyszła niedziela, 17 kwietnia, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej, 
Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego 
Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej 
liturgii pobłogosławimy palmy, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego 
Miasta Chrystusa – Mesjasza.  
 

K   O   M   U   N   I   K   A   T   Y 
* DAY  CENTRE  - Ostatnie spotkanie Polskiego Day Centre przed świętami wielkanocnymi będzie miało miejsce 
13-ego  kwietnia. Pierwsze po świętach – 27 kwietnia. Zapraszamy 
 
* SPOTKANIE Z PROF. WIKTOREM OSTRZOŁKIEM na temat „SZTUKI WITRAŻOWEJ” – odbędzie się na 
dużej Sali Parafialnej dzisiejszej niedzieli 10 kwietnia zaraz po Sumie. Ten znany artysta przybywa do naszej parafii na 
rekonesans naszego obiektu sakralnego, aby przygotować także projekt witrażu wotum - Jana Pawła II i wystroju 
prezbiterium (nowa chrzcielnica i ambona). Zapraszamy zainteresowanych sztuką sakralną.  
 
* PROJEKCJA FILMU „GENERAŁ NIL” PRZENIESIONA Przychylając się do próśb Parafian oraz uznając 
obiektywne uwarunkowania stające na przeszkodzie wcześniejszym zamierzeniom, Zjednoczenie Polskie z bólem serca 
odwołuje projekcję filmu o generale Fieldorfie, zaplanowana na 10-ego kwietnia. Film pokazany zostanie w terminie 
późniejszym, o którym poinformujemy  z wyprzedzeniem. Za niedogodność przepraszamy. 
* „ZABAWA MAJOWA” ZJEDNOCZENIE POLSKIE W LEEDS ZAPRASZA serdecznie na zabawę majową, 
która odbędzie się w sobotę 7-ego maja. Bawimy się od 19:30 do północy. Gra „Old stadion”. Więcej szczegółów 
niebawem na plakatach.  
* „ŚWIĘCONE PARAFIALNE” - Zgodnie z wieloletnią tradycją Komitet Parafialny zaprasza drogich Parafian na 
spotkanie wielkanocne, tzw. „Święcone Parafialne. W tym roku spotkamy się przy wspólnym stole w niedzielę 8-ego maja, 
godz.. 14:00. Od przyszłego tygodnia będzie można nabywać bilety, jak zwykle tak w kaplicy kościelnej po mszach 
świętych jak i w naszym sklepiku. Cena biletu £2.50. Spotkanie przy wspólnym stole uświetnione będzie występem dzieci z 



Polskiej Szkoły Sobotniej. Uprzejmie prosimy o jak najwcześniejszy zakup biletów lub zgłoszenie chęci zakupu, albowiem 
ułatwi nam to zaplanowanie i przygotowanie świętą. Dziękujemy i zapraszamy! 
* ZJEDNOCZENIE POLSKIE ORGANIZUJE SPOTKANIE ZE ZWIĄZKAMI GMB W niedziele 17-ego 
kwietnia gościem w naszej Parafii już po raz drugi będą mówiący po polsku, przedstawiciele związków zawodowych GMB. 
W godz. Od 10:30 do 13:00 będą oni udzielać wstępnych porad oraz informować o korzyściach płynących z przynależności 
do związków. Zapraszamy. 
 
* KIERMASZ WIELKANOCNY POLSKIEJ SZKOŁY W LEEDS – Polska Szkoła Sobotnia i KPH zapraszają 
na doroczny Kiermasz Wielkanocny. Jak co roku odbędzie się on w Niedziele Palmową, czyli już za tydzień, w godz. 
10:30-14:00. Zapraszamy do stoisk z wypiekami, ozdobami świątecznymi, kosmetykami, roślinami i sadzonkami  oraz z 
„mydłem-powidłem”. Ponadto na loterii wygrać będzie można interesujące rzeczy. Warto przyjść i zobaczyć! Zapraszamy. 
 
* ZAPROSZENIE OD BURMISTRZA MIASTA LEEDS – Z radością i dumą powiadamiamy Parafian, że dzieci  
z Polskiej Szkoły Sobotniej zostały zaproszone do wzięcia udziału w koncercie charytatywnym Burmistrza Miasta Leeds, 
który odbędzie się w niedzielę 22-ego maja, w Ratuszu Miejskim (Town Hall), w godz. 17:00- 20:00. W związku z 
udziałem naszych dzieci, społeczności naszej została zagwarantowana pula biletów, które można będzie nabyć w naszej 
Parafii. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje £5.00 a dla dziecka £2.50. Dochód z biletów przeznaczony jest na cele 
dobroczynne. W koncercie/show, oprócz naszych dzieci zobaczyć można będzie przedstawicieli społeczności angielskiej 
(Morris Dancers!), Irlandzkiej, żydowskiej, hinduskiej, bangladeskiej, chińskiej i innych. Chętnych do nabycie biletów 
prosimy o wpisywanie nazwiska na listę u Magdy Ions lub w sklepiku parafialnym. 
* KARTKI ŚWIĄTECZNE – są do nabycia w kaplicy św. Stanisława Kostki przy zakrystii.  
* KOPERTKI GIFT AID – Parafianie, którzy podpisali deklarację Gift Aid, proszeni są o odebranie nowego 
kompletu kopert (niebieskie) na każdą niedzielę roku.  
*  ŚWIĘCENIE POKARMÓW W WIELKĄ SOBOTĘ 
LEEDS - OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 18:00 ZAWSZE O PEŁNEJ GODZINIE 
HARROGATE - O GODZ. 12:00 i 12:30 

 

S E R D E C Z N E     + PODZIĘKOWANIA +   B Ó G    Z A P Ł A Ć 
 
* OFIARODAWCOM - którzy w niedzielę 3.04.br. złożyli na potrzeby parafii dary: w Kopertkach £ 164-76p.; 
ofiary Gift AID – £ 240-00p.; na tacę NA KUL – £ 713-02p.; Biuletyn – £ 41-40p.; 
* OFIARODAWCY NA KWIATY DO BOŻEGO GROBU – pp. Rokita - £ 10-00p; pp. A.S. Bajek - £ 10-00p; p. 
S. Pióro - £ 10-00p; pp. Tosta - £ 20-00p; p. Lewandowska - £ 10-00p; p. M. Osolińska - £ 20-00p; p. Lesiak - £ 10-00p.; 
p. Marysi Stalker Rabuszko - £ 20-00p.  
* OFIARODAWCOM NA BUDOWĘ KOŚCIOŁA W DROHICZYNIE NA POLESIU – serdeczne 
podziękowania dla Ks. Proboszcza za wielką pomoc przez ogłoszenie w kościele i na terenie naszej parafii kiermaszu na 
pomoc budowy tego kościoła; wszystkim którzy złożyli ofiary pieniężne na ten cel oraz za liczne fanty na loterię. Paniom za 
wspaniałe wypieki i za ogromną pomoc w zorganizowaniu kawiarni i loterii. Wszystkim serdeczne dzięki za tak liczne 
poparcie tej charytatywnej akcji, co pomogło zebrać bardzo pokaźną sumę - £ 570-00p. Serdeczny Bóg Zapłać! – wdzięczna 
Stasia. 
* OFIARODAWCOM NA ŚWIECE WOTYWNE którzy zapalając w marcu świece złożyli na potrzeby naszego 
kościoła dar - £ 178-48p. Serdeczne Bóg Zapłać! 
 
* REKOLEKCJONISTA  Ks. dr Włodzimierz Wieczorek składamy serdeczne podziękowania za dar - £ 530-00p. – 
wyraz wdzięczności Parafian za wygłoszone rekolekcje. 
 
* OFIARY NA WITRAŻ BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II – złożyli je już pierwsi Parafianie. 
Składamy Im serdeczne podziękowania. Zaczynamy publikować listę ofiarodawców:  
1. pp. Krystyna i Ryszard Pol dar – £ 50-00p.  
2. p. Tomasz Błędzki z narzeczoną Emilią – £ 40-00p. (Gift AID) 
3. pp. Jan i Jadwiga Hernik – £ 100-00p.     4. pp. Agnieszka i Marcin Starużyk – £ 10-00p. 
5. NN - £ 20-00p.        6. NN - £ 60-00p.   
7. pp. Kasia i Ireneusz Kawałko £ 20-00p.     8. p. Maria Taylor - £ 20-00p. 
9. z pogrzebu ś. A. Truszkowskiej – £ 260-00p      10. p. Kubis - £ 10-00p 
11. NN - £ 100-00p                    12. NN - £ 20-00p 
13. p. Marian Skotny - £ 50-00p      14. p. Alina Piesiewicz - £ 60-00p 
15. Koło Żywego Różańca - £ 250-00p 
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