
MAxryRotoGlA DUcEowNYcH

K*§{lóŁ \ W czasie ll wojny światowej z rąk okupantów niemiecki§h i sowieckich zamordowa_

nych zostało b|isko 3 tys. po|skich duchownych, Po objęciu władzy przez §t€rowanlt że.Wscl,o*

polskich komunistów zabroniono mówić o martyrologii polskich księł, zakonników i zakonnic. pa_

miętał o nich ty|ko Kościół,

1ą'Y$"{',&WA \,,,§oś*iói 1v *łużbi§ f§i*p*rll*głej" w M§?euri: "Ął*lridi***{i trV*rsz*wski*j

Służyli B o gu i O i ctyźnie
,,w setną rocznicę odzyskania przez polskę niepodlegtości warto i naleł przypomnieć tak postacie kościoła ka_

iolicxiego, biskupów, duchownych, żeńskie zgromadzenia, jak i całą instytucję Kościoła z jego bogactwern oferty

duszpaster§kiej, kultulowym wyrniarem, ze świątyniami - nauczyoielkami polskości, z cmentarzami i krzyżami,

znaczącyrni polską ziemię i wyiyczającymi jej graniae" - napisał we wstępie do wystałvy ,Bogu i ojczyźnie, Kościól

w służbie Niepodległej" prot. Ór. nan. Jan Źaryn, jeden z pomysłodawców i organizatorów ekspozycji, W obecnyrn

czasie, gdy Kościół katolicki atakowany jest przez neomarksistowskie ugrupowania w wielu krajach śWiata, także

i w Pol§ce, wystawa pruypominająca piawdgo zasłu€lach dla naszej ojczyzrry, jakie wnigśli liczni duchowni, spełnia

niezwykle ważną rolę.

larosław Klr§§akore§kl

'*: €" a wystawach
*Ł i związanych zlfu-
§ Ę§ Sciołem i sztuką

.§* §§ sakralną nieczę-
stYm eksponatem bywa jaka-
kolwiek broń. prezentowana
więc na obecnej wystawie
w Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej szabla budzi
ogólne zailteresowmie.

§zabla *śńl modlite*nikół
Szabla ta wraz z pochwą

i wygrawerowaną dedyka-
cją była własnością księdza
generała Stanisława Brzóski
(1B3ż-l865 T.}, Dziś razem
z metalowym, poczernia-
iym ryngrafem, krzyżykiem
i książeczkami do nabożeń-
stwa, należy do pamiątek
po tym sławnym dowód-
cy powstania stYczniowe-
go. Iśiądz Sl.anislaw BTzó-
ska, kapłan o niezwyklej od-
wadze, brai osobisty udział
w bitwach z rosljskimi woj-
skami pod Siemiatyczami,
Woskrzenicami, Gręzówką
i w kilku innych. Ciężko rm-
nY W mtrcu 1863 r. spędził
parę miesięcy w polowych
szpitalach, Później miano-
wmy zostai przez Rząd Na-
rodowy naczelnym kapela-
nem wojsk powstańczych
w stopniu generała. Dowo-
dząc walczącymi oddzialami
powstańców, ks. Brzóska ca-
ły czas pełnił kaplańską po-
słrrgę: spowiadał i odprawial
nsze św
Urodzony w Dolrudowie

koło Białej Podlaskiej pocho-
clzil z gałązi podlaskiej szla-
chec}<iej rodziny Brzósków
herbu Nowina. Po kapłań-
skich świeceniach był wika-
rym w Sokołowie Podlaskim
iŁukowie, Wloku 1861 zo,
sta1 aTesztowany za glosze-
nie patriotycznych kazań
i skazany na dwa lata twier-
dzy, Po odbyciu zmniejszo-
nej kary, pelniąc obowiązki
naczelnika powstańczej ad-
ministracji pow łukowskie-
go, na cze-le grupy wlościan
zaatakował rosyjski garni-
zon w Łukowie, Ks, general
stanisław Brzóska należał
do ostatnich walczących do-
wódców powstania stycz-

niowego, aresztowano go
dopiero w kwietniu 1865 L
i stracono publicznie na ryn,
lru w sokołowie podlaskim.

Sśród oieó§ niepodle$Ośei
Wiellroformatowe doku-

mentalne fotografie dwu-
dziestu ważnych w niepodle-
głościowrych dziejach Polski
kapłanów, tworzą w dwóch
muzealnych salach podśta-
wową narrację WyStaWy.
Uzupelniająją obrazy i grafi,
ki o tematach powstańczych
i martyroiogicznych, a także
gabloty wlryełnione orygi-

nalnymi przedmiotami, któ -

re związane były z bohatera-
mi ekspozycji. Wśród zapre-
zentowanYch fotografii po1-

skictl patriotycznyc]r księży
i osób duchownych trzeba
wymienić takie nazwis]ra,
jak ks. Piotl Ściegiemy, abp.
ZY€rmunt SZczęSnY Fe]iński,
wspomniany ks, generał sta-
nisław Brzóska, kard. A]ek-
smder Kakowski, o, HonóTat
Koźmński, matka Marce]ina
Darowska, ks. Tgnacy Slro-
rupka, Ich kapiańska posłu-
ga glosząca również milośc
i szacunek do zniewolonej

w czasach zaborów ojczy,
zny, byla zawsze wielowy-
mialowa, Myśli o Bogu o,ł!
kapłani uzupełniali subtelną
edukacją historyczną i pa-
triotyczną. UĘryci robotnicy
Pańskiej winnicy -jak mó-
wil o nich podczas otwafcia
WyStaWry w Muzem Archi,
diecezii Warszawskiej kard.
I(azimierz NycZ - swoją ka,
płańslrą poslugą nieustan-
nie podtizymywali religij-
ność i patr.iotYzm Polaków.
Nie moźna też zapomnieć,
że kapłani - bohateron,ie
wystawy, codzienną obo-

wiązkowością i gospodarno,
ścią przyczlmili się róumież
do wychowania polskiej ad-
ministracji, która tak dziel-
nie sobie radziła w okresie
międzywojemym.

Chronologiczny układ eks-
pozycji prowadzi zwiedza-
jących od wydarzef', któte
przyczyniły się do rozbiorów
Polski, poprzez bolesne zry-
wy nmodowe i procesy ska-
zywmych na śmierć 1ub ze-
słanie powstańców, którym
zawsze tow x zy sĄo kapłai-
skie błogosławieństwo, aż
do odzyskmia maz z zakoń,
czeniem I wojny światowej
peinej niepodległości, Wysta-
wa zmyka się czasem wojny
polsJro-bolszewickiej w roku
1920 i slawnej na świecie,
zwycięskiej Bitwy WarsZaW-
skiej, która na 1atazatrzyma,
ła bolszewicką nawałę, pra-
gnącą nieść krwawą rewo-
lucję do wszystkich krajów
chrześcljafrskiej Eufopy Za-
chodniej.

§ohńer tresoxej Polski

Rodzinnie jestem od wie-
k6w związny zKtesami Pól-
nocno-Wschodlimi, dlatego
na obecnej wystawie w Mu-
zeum Archidiecezji War-
szawskiej zabrakło mi bo-
hatela powstania Stycz-
niowego na Litwie księ-
dza Antoniego Mackiewicza
(iB28,1863 r.), Urodzony
W CYtowianach na Zmu-
dzi, pochodził z zaścianf<o-
wej po}skiej szlachty, baIdzo
1icznej w tamtlm rejonie. Byl
wikdriuszem w podebrze-
zią gdy na wieść o wybuchu
W Królestwie powstania (22

stycznia 1863 n) postanowił
zorganizować własną,par_
tię" powstańców. Odczłtał
wkościele manifest Rządu
Narodowego iwraz zż\a
ochotnikami wymaszerował
do pu§zczy krakinowskiej,
rozpoczynając tym samym
powstmie na Litwie.

Po paru zwycięskich po-
tyczkach,Bałia" ks, Mac]<ie-

wicza przyłącz:lła się do po-
wstańczych oddzialów Zyg-
muata Sierakowskiego. W bi-
twie pod Birżami oddziaty
Sierakowskiego zostały toz-
bite, sam Sierakowski ranny
dostał się do niewo]i, zaś }s.
Mackiewicz maz ze swoimi
]udźmi uratowai się i wal-
czyi dalej. AJesztowano go

dopiero wgrudniu 1863 r,,
gdy udawał sĘ do Warszawy,
by nawiązać zetwane lłon-
taktY z Rządem Narodowym.
Skazany przez rosyjski sąd
wqjenny ua śmielć, straco-
ny został 28 grudnia 1863 n
w Kovrnie. Dziś postać ks.
Antoniego Mackiewicza pI zy -

pominana jest w jedynym
na świecie Muzeum powsta-

Ńa Styczniowego, które mie-
ści się w Podebrzeziu, w rejo-

nie kiejdańskim na Litwie.
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