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W czwartek 16 lipca przypada 
wspomnienie Najświętszej 

Maryi Panny z Góry Karmel. To 
na tej właśnie górze, która w Sta-
rym Testamencie opisywana jest 
jako symbol piękna, osiadł pro-
rok Eliasz, będący prekursorem 
życia pustelniczego: w ukryciu, 
poświęconego modlitwie, ciszy 
i skupieniu.

Czas wakacyjnych urlopów, 
trwających teraz w  najlepsze, 
to dobra okazja, by spróbować 
odnaleźć własną górę Karmel, tak 
na przekór kakofonii dźwięków, 
feerii barw, nowych zapachów, 
po prostu ogromu wakacyjnych 
wrażeń i bodźców. Choć stanowią 
one nieodłączny element tak bar-
dzo zasłużonego po roku wytę-
żonej pracy czasu odpoczynku, 
jakby nie patrzeć – ubogacający, 
wyciszenie jest równie istotne. 
Przywraca bowiem równowagę, 
pozwala dostrzec coś więcej... 
wszystkie kolory tęczy ludzkiego 
życia tu i teraz.

Edyta Hartman

Kolory tęczy
W Polsce toczy się obecnie na 

wzór „niekończącej się histo-
rii” polityczna kampania – raz 

prezydencka, innym razem parlamen-
tarna, a  po drodze jeszcze referen-
dalna. W tę machinę wprzęgnięte są 
najtęższe umysły od tworzenia wize-
runku kandydata, od technik komuni-
kacyjnych… Odkrywa się przy okazji 
oczywistą prawdę, że najważniejszy 
jest bezpośredni kontakt z  człowie-
kiem – potencjalnym wyborcą. Kościół, 
odwołując się do wartości płynących 
z  zupełnie innego świata, ukazuje jako wzorzec 
głoszenia i przekonywania do Bożych nauk postawę 
prorocką i apostolską: osobiście przyjęta zbawcza 
prawda podawana jest innym, by wszyscy mogli 
uczestniczyć w zbawieniu wiecznym.

Wybór na proroka nie ma nic wspólnego z poj-
mowanymi tylko po ludzku predyspozycjami. Amos 
tłumaczy swemu adwersarzowi, że chciał być tylko 
„pasterzem” i „nacinającym sykomory”, tymczasem 
Panu spodobało się uczynić go swoim wysłannikiem 
wśród obcych. Misja, jaką otrzymał, nie zatrzymuje 
się na granicach zakreślonych przez ludzkie uprze-
dzenia. Jeśliby ktoś próbował ograniczać Boga w Jego 
wolnym działaniu, staje się po prostu śmieszny i nie 
ma prawa nazywać się wierzącym. Syn Człowieczy 
wchodzi w prerogatywy swego Ojca, gdy posyła 
Dwunastu na głoszenie nawrócenia. Nieskrępo-

wani żadnymi dobrami materialnymi 
i bezkompromisowi w przepowiadaniu 
uczniowie Jezusa stawali się czytelnym 
znakiem dla sobie współczesnych. Zna-
mienne, że pieczęcią apostołowania był 
dar wyrzucania złych duchów i uzdra-
wiania chorych: czynili to wszystko, co 
czynił ich Mistrz! Św. Paweł doskona-
le rozeznał wolę Bożą i wyśpiewując 
hymn na cześć Chrystusa, w którym 
i  przez którego dokonało się nasze 
odkupienie, wyraźnie wskazał na cen-
tralną myśl Ewangelii, gdzie przelana 

krew Syna Człowieczego, oznaczająca największy 
dar miłości Ojca, staje się przyczyną wyniesienia na 
wyżyny nieba tych, którzy w duchu zawierzenia ten 
dar przyjmują. Świat musi się dowiedzieć, iż wolą 
Boga jest nasze uświęcenie.

Kościołowi trzeba dzisiaj – bardziej niż kiedykol-
wiek – jednocześnie proroków i apostołów, wielkich 
wizjonerów i mocno stojących na nogach realistów. 
Jedno drugiemu nie tylko nie przeszkadza, lecz daje 
impuls do łączenia z pozoru dalekich od siebie cech. 
Kościół bogaty jest w ludzi, którym może powierzyć 
największe obowiązki. Gdybyż tak jeszcze przyszło 
wspólne działanie dla królestwa Bożego! O to musi-
my się gorąco się modlić i błagać zarazem, by Krew 
Jezusowa kształtowała świadków Nowego Życia – 
głoszących z mocą proroków i apostołów.

Ks. Tomasz Pełszyk

PROROK 
I APOSTOŁ

w numerze: 
Dekrety księżowskie rozdane – zmiany perso-
nalne w diecezji

Obecne pokolenie potrzebuje bohaterów – żoł-
nierze z powiatu siemiatyckiego uhonorowani

MYŚL 
NA TYDZIEŃ

Nasze wędrowanie 
przez świat jest ku niebu. 
Szatan nieustannie walczy 
o władzę nad człowiekiem. 
Owoc rajskiego drzewa 
dotyczący poznania dobra 
i zła wciąż kusi ludzi, 
aby być jak Bóg. 
Chcemy być jak Bóg 
i decydować, co jest złe, 
a co dobre. Głosujemy 
nawet nad wartościami, 
które są nienegocjowalne.

Bp Tadeusz Pikus 
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[Chrystusie] 
mamy odkupienie 
przez Jego krew, 
odpuszczenie 
występków 
według bogactwa 
Jego łaski

 (Ef 1, 7) 
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D zieci z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemia-
tyczach pod opieką katechetki Barbary Oleksiuk 

wzięły udział w Dziecięcej Stacji Kongresowej w War-
szawie, która odbyła się 13 czerwca w ramach 4. Kra-
jowego Kongresu Misyjnego. Spotkanie przebiegało 
pod hasłem: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego 
zapału”. Hala widowiskowo-sportowa Torwar była 
zapełniona dziećmi z  całej Polski w kolorowych 
tradycyjnych strojach afrykańskich, indiańskich, 
azjatyckich, europejskich i mieszkańców Oceanii. 
Diecezja drohiczyńska była przydzielona do grupy 
ubranej na zielono, reprezentującej Afrykę.

Otwarcia kongresu dokonał kard. Fernando 
Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Naro-
dów. Przekazał on pozdrowienia od Ojca Świę-
tego Franciszka i zachęcił dzieci do dzielenia się 
z innymi radością spotkania z Chrystusem i Jego 
Słowem. Następnie została odprawiona Msza św. 
pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego, 
który podziękował dzieciom za ich misyjny zapał, 
prosząc jednocześnie o codzienną modlitwę za ich 
rówieśników w różnych częściach świata oraz za 
misjonarzy tam pracujących.

Podczas spotkania był też czas na rozmowy 
z misjonarzami, zabawy i warsztaty w krużgan-
kach Torwaru, oglądanie zdjęć z pracy misjonarzy 

i ciekawych przedmiotów charakterystycznych dla 
poszczególnych krajów. W  ramach „Muzycznych 
podróży misyjnych” wystąpił Joszko Broda z zespo-
łem. Halę wypełnił kolorowy korowód tańczących 
dzieci i  ich opiekunów. Dodatkową atrakcją był 
audiowizualny most z najmłodszymi chrześcija-
nami z Afryki, Oceanii, Azji i Ameryki Południowej 
i wymiana pozdrowień.

Kongres zakończył się odmówieniem misyjnego 
Różańca w intencji pokoju i solidarności między 
ludźmi na całym świecie i wypuszczeniem balonów 
w kolorach pięciu kontynentów z przesłaniem, aby 
Ewangelia dotarła do każdego zakątka świata.

 Barbara Oleksiuk

W parafii poklasztornej w  Węgrowie 14 czerw-
ca obchodzone były uroczystości odpustowe 

ku czci jednego z dwóch patronów parafii – św. An- 
toniego z  Padwy. Obchody rozpoczęły się od 
Eucharystii, której przewodniczył ks. Zbigniew 
Grabowski, proboszcz ze Stoczka Łukowskiego. 
Wygłosił on kazanie, w  którym ukazał postać 
św. Antoniego, podkreślając, że jego wskazania 
są dla współczesnych jak najbardziej aktualne. 
Poruszył również problemy, z jakimi borykają się 
współcześni ludzie, a także rodziny. Wskazał na 
Chrystusa jako gwarant udanego życia. W trakcie 
Mszy św. oprawę muzyczną zapewnił Józef Surudo 
wraz ze scholą parafialną z miejscowego KSM-u.

Po celebracji liturgicznej na placu przed kościołem 
odbył się festyn rodzinny, podczas którego wystąpiła 
Wspólnota Jednego Ducha z Siedlec razem ze swoim 
duchowym opiekunem ks. Tomaszem Bielińskim. 
W jego przygotowanie zaangażowały się: wspólnota 
neokatechumenelna – koordynująca całość, Kato-
lickie Przedszkole św. Antoniego – przygotowało 
i przeprowadziło loterię fantową, Odnowa w Duchu 
Świętym – zapewniła artykuły konsumpcyjne, Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży – przygotowało 

kącik dla najmłodszych (malowanie twarzy, konkurs 
plastyczny i zabawę z dziećmi), harcerze – poma-
gali przy przygotowaniach i uczyli trudnej sztuki 
strzelania z łuku sportowego. Podziękowania należą 
się także Antoniemu Pędzichowi za przygotowanie 
smacznej grochówki oraz Stowarzyszeniu Klasztor 
Węgrów – Centrum Dialogu Kultur, które to przy-
gotowało i koordynowało projekt dofinansowujący 
festyn ze środków Starostwa Powiatowego w Węgro-
wie. Cały dochód z  festynu został przeznaczony 
na prace konserwatorsko-budowlane prowadzone 
przy elewacji kościoła, a także zagospodarowanie 
terenu przed kościołem.
 Marek Sobisz

II

niedziela podlaska

krótko
 KOSÓW LACKI
W dniach 20-28 czerwca w pa-
rafii pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny miały miejsce 
misje parafialne.

DROHICZYN
27 czerwca w naszej diecezji miało 
miejsce zakończenie roku kate-
chetycznego 2014/2015 kateche-
tów świeckich i sióstr zakonnych 
zatrudnionych w katechizacji. 
Mszy św. w kaplicy seminaryjnej 
w ich intencji przewodniczył i ka-
zanie wygłosił bp Tadeusz Pikus. 

HAJNÓWKA
27 czerwca w parafii pw. Świę-
tych Cyryla i Metodego z okazji 
20. rocznicy jej istnienia Mszy 
św. przewodniczył bp Tadeusz 
Pikus, podczas której poświęcił 
nastawę ołtarzową przedsta-
wiającą Trójcę Przenajświęt-
szą. Uroczystość rocznicowa 
poprzedziły misje parafialne. 

DOMANOWO
28 czerwca bp Tadeusz Pikus 
dokonał koronacji łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej 
Domanowskiej – Matki Zbawi-
ciela. Uroczystości poprzedziły 
misje parafialne. 

BIELSK PODLASKI
28 czerwca w parafii pw. 
Opatrzności Bożej, w kolejną 
rocznicę powołania parafii, 
odbył się Dzień Modlitw 
o Świętość Rodziny połączony 
z festynem parafialnym.

KLESZCZELE
28 czerwca odbyły się Powia-
towe Obchody Dnia Strażaka 
połączone z 90. rocznicą 
OSP Kleszczele. W programie 
spotkania była m.in. Msza św. 
w kościele pw. św. Zygmunta.

SIEMIATYCZE
28 czerwca w kościele pw. św. An- 
drzeja Boboli odbył się kolejny 
koncert z cyklu kameralnych 
spotkań z muzyką organową 
pt. „Cztery pory muzyki – lato”.

 Ks. Krzysztof Żero
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O najmłodszych zadbało KSM

4. Krajowy Kongres Misyjny 

SIEMIATYCZE – WARSZAWA

WĘGRÓW

Rodzinnie i parafialnie

Mali misjonarze z diecezji drohiczyńskiej 
reprezentowali Afrykę
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P osiedzeniem Rady Profesorskiej, która odbyła 
się 23 czerwca, zamknięto II semestr i zarazem 

cały rok akademicki 2014/2015 w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Drohiczynie. W posiedzeniu, 
któremu przewodniczył rektor uczelni ks. Tadeusz 
Syczewski, uczestniczyli bp Tadeusz Pikus oraz inni 
wychowawcy i wykładowcy uczelni.

Dzień wcześniej trzej neoprezbiterzy, którzy 
20 czerwca w Łazówku otrzymali święcenia kapłań-
skie, celebrowali uroczystą Eucharystię w kaplicy 
seminaryjnej. Udzielili też prymicyjnego błogosła-
wieństwa kapłanom, siostrom zakonnym i świec-
kim pracującym w seminarium. 

Rektor WSD w Drohiczynie podziękował neo-
prezbiterom za modlitwę oraz przekazany dar 
w  postaci obrazu Serca Pana Jezusa do ołtarza 
głównego seminaryjnej kaplicy. Życzył im siły 
ducha w  pracy na pierwszych parafiach. Prosił 
także wszystkich o modlitwę w intencji profesorów 

i alumnów, zapewniając o modlitewnej pamięci za 
wszystkich dobrodziejów seminarium. 

Ks. Artur Płachno

III

wiadomości

Zakończenie roku akademickiego w WSD 
zapraszamy

JARMARK ŻUBRA
19 lipca w amfiteatrze miej-
skim w Hajnówce odbędzie się 
Jarmark Żubra. Wezmą w nim 
udział m.in.: artyści ludowi, 
drobni wytwórcy produktów 
regionalnych, osoby prezen-
tujące potrawy kuchni regio-
nalnej, a także firmy, instytucje 
i organizacje związane z kulturą, 
turystyką i promocją regionu. 

FESTIWAL KULTUR
24 lipca w Czeremsze o godz. 12 
rozpocznie się 20. Festiwal Wie-
lu Kultur i Narodów. Podczas 
spotkania będą konferencje, 
koncerty zespołów, spektak- 
le, warsztaty, filmy, wystawy, 
jarmark rękodzieła ludowego 
oraz kuchnie regionalne. 

FESTIWAL TEATRALNY
25 lipca w Orli odbędzie się 
Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny Wertep. Wystąpią 
zespoły teatralne z Polski 
i zagranicy. 

DNI NURCA
25 lipca na stadionie sporto-
wym w Nurcu Stacji o godz. 
15 rozpoczną się Dni Nurca. 
Program spotkania będzie 
różnorodny pod względem 
artystycznym. Zostanie ono 
urozmaicone licznymi atrak-
cjami – wystawą prac pla-
stycznych młodzieży szkolnej, 
stoiskami wyrobów rękodzieła 
twórców ludowych, ze słody-
czami, gastronomicznym oraz 
z zabawkami itp. Całość impre-
zy uzupełnią pokaz sztucznych 
ogni oraz zabawa taneczna 
pod gwiazdami. 

DNI KLESZCZEL
26 lipca Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Kleszczelach organizuje 
19. Dni Kleszczel. Będzie to im-
preza folklorystyczna. Koncerty 
zespołów polskich, białoru-
skich i ukraińskich mają na celu 
przedstawienie wielokulturo-
wości tego regionu.

Ks. Krzysztof Żero

DROHICZYN
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Neoprezbiterzy udzielili prymicyjnego błogosła-
wieństwa m.in. siostrom zakonnym pracującym 
w seminarium

W ramach formacji kapłańskiej, obchodów Roku 
Życia Konsekrowanego oraz integracji kapłań-

skiej wspólnoty diecezjalnej bp Tadeusz Pikus, 
zgodnie z kilkuletnią tradycją, zaprosił 22 czerwca 
księży z diecezji na modlitewno-rekreacyjne spot- 
kanie do Serpelic nad Bugiem.

Duchowni z diecezji drohiczyńskiej, ale także Słowa-
cji, Włoch i Kamerunu, którzy przybyli do tego szcze-

gólnego miejsca, modlili się Liturgią Godzin w tam-
tejszej kapucyńskiej świątyni, wysłuchali konferencji 
kapucyna o. Jacka Romanka, w której przypomniał 
postać św. Ojca Pio oraz jego duchowe przesłanie, oraz 
udali się nad brzeg rzeki Bug, gdzie odbyli przejażdżkę 
statkami, podczas której uroczyście odśpiewali Litanię 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na zakończenie 
odbyła się też kapłańska agapa.  Ks. Artur Płachno 

Dzień Pogodnej Formacji Kapłańskiej 
SERPELICE

W ieczorem 22 czerwca w katedrze pw. Trójcy Świętej 
w Drohiczynie zebrali się członkowie wspólnot 

neokatechumenalnych z diecezji drohiczyńskiej na 
zakończenie roku ewangelizacyjnego. Przybyły trzy 
wspólnoty działające w parafii pw. św. Jana Bosko 
w Sokołowie Podlaskim, jedna z parafii konkate-
dralnej w Sokołowie Podlaskim oraz dwie z parafii 
pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy 
w Węgrowie wraz ze swoimi prezbiterami. 

Eucharystii przewodniczył bp Tadeusz Pikus, 
który w  homilii podkreślił konieczność stałego 
wsłuchiwania się w Słowo Wcielone, czyli Jezusa 
Chrystusa, który od momentu, gdy sam stał się 
Człowiekiem, dokonał w nas radykalnej zmiany 
i jako Pasterz chce prowadzić przez życie. Mówił 
o potrzebie odkrywania stałej obecności Chrystusa 
w życiu, nawet gdyby się zdawało, że jej nie czujemy. 

Ksiądz Biskup powiedział również, że człowiek 
powinien porównywać się do Boga, a nie do drugiego 

człowieka. Ludzie są bowiem różni, ale każdy jest 
wartościowy. Porównywanie siebie do innych powo-
duje poczucie wyższości lub zazdrości. Porównanie 
zaś z Bogiem pokazuje małość człowieka w stosunku 
do Niego, ale także wielkości miłości Boga, który 
chce, aby każdy człowiek dążył do Jego doskonałości. 

W rozważaniach podkreślono m.in. dobitnie, że 
codzienne głoszenie wszędzie Słowa Bożego jest 
czymś naturalnym i czynią to normalne rodziny 
z dziećmi, czemu dały świadectwo. Na zakończe-
nie jedna z rodzin wyraziła wdzięczność Księdzu 
Biskupowi za szerokie pastoralne spojrzenie na 
potrzebę istnienia różnorodnych ruchów i stowarzy-
szeń działających przy każdej z parafii, gdyż każdy 
człowiek posiada odmienną wrażliwość i  drogę, 
która wiedzie do osobistego spotkania z Bogiem. 
Po Eucharystii w gmachu Wyzszego Seminarium 
Duchownego odbyła się wspólnotowa agapa.

 Marek Sobisz

Neokatechumenat zakończył rok ewangelizacyjny 
DROHICZYN
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W dniach od 12 do 14 czerw-
ca 13. Sokołowska Drużyna 

Harcerska „Cichociemni” zorga-
nizowała Harcerski Rajd „Zo” 
jako kolejne działanie w ramach 
Kampanii Bohater. Drużyna od 
października 2014 roku stara się 
zdobyć imię Elżbiety Zawackiej, 
pseudonim „Zo”. 

Zawacka była kurierką Komen- 
dy Głównej Armii Krajowej, jedyną 
kobietą spośród 316 tzw. cicho- 
ciemnych, czyli partyzantów Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, desantowanych podczas 
II wojny światowej na spado-
chronach do okupowanej Pol-
ski w  celu prowadzenia walki 
z  niemieckim okupantem oraz 
organizowania i szkolenia ruchu 
oporu w kraju. W Polsce Zawac-
ka działała w konspiracji, brała 

udział w  Powstaniu Warszaw-
skim. W czasach stalinowskich 
była skazana na 10 lat więzienia, 
z czego odsiedziała 4. W 2006 r. 
została (jako druga Polka w histo-
rii Wojska Polskiego) awansowa-
na na stopień generała brygady, 
wcześniej, w 1995 r., odznaczono 
ją Orderem Orła Białego, miała 
też inne ważne odznaczenia. Była 
profesorem nauk humanistycz-
nych. Warto dodać, że przeżyła 
prawie 100 lat. 

W rajdzie „Zo” udział wzięło 
9 patroli z następujących drużyn: 
1. Specjalnościowa Drużyna Har-
cerska GROM im. Cichociemnych 
Spadochroniarzy AK z  Węgro-
wa, 14. DH „Sokoły” z Prostyni 
oraz 33. DH AVANTI, 44. SDH 
Horyzont, 91. SDH „Tanijas” im. 
Macieja Aleksego Dawidowskiego 

„Alka”, 13. SDH „Cichociemni” 
z  Hufca ZHP im. Janusza Kor-
czaka w Sokołowie Podl. Podczas 

wędrówki trasami w  okolicach 
Sokołowa Podlaskiego harcerze 
zaliczali punkty, wykazując się 

P omnik powstał dzięki zaan-
gażowaniu Społecznego 
Komitetu Budowy, które-

mu przewodniczył Włodzimierz 
Brzozowski. Stanął w  parku 
przed kościołem pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Siemiatyczach według 
projektu Urszuli Jankowskiej. 
W  centralnym jego miejscu 
znajduje się krzyż wyrastający 
ze skały. Na kolumnach zaś orły 
oraz tablice, na których zosta-
ły wyryte nazwiska żołnierzy, 
służących w: Samodzielnej Bry-
gadzie Strzelców Podhalańskich 
w Norwegii, Wojsku Polskim we 
Francji w 1940 r., Samodzielnej 

Brygadzie Strzelców Karpackich 
w Tobruku, II Korpusie Polskim 
we Włoszech, l. Dywizji Pancer-
nej we Francji, Belgii, Holandii 
i Niemczech, w Marynarce Wojen-
nej i  Siłach Powietrznych, któ-
rzy swoją odwagą, ofiarnością 
i bohaterstwem walnie przyczyni-
li się do pokonania hitlerowskich 
Niemiec. 

Odsłonięcia monumentu doko- 
nali: potomkowie żołnierzy II Kor- 
pusu: Alicja Krzyżanowska, Jerzy 
Borkowski i Walentyna Wierzba. 
Głos zabrała także Władysława 
Sadowa, córka jednego z żołnie-
rzy, dziękując za wszelkie wspar- 
cie tej inicjatywy. W swoich prze-

mówieniach starosta siemiatycki 
Jan Zalewski, burmistrz Siemia-
tycz Piotr Siniakowicz oraz Gra-
żyna Uszyńska ze Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika przy-
pomnieli tragiczne i bohaterskie 
losy Polaków, w tym mieszkań-
ców regionu. Zostali oni wywie-
zieni na Syberię, po 1939 r., gdy 
na dwa lata wschodnia Polska 
była okupowana przez Związek 
Radziecki. Po morderczej pracy 
w obozach część z nich wróciła 
z  tamtej ziemi z  Armią Polską 
przez Bliski Wschód, aby walczyć 
z Niemcami na licznych frontach 
zachodnich II wojny światowej. 
Wielu z  nich poległo. Ci zaś, 

którzy przeżyli, nie byli doceniani 
w Europie Zachodniej i prześla-
dowani w Polsce, rządzonej przez 
władze komunistyczne. 

Poświęcenia pomnika dokonał 
bp Tadeusz Pikus, który prze-
wodniczył także modlitwie za 
pomordowanych. Modlitwie za 
nich przewodniczył również pra-
wosławny dziekan siemiatycki 
ks. mitrat Andrzej Jakimiuk. 

W uroczystości wzięli udział 
duchowni katoliccy i prawosław-
ni, przedstawiciele parlamentu, 
władz samorządowych z powiatu 
siemiatyckiego, poczty sztanda-
rowe, orkiestra dęta, kompania 
Wojska Polskiego, przedstawicie-

IV

OBECNE POKOLENIE 
POTRZEBUJE BOHATERÓW

Harcerski Rajd „Zo” 
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Pomnik żołnierzy polskich pochodzących z powiatu siemiatyckiego 
stanął w parku przed kościołem pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

niedziela podlaska

14 czerwca odbyła się uroczystość związana 
z odsłonięciem i poświęceniem pomnika 
żołnierzy polskich pochodzących z powiatu 
siemiatyckiego, walczących w latach 1940-45 
na zachodnich frontach
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W rajdzie udział wzięło 9 patroli
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P atronami patroli byli lokalni 
dowódcy powojennego pod-
ziemia niepodległościowego: 

Władysław Łukasiuk „Młot”, 
Walerian Nowicki „Lech”, Anto-
ni Borowik „Lech” oraz Józef 
Małczuk „Brzask”. Rajdowe 
trasy związane były z miejsca-
mi ich działalności oraz terrorem 
komunistycznym skierowanym 
przeciwko polskiemu społe-
czeństwu po 1945  r. Patronem 
grupy z Sokołowa, czyli I patro-
lu, w  skład którego wchodzili 
harcerze hufca ZHP im. Janusza 
Korczaka i uczniowie Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika, był Władysław Łuka-
siuk, urodzony w Tokarach k. Kor- 
czewa. Grupą dowodzili: dh. Adrian- 
na Adamczuk i dh Michał Wierz-
bicki oraz historyk Jacek Odziem-
czyk, nauczyciel PG nr 2.

Sokołowski patrol po zaprzy-
siężeniu odebrał materiały eduka-
cyjne i zadania rajdowe, po czym 
został przewieziony do Serpelic, 
skąd rozpoczął wędrówkę. Kolejne 
etapy trasy kończyły się noclegami 
w Starych Mierzwicach, Korczewie 
i Repkach. Inne patrole wędrowały 
z Prostyni, Brzózy k. Sadownego 
i Stanisławowa.

Na trasach młodzież wykony-
wała różne zadania, a także brała 
udział w inscenizacjach z udziałem 
rekonstruktorów z Grupy Histo-
rycznej „Zgrupowanie Radosław” 
i Stowarzyszenia Historycznego 
im. „11. Grupy Operacyjnej NSZ”, 

przebranych w mundury członków 
MO, UB, NKWD i KBW. Rekonstruk-
torzy przygotowali wiele zasadzek 
i pułapek spowalniających marsz 
rajdowców, odtwarzając działa-
nia służb resortu bezpieczeństwa 
w latach 40. i 50. 

W sobotę patrole dotarły do 
Sokołowa, gdzie w  budynku 
Publicznego Gimnazjum nr 2 były 
baza rajdu, ciepły posiłek i ostatni 
nocleg. Wieczorem patrole, grupy 
rekonstrukcyjne i organizatorzy 
spotkali się na ognisku przy Soko-
łowskim Domu Harcerza. Tutaj 
wyłoniono zwycięzcę rajdu, któ-
rym został patrol z Sokołowa. Mło-
dzież otrzymała publikacje i gry 
edukacyjne wydane przez IPN. 

W niedzielę uczestnicy rajdu 
i organizatorzy byli uczestnikami 
Mszy św. w konkatedrze pw. Nie- 
pokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny. W kazaniu ks. To- 
masz Żukowski podkreślił, że pa- 
mięć o Żołnierzach Niezłomnych, 
wyklętych przez powojenne wła-
dze komunistycznej Polski, jest 
bardzo ważna. Zachęcił do nauki 
historii, mimo że we współczes- 
nej szkole jest ona ograniczana. 
Zaznaczył, że bez wiary i znajo-
mości prawdziwej historii naród 
nie ma duszy, zakorzenienia i toż-
samości. Po Mszy św. ogólne infor-
macje na temat rajdu przekazał 
dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik 
Biura Edukacji Publicznej IPN. 
Następnie rajdowicze otrzymali 
poświęcone ryngrafy jako pamiąt-

kę udziału w  tym wyjątkowym 
wydarzeniu. 

Finałem całego przedsięwzięcia 
była rekonstrukcja historyczna 
odbicia więźniów z Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go. Przed tym wydarzeniem, które 
odbyło się za Sokołowskim Ośrod-
kiem Kultury, do zebranych mówił 
burmistrz Bogusław Karakula, 
podkreślając wspaniałą współpra-
cę z Instytutem Pamięci Narodowej 
oraz zaangażowanie miejscowe-
go społeczeństwa w organizację 
rajdu. Krótkie refleksje przedsta-
wił też dr Tomasz Łabuszewski. 
Zaznaczył, że w latach powojen-
nych opór przeciwko narzuconej 
siłą władzy komunistycznej mógł 
trwać kilka lat, ponieważ żołnie-
rze wyklęci mieli oparcie w miej-
scowej ludności. 

Następnie Sokołowski Ośrodek 
Kultury zamienił się w posterunek 
Milicji Obywatelskiej z końca lat 
40. ubiegłego wieku i  rozpoczę-
ła się rekonstrukcja historyczna. 
Najpierw „aresztowanych i pobi-
tych” harcerzy przywieziono do 
PUBP, potem byli „przesłuchiwa-
ni w okrutny sposób”, następnie 
dzięki udanej akcji zostali odbici 
przez „żołnierzy podziemia nie-
podległościowego”. 

Organizatorzy Rajdu Szlakiem 
Żołnierzy Wyklętych to warszaw-
ski oddział IPN, Burmistrz Miasta 
Sokołów Podlaski oraz samorzą-
dy miast reprezentowanych przez 
patrole. Jadwiga Ostromecka

7. RAJD SZLAKIEM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W dniach 17-21 czerwca Oddział Warszawski IPN zorganizował  
na Podlasiu 7. Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych, poświęcony 
szwadronom 6. Brygady Wileńskiej AK. Na cztery trasy wyruszyła 
osiemdziesięcioosobowa grupa młodzieży z Sokołowa Podlaskiego, 
Pułtuska, Warszawy, Ostrowi Mazowieckiej, Blichowa

le szkół i instytucji oraz miesz-
kańcy miasta. 

Eucharystię w intencji poleg- 
łych i zmarłych żołnierzy w koś- 
ciele pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny celebro-
wał bp Tadeusz Pikus. W homilii 
powiedział, że Polska zna gorz-
ki smak niewoli i  upodlenia. 
Bohaterami jej wyzwalania byli 
Polacy różnych wyznań, którzy 
nie zabierali życia innym, ale 
oddawali swoje życie za wolność. 
Podkreślił też, że dzisiejsze czasy 
i  obecne pokolenie potrzebują 
bohaterów. Nie będzie ich jednak, 
gdy zapomnimy naszą historię. 
Ona bowiem mówi o  wielkiej 
klęsce człowieczeństwa w tota-
litarnych systemach, ukazując 
też, że zło ostatecznie zostaje 
wyparte miłością miłosierną 
w Chrystusie. 

Uroczystości zakończyło wido-
wisko patriotyczne w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół im. KEN 
w Siemiatyczach. 

Ks. Artur Płachno 

znajomością majsterki, pionier-
ki, samarytanki i  logicznego 
myślenia. Jednocześnie pozna-
wali biografię przyszłej boha-
terki drużyny „Cichociemnych”. 
Zwycięzcami rajdu zostały: 
33. DH AVANTI – I  miejsce, 
14. DH „Sokoły” – II miejsce, 
13. SDH „Cichociemni” – III miej- 
sce. Podczas uroczystego sobo- 
tniego ogniska odbyło się ognio- 
branie, czyli pantomimiczne 
przedstawienie (z wykorzysta-
niem ognia) na temat Elżbiety 
Zawackiej oraz przyrzeczenie har-
cerskie. Trzy dni rajdowej przy-
gody z „Zo” minęły pod znakiem 
słońca, wspólnej zabawy, radości 
i przyjaźni. Rajd zakończyła polo-
wa Msza św. sprawowana przez 
kapelana ks. Tomasza Szmurło.

Jadwiga Ostromecka

patriotycznie
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Uczestnicy rajdu
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1. Ks. dr Mariusz Bartosiak zwolniony 
z funkcji prefekta WSD w Drohiczynie i mia-
nowany proboszczem parafii pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Wyrozębach; 

2. Ks. Marek Bielak zwolniony z urzędu 
proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie 
i mianowany proboszczem parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Ceranowie; 

3. Ks. Zenon Bobel, dotychczasowy admini-
strator parafii pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Dołubowie, mianowany probosz-
czem tejże parafii; 

4. Ks. Andrzej Boguszewski zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. św. Rocha 
w Miłkowicach Maćkach i mianowany pro-
boszczem parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych w Klichach; 

5. Ks. Edward Chętnik zwolniony z urzędu 
proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej 
w Horoszkach Dużych w związku z przejściem 
na emeryturę; 

6. Ks. mgr lic. Marcin Chudzik zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Nie- 
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w  Łochowie i  mianowany proboszczem 
parafii pw. św. Antoniego Padewskiego 
w Gnojnie; 

7. Ks. prał. dr Jerzy Cudny zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w  Jabłonnie 
Lackiej w związku z objęciem urzędu oficjała 
Sądu Biskupiego w Drohiczynie; 

8. Ks. Marian Dobrowolski zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. św. Stani-
sława Biskupa i Męczennika w Skrzeszewie 
i mianowany proboszczem parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Kamionnie; 

9. Ks. Józef Gierczyński zwolniony z urzę-
du proboszcza parafii pw. Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Cera-
nowie i  mianowany proboszczem parafii 
pw. św. Stanisława Biskupa i  Męczennika 
w Skrzeszewie; 

10. Ks. mgr Jarosław Górski, dotychcza-
sowy administrator parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w  Kątach, po spełnieniu 
wymagań kanonicznych, mianowany pro-
boszczem tejże parafii; 

11. Ks. dr Grzegorz Jabłoński zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. św. Anto-
niego Padewskiego w Gnojnie i mianowany 
proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela 
w Grannem; 

12. Ks. mgr Piotr Jurczak zwolniony z urzę-
du proboszcza parafii pw. Świętych Apostołów 
Piotra i  Pawła w Śledzianowie w  związku 
z pełnioną funkcją dyrektora administracyjne-
go WSD w Drohiczynie i mianowaniem dyrek-
torem administracyjnym Domu św. Antoniego 
w Drohiczynie; 

13. Ks. mgr Piotr Klejzerowicz zwolnio-
ny z urzędu proboszcza parafii pw. św. Jana 
Chrzciciela w Grannem i mianowany probosz-
czem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
w Nurcu Stacji; 

14. Ks. mgr Krzysztof Kościelecki zwolnio-
ny z funkcji kapelana Sióstr Klarysek i Szpi-
tala Powiatowego w Hajnówce i mianowany 
proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Śledzianowie; 

15. Ks. mgr Roman Kowerdziej zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego w Perlejewie z dniem 26 czerwca 
2015 r. i mianowany proboszczem parafii pw. 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Łochowie z dniem 1 października 2015 r.; 

16. Ks. mgr Mariusz Laskowski zwol-
niony ze stanowiska wikariusza parafii pw. 
św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stocz-
ku Węgrowskim i mianowany proboszczem 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Chojewie; 

17. Ks. kan. dr Krzysztof Napiórkowski 
zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Wyrozębach i mia-
nowany proboszczem parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w  Jabłonnie 
Lackiej; 

18. Ks. kan. Ryszard Nicpoń zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie 
w związku z przejściem na emeryturę; 

19. Ks. mgr Robert Nowaszewski, dotych-
czasowy administrator parafii pw. św. Anny 
w Rogowie, po spełnieniu wymagań kanonicz-
nych, mianowany proboszczem tejże parafii; 

20. Ks. kan. Jerzy Olszewski zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Nurcu Stacji i mianowany 

proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli 
w Budziskach; 

21. Ks. kan. mgr lic. Mieczysław Rzep-
niewski zwolniony z urzędu proboszcza para-
fii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych w Klichach w związku z przejściem 
na emeryturę; 

22. Ks. kan. Grzegorz Terpiłowski 
zwolniony z urzędu proboszcza parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Choje-
wie i mianowany proboszczem parafii pw. 
św. Rocha w Miłkowicach Maćkach; 

23. Ks. kan. Jan Wasilewski mianowany 
proboszczem parafii pw. Matki Bożej Anielskiej 
w Horoszkach Dużych; 

24. Ks. kan. mgr Marek Wróbel zwolniony 
z urzędu proboszcza parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Budziskach i mianowany probosz-
czem parafii pw. Przemienienia Pańskiego 
w Perlejewie.

VI
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ZMIANY PROBOSZCZÓW
Księża proboszczowie zakończyli posługę w dotychczasowych 
parafiach w dniu 26 czerwca 2015 r., natomiast objęcie 
nowych placówek nastąpiło z dniem 27 czerwca 2015 r.
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dekrety księżowskie

1. Ks. mgr Alessandro Barbieri zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Drohiczynie i mianowany 
kapelanem Sióstr Klarysek i Szpitala Powiato-
wego w Hajnówce; 

2. Ks. mgr lic. Adam Banaszek zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Prostyni i mianowany wika-
riuszem parafii pw. św. Michała Archanioła 
w Starejwsi; 

3. Ks. mgr lic. Krzysztof Dobrogowski 
zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii pw. 
św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach i miano-
wany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Topczewie; 

4. Ks. mgr lic. Krzysztof Domaraczeńko 
zwolniony ze stanowiska wikariusza parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Węgrowie i mianowany wikariuszem parafii 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Prostyni; 

5. Ks. mgr Andrzej Falkowski zwolniony ze 
stanowiska wikariusza parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego i św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Hajnówce i mianowany wika-
riuszem parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Stoczku Węgrowskim; 

6. Ks. mgr Paweł Hryniewicki zwolnio-
ny ze stanowiska wikariusza parafii pw. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Kamionnie i mianowany wikariuszem parafii 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Hajnówce; 

7. Ks. dr Paweł Grzeszek zwolniony ze sta-
nowiska wikariusza parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Siemiatyczach i mianowany wika-
riuszem parafii pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Sarnakach; 

8. Ks. mgr lic. Piotr Jarosiewicz zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Waw-
rzyńca Męczennika w Korytnicy i mianowany 
wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w Łochowie; 

9. Ks. mgr Marcin Karpiesiuk zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Perlejewie i mianowany 
wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie; 

10. Ks. mgr Mariusz Kroll zwolniony ze 
stanowiska wikariusza parafii pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Topczewie 
i mianowany wikariuszem parafii pw. Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja 
w Bielsku Podlaskim; 

11. Ks. Dariusz Misior mianowany kape-
lanem Sióstr Benedyktynek w Drohiczynie; 

12. Ks. mgr lic. Waldemar Niewiński zwol-
niony ze stanowiska wikariusza parafii pw. 
Trójcy Świętej w Dziadkowicach i skierowany 
do pracy za granicą; 

13. Ks. mgr lic. Rafał Pokrywiński po ukoń-
czeniu studiów mianowany wikariuszem parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach; 

14. Ks. mgr Rafał Roguziak zwolniony ze 
stanowiska wikariusza parafii pw. Miłosierdzia 
Bożego w Sokołowie Podlaskim i mianowany 
wikariuszem parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny w Ostrówku; 

15. Ks. mgr Rafał Romańczuk zwolniony 
ze stanowiska dyrektora Domu Miłosierdzia 
w Sokołowie Podlaskim i mianowany wikariu-
szem parafii pw. św. Wawrzyńca Męczennika 
w Korytnicy; 

16. Ks. dr Arkadiusz Siergiejuk zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w Sarnakach 
i  mianowany wikariuszem parafii pw. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Łochowie; 

17. Ks. mgr Łukasz Skarżyński zwolnio-
ny ze stanowiska wikariusza parafii pw. Nie-
pokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Łochowie i mianowany wikariuszem parafii 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Jabłonnie Lackiej; 

18. Ks. mgr Roman Smuniewski zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
w Ceranowie i mianowany wikariuszem parafii 
pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie; 

19. Ks. dr Wodzisław Szczepanik zwol-
niony ze stanowiska wikariusza parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mi- 
kołaja w Bielsku Podlaskim i oddelegowany do 
pracy w Estonii; 

20. Ks. mgr Marcin Szymanik zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Węgrowie 
i mianowany prefektem WSD w Drohiczynie; 

21. Ks. mgr Piotr Śledź zwolniony ze stano-
wiska wikariusza parafii pw. św. Michała Archa-
nioła w Starejwsi i mianowany wikariuszem 
parafii pw. Trójcy Świętej w Dziadkowicach; 

22. Ks. mgr Walery Tomaszewski zwol-
niony ze stanowiska wikariusza parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim 
i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa 
i św. Antoniego w Boćkach; 

23. Ks. mgr Arkadiusz Tymoszuk zwol-
niony ze stanowiska wikariusza parafii pw. 
Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podla-
skim i  mianowany wikariuszem parafii pw. 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
w Sokołowie Podlaskim; 

24. Ks. dr Piotr Wójcik zwolniony ze stano-
wiska wikariusza parafii pw. św. Andrzeja Bobo-
li w Siemiatyczach i mianowany wikariuszem 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie 
Podlaskim; 

25. Ks. mgr lic. Wojciech Wysocki po powro-
cie z pracy we Włoszech mianowany wikariu-
szem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Węgrowie; 

26. Ks. mgr lic. Rafał Zbucki zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jabłonnie 
Lackiej i mianowany wikariuszem parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach; 

27. Ks. mgr Radosław Żukowski zwolniony 
ze stanowiska wikariusza parafii pw. św. Piotra 
z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgro-
wie i  mianowany wikariuszem parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim.

ZMIANY WIKARIUSZY
Księża wikariusze kończą posługę w dotychczasowych parafiach 
w dniu 25 sierpnia 2015 r., natomiast rozpoczynają pracę 
w nowych placówkach w dniu 26 sierpnia 2015 r.

Wszystkim księżom 
życzymy
Bożego błogosławieństwa 
w nowych placówkach,
diecezjan drohiczyńskich 
zachęcamy do modlitwy 
w intencji kapłanów 
naszej diecezji.

Ks. prał. dr Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii
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To nie jest książka o  mnie, tylko o  tym, 
ile Pan Bóg może zdziałać dla człowie-

ka” – tak o swojej publikacji zatytułowanej 
„Kapłańska służba Bogu i ludziom” powie-
dział się ks. Czesław Mazurek – kapłan diece-
zji drohiczyńskiej, senior mieszkający obecnie 
w parafii Korytnica Węgrowska. Książka jest 
nowością na rynku wydawniczym. Znajdują 
się w niej wspomnienia z pół wieku pracy 
duszpasterskiej, jaką pełnił swoim życiu. 
Wiele uwagi ks. Mazurek poświęca w niej 
budowie świątyni w parafii Szczałb, prowa-
dzonej w trudnym okresie komunistycznym, 
oraz długiej pracy duszpasterskiej w parafii 
Korytnica Węgrowska. 

Biskup senior Antoni Dydycz w  słowie 
wstępnym napisał m.in.: „Bardzo się ucie-
szyłem, kiedy po mojej nominacji do Drohi-
czyna dowiedziałem się, że na terenie diecezji 
pracuje ks. Czesław Mazurek. Spotkałem 
go bowiem najpierw, gdy był w  Rokitnie. 
Wówczas przedstawił mnie ks. Mazurkowi 

śp. ks. prał. Edward Barbasie-
wicz, wspaniały kapłan, zwią-
zany z  siedleckim Seminarium 
Duchownym, odszedł z  tego 
świata jako rektor. Bardzo życz-
liwie mówi o ks. Czesławie. I coś 
z  tego spotkania już pozostało 
na zawsze we mnie. Później była 
wyżej wspomniana pielgrzymka. 
Dlatego witałem go jako „stare-
go” znajomego. I  zawsze chętnie spełnia-
łem jego zaproszenia, dotyczące różnych 
uroczystości czy też osobistych rocznic lub 
imienin”.

Autor, rozpoczynając liczącą ponad 200 
stron i bogato ilustrowaną publikację, napi-
sał: „Postanowiłem spełnić prośbę byłych 
parafian ze Szczałbu i opisać wspomnienia 
sprzed 30 lat związane z budową świątyni 
pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Szczałbie 
k. Wojcieszkowa w diecezji siedleckiej. Trzeba 
bowiem dać świadectwo prawdzie i zachować 

w  pamięci potom-
nych, jak wspania-
łymi i  ofiarnymi 
ludźmi byli wierni 
z  parafii Szczałb 
oraz z  sąsiednich 
parafii. To zaanga-
żowanie wiernych 
w pracy przy koście-
le było dla mnie nie-

zwykłą zachętą do przezwyciężania często 
wielkich trudności i przeszkód w zdobywa-
niu materiałów na budowę kościoła, bo to 
był czas stanu wojennego. Dzisiaj pragnę 
podziękować przede wszystkim Panu Bogu 
i wszystkim, którzy przyczynili się do budowy 
dróg, do budowy plebanii, a szczególnie do 
budowy kościoła w Szczałbie”. 

Książka ta jest także szczególnym podzię-
kowaniem za bogactwo ludzkich dróg, które 
splatały się z tą kapłańską posługą, budując 
Kościół…  Oprac. Jan Krakowski

T rzy lata temu Senat RP uczcił 
150. rocznicę wybuchu powsta-

nia styczniowego, ogłaszając rok 
2013 Rokiem Powstania Stycznio-
wego. W  tym roku senatorowie 
uhonorowali ostatniego dowódcę 
tego powstania – ks. Stanisława 
Brzóskę, podejmując uchwałę 

jemu poświęconą i  organizując 
wystawę. Za uchwałą głosowało 
70 senatorów (wszyscy obecni), 
jej treść została przekazana bur-
mistrzowi Bogusławowi Karakuli. 
Następnie otwarto okolicznościo-
wą wystawę. Wydarzenia miały 
miejsce w czwartek 11 czerwca. 

Ekspozycję „Ks. Stanisław Brzós- 
ka – ostatni dowódca powstania 
styczniowego. W 150. rocznicę śmier- 
ci”, zorganizowaną z  inicjatywy 
senatorów Marii Koc i Waldemara 
Kraski, przygotowało Archiwum 
Państwowe w Siedlcach we współ-
pracy z Archiwum Państwowym 
w Lublinie, Archiwum Głównym Akt 
Dawnych, Archiwum Akt Nowych, 
Archiwum Diecezji Siedleckiej oraz 
Sokołowskim Ośrodkiem Kultury.

Wystawę otworzył marszałek 
senatu. Wystawa składa się z jede-
nastu plansz przedstawiających 
unikatowe dokumenty archiwalne 
i  fotografie dotyczące ks. Stani-
sława Brzóski – od jego dzieciń-
stwa i młodości poprzez posługę 
kapłańską w Sokołowie Podlaskim 
i Łukowie, powstańczą epopeję, po 
aresztowanie i tragiczną śmierć. 
Na mapach ukazano powstańczy 
szlak oddziału księdza. Wystawę 
zamykają fotografie z uroczystości 
odsłonięcia pomnika ks. Brzóski 
w1925 r. i nadania bohaterskie-

mu kapłanowi pośmiertnie Orde-
ru Orła Białego przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w 2008 r. 

Na uroczystości była obecna też 
liczna delegacja z Sokołowa – poza 
burmistrzem m.in. niektórzy radni 
miejscy i  powiatowi, duchowni, 
przedstawiciele placówek kultury, 
młodzież publicznych gimnazjów 
nr 1 i nr 2 z nauczycielami.

Jadwiga Ostromecka
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Na uroczystości obecna była delegacja z Sokołowa, w tym młodzież 
publicznych gimnazjów nr 1 i nr 2 z nauczycielami


