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L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Pańskie

Wszyscyśmy

  W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Mt 18, 15–20

  Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Gdy brat twój zgrzeszy (przeciw tobie), 
idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli 
zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 
jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków oparła się 
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, 
donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci będzie jak poganin 
i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj 
z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będą, to wszystkiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są 
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 5, 19

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 33, 7–9

  To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, 
wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, 
byś słysząc z mych ust napomnienia 
przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do 
występnego powiem: Występny musi umrzeć 
– a ty nic nie mówisz, by występnego spro-
wadzić z jego drogi – to on umrze z powodu
swej przewiny, ale odpowiedzialnością za
jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak
ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej 
drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od
swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty
zaś ocaliłeś swoją duszę.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95,1–2.6–9

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale 
Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 13, 8–10

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 
wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 
bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem 
przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – 
streszczają się w tym nakazie: Miłuj 
bliźniego swego jak siebie samego. Miłość 
nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość 
jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże

K OM E N T A R Z
  Dziś Zbawiciel dotyka ważnego tematu, 
naszego życia jakim jest upomnienie 
braterskie czyli potocznie zwrócenie komuś 
uwagi. 
  Celem upomnienia nie jest radość z tego, 
że to ja miałem rację i dlatego trzeba mnie 
słuchać. Nie jest nim także pokonanie czy 
upokorzenie bliźniego, bo drugi człowiek 
nigdy nie może być moim wrogiem. On 
zawsze jest moim bratem. 
 Dużej odwagi wymaga zauważenie 
grzechu czy zgorszenia, ale równocześnie 
nie można stracić z oczu człowieka.
   Ważna jest dyskrecja, o której mówi nam 
Ewangelia: ,,Idź i upomnij go w cztery 
oczy”. Właśnie w cztery oczy, a nie jak to 
bywa nierzadko przy udziale osób trzecich 
czy czwartych. Potrzebny jest tu wysiłek 
delikatności i empatii wobec drugiego 
człowieka, tzn. powiedzenie mu prawdy 
w miłości, bez upokorzenia go. 
  Ważne jest także to, czy upominając 
kogoś sam jestem otwarty na przyjęcie 
upomnienia z pokorą. A przede wszystkim 
najważniejsza jest modlitwa w intencji 
bliźniego . 
   ,,Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Ks. Michał Dubicki
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Na pomoc najuboższym rodzinom z na-
szej parafii w przygotowaniu ich dzieci do 
nowego roku szkolnego, zebraliśmy 
5289 PLN i 10 €. Kwotę tę przezna-
czyliśmy na zakup podręczników, zeszy-
tów, przyborów do pisania, tornistrów, ple-
caków, obuwia szkolnego i sportowego, 
strojów szkolnych i sportowych.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona
jest na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego
w Warszawie.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne

−

−

−

−

we środę, 13 września, wspomnienie 
św. Jana Chryzostoma, biskupa i 
Doktora Kościoła,
we czwartek, 14 września, święto
Podwyższenia Krzyża,
w piątek, 15 września, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny Bolesnej,
w sobotę, 16 września, wspomnienie 
św. męczenników Korneliusza,
papieża i Cypriana, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
Łukasz Gajda, kawaler z parafii tutejszej i 
Agata Łukasiak, panna z parafii tutejszej,
- zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących miedzy narzeczonymi zo-
bowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy mo-
dlitwie parafian.
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W Klimatach:

Odsiecz wiedeńska - ratunek dla 
chrześcijańskiej Europy . . . . . . . . . 3

Cd. W Wilanowie pod okupacją 
niemiecką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 

"Sucha trawa" na Urzeczu . . . . . . 6 

Kim są Aniołowie? . . . . . . . . . . . . . 7 

Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

od 10.09.2017 do 08.10.2017
Módlmy się, aby młodzież, 

szczególnie z naszej parafii, 
która szuka sensu życia, 

otoczona była zrozumieniem   
i szacunkiem oraz spotykała 
na swojej drodze cierpliwych  
i pełnych miłości nauczycieli.

W naszym kościele
Adoracja 

Najświętszego Sakramentu

środy w godz. od 73o–21oo 

czwartki w godz. od 73o–24oo   

piątki w godz. od 73o–193o 

Zapisy do Bractwa Adoracyjnego: 
tel.: 609 146 445

Moje Westerplatte
Chcemy publikować historie na-

szych parafian, o tym, w jaki sposób 
i w jakich okolicznościach stawali 
w obronie np. wiary, Kościoła, zasad 
moralnych, wartości chrześcijań-
skich, czystości, podjętych przed 
Bogiem zobowiązań, itd.

Czekamy na prawdziwe histo-
rie pod adresem Redakcji 
podanym w stopce redakcyjnej lub 
pod adresem kancelarii parafialnej.

        

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 
11.30.
Uroczysta Msza św. w 334. rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym
kościele, we wtorek, 12 września, o godz. 
18.00. Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. 
infułat Stanisław Kur. W czasie Mszy św. 
modlić się będziemy za naszych parafian i 
wszystkich mieszkańców Wilanowa. Zapra-
szamy do licznego udziału w uroczystości.
W środę, 13 września, po Mszy św. o godz. 
18.00., zostanie odprawione Nabożeństwo 
Fatimskie.
W czwartek, 14 września o godz. 17.00. 
zostanie odprawiona Msza św. u zbiegu ulic 
Sytej i Jarej. Przed Mszą św. zostanie po-
święcony nowy krzyż ufundowany przez 
darczyńców i parafię.
Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotowu-
jących się do Pierwszej Komunii Świętej 
i ich rodziców odbędzie się w następną 
niedzielę, 17 września o godz. 11.00.,         
w kościele.
Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla na-
rzeczonych prowadzony metodą warszta-
tową w małej grupie. Spotkania będą we
środy począwszy od 11 października br. 
Informację o warunkach uczestnictwa, 
zapisach i kosztach można znaleźć na 
naszej stronie internetowej, w zakładce 
sakramenty.
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Z Wilanowa na ratunek Wiednia. . . .2



7 Nr 444 Nr 444

Droga od bramy aż do klasztoru ojców 
Franciszkanów, gdzie Jan III zamieszkał, 
została usłana kosztownymi, wzorzystymi 
kobiercami. W momencie wjazdu 
dostojnego gościa w granice miasta 
oddano salut armatni, a z wież wszystkich 
kościołów gliwickich odezwało się bicie 
dzwonów. Po ceremonii powitalnej król 
dosiadł konia i dokonał przeglądu 
przybyłych na Śląsk wojsk polskich, 
a następnie przyjął defiladę wojskową. 
  Pełen trudu i wrażeń dzień zakończyła 
uroczysta Msza święta w kościele farnym. 
Po odprawieniu nabożeństwa król udał się 
do klasztoru Franciszkanów (dziś 
Redemptorystów), gdzie w gronie 
najbliższych, przedstawicieli miasta i „miej-
scowej arystokracji”, spożył obiad z wła-
snej polowej kuchni.  Późnym wieczorem 
monarcha wydał  dowódcom stosowne 
rozkazy, napisał listy do królowej i „przez 
osobnego gońca wysłał je Miłościwej Pani 
do Krakowa”.  Nazajutrz Jan III zwiedził 
zabudowania klasztorne i wraz ze świtą 
wziął udział w poświęceniu kościoła, szkoły 
i „wszelkich budynków”, należących do 
miejscowych Francisz-kanów, oraz w uro-
czystym nabożeństwie. Na koniec 
monarcha, spełniając prośbę prowincjała 
zakonu, wystąpił jako ojciec chrzestny 
w ceremonii chrztu, udzielonego dwu 
młodym mahometanom, wychowywanym 
przez ojców Franciszkanów, których 
nazwano Franciszkiem Kałmukiem i 
Antonim Arabem.  W związku z przy-
jęciem ich w poczet wiernych Kościoła 
katolickiego, król nakazał przywrócić swym 
chrześniakom wolność.
  Dla upamiętnienia swego pobytu w Gli-
wicach oraz uczestnictwa w poświęceniu 
kościoła i klasztoru, dokonał Jan III 
tradycyjnego posadzenia kilkunastu lip 
wokół świątyni i zabudowań klasztornych. 
23 sierpnia ruszył na czele 20 chorągwi 
jazdy dragonów w kierunku Rudy i Ra-
ciborza. Ówczesny korespondent Ku-riera 
Wojennego doniósł krótko, że: „Jego 
Królewska Mość zatrzymał się o milę drogi 
przed Rudami i tam w pięknym klasztorze 
ojców Cystersów przenocował, a w dniu 
następnym przybył do Raciborza i zagościł 
na naszym zamku”. Tu zaproszony przez 
cesarza Leopolda, wziął udział w wydanym 
na jego cześć wystawnym obiedzie. 
   Po dwu tygodniach marszu Jan III wraz 
ze swym rycerstwem dotarł pod Wiedeń  i 
w dniu 11 września 1683 roku stanął na 
Kahlenbergu, „skąd obiecywano królowi 
gładziutką, lekko pochyloną drogę do 
Wiednia. Istotnie Wiedeń było widać jak na 
dłoni, ale dzieliły wojsko do niego 
nieprzewidziane góry i przepaście”. Ran-
kiem 12 września król, po wysłuchaniu 
Mszy świętej i pasowaniu syna Jakuba na 

wiktorii wiedeńskiej, między innymi broń 
orientalną zdobytą w namiotach wielkiego 
wezyra. 
   Dalsze etapy „marszu wiedeńskiego” wy-
znaczały: Włodowiec, Bydlin i Pieskowa 
Skała. 29 lipca król wjechał uroczyście do 
Krakowa, gdzie w ciągu kilku dni nastąpiła 
koncentracja wszystkich wojsk koronnych. 
  15 sierpnia wyruszył Jan III z wojskiem w 
dalszą drogę, która wieść miała przez 
Śląsk, a następnie ziemię opawską 
i Morawy do Ołomuńca. 
 Przyjechawszy z dworem swoim do 
Bytomia, król zatrzymał się na Rynku. 
Olbrzymia rzesza ludzi z bliskich i dalszych 
okolic cisnęła się ku królowi, życząc mu 
zwycięstwa, Bożej opieki i błogosła-
wieństwa Matki Boskiej Piekarskiej. Drogę 
do kapliczki u stóp Kalwarii w Piekarach 
Śląskich odbył monarcha pieszo, idąc        
w skupieniu ducha, z odkrytą głową. W 
relacji pielgrzymki Sobieskiego do Piekar 
zanoto-wano, że był on pierwszym polskim 
mo-narchą, który oddał cześć Najświętszej 
Maryi Pannie Piekarskiej, przybywając do 
sanktuarium maryjnego z biskupami, ludem 
zbrojnym, jego wodzami i książętami. Pola 
z okolicy Piekar zapełniły się olbrzymią 
liczbą namiotów wodzów i książąt, 
a i wojsko rozłożyło się tu obozem. 
   Zarówno magnaci śląscy, jak i lud tych 
ziem, nie znając dotąd polskiego króla, 
spodziewali się, iż ukaże się im tak, jak 
prezentowali się w owym czasie władcy 
niemieccy. Tymczasem Jan III stanął przed 
zdumionym ludem jako rycerz polski, pełen 
prostoty, łagodności i szlachetności. Za-
chwyt ludu na widok króla przeszedł           
w uwielbienie i przejął podziwem nie tylko 
samego monarchę, ale i tych, co go 
otaczali.
   22 sierpnia król z orszakiem przybył do 
Gliwic. Główna brama miejska, którą 
wjechał monarcha od strony Tarnowskich 
Gór, tonęła w zieleni i kwiatach, a rozpięty 
nad nią „łukowy transparent” głosił: „Witaj 
nam obrońco nasz miłościwy”. 

   Król Jan III Sobieski rozwinął szeroką akcję 
dyplomatyczną na rzecz stworzenia wielkiej 
ligi antytureckiej.  W praktyce jednak okazało 
się, że jedynym naturalnym sojusznikiem 
przeciw wspólnemu wrogowi jest Austria.  Z 
nią też pod auspicjami papieża Innocentego 
XI Rzeczpospolita zawarła w dniu 1 kwietnia 
1683 roku sojusz militarny, który zobowiązał 
obie strony do wspólnej walki i wspólnych 
rokowań pokojowych. 
   Nic więc dziwnego, że gdy 16 lipca tegoż 
roku Jan III otrzymał w Wilanowie wia-
domość, że od dwu dni potężna armia Kara 
Mustafy oblega Wiedeń, „a i nam – jak pisał 
królewicz Jakub – grozić poczęła ostateczna 
zguba”, król ubłagany przez wysłannika 
cesarskiego, Karola Ferdynanda Waldsteina, 
ruszył na pomoc Wiedniowi.
   Dnia 18 lipca Jan III opuścił Wilanów, ru-
szając na sławną wojnę przeciw tureckiemu 
najeźdźcy.  W drodze do Kra-kowa 
towarzyszył mu dwór wraz z Królową Marią 
Kazimierą i najstarszy syn Jakub, którego 
ojciec zabrał na wyprawę, by umożliwić mu 
zdobycie  sławy wojennej i sławy obrońcy 
chrześcijaństwa. Podczas „marszu 
wiedeńskiego” Jakub prowadził diariusz, czyli 
pamiętnik wyprawy, wymie-niając w nim 
dokładne daty kolejnych dni marszu i 
postojów, a także wydarzeń, jakie miały 
miejsce od 28 lipca do 15 grudnia 1683 roku. 
  Pierwszą noc po wyjeździe z Wilanowa, 
spędzał Jan III w Falentach, w pałacu 
należącym do Opackiego, następną  - 19 
lipca – w Radziejowicach, w rezydencji 
swego kuzyna, biskupa Michała Ra-
dziejowskiego, późniejszego prymasa Polski, 
gdzie doszedł go list Karola Lotaryńskiego 
z prośbą o pomoc.  Kolejne dni marszu do 
Wiednia prowadziły przez Rawę Mazo-
wiecką, Wolbórz i Rozprzę. Dnia 23 lipca 
monarcha zatrzymał się w pałacu Denhoffów 
w Kruszynie koło Piotrkowa, „dokąd – jak 
pisze królewicz Jakub – przyjechał jakiś 
kurier nazwiskiem Gliński z listami do króla 
od pana marszałka  [Lubomirskiego] i księcia 
Lotaryńskiego, w których były opisane 
pierwsze szturmy, przypuszczane przez 
Turków do bastionu zwanego Lecour, i że 
Turcy zburzyli jakieś miasto żydowskie, 
zwane Leopoldstadt […]”. 
  W dwa dni później król dotarł do Czę-
stochowy, gdzie cały dzień spędził na 
nabożeństwie w klasztorze jasnogórskim. 
Ojcowie Paulini wręczyli Janowi III szablę, 
złożoną ongiś jako wotum przez pogromcę 
Turków, hetmana Stefana Żółkiewskiego, 
pradziada naszego bohatera. Król przyjął 
tylko głownię, mówiąc: „W starciu z wrogiem 
potrzebne żelazo. Srebro, złoto i diamenty 
niech dla Najświętszej Panny zostaną”. Po 
dziś dzień podziwiać można na Jasnej 
Górze,  wśród eksponowanych w arsenale 
wotów, ofiarowane przez monarchę, po  

Z Wilanowa na ratunek Wiednia
  W drugiej połowie XVII stulecia Turcja podjęła zaborczą politykę i marzyła o podboju chrześcijańskiej Europy, zamierzając m.in. zagarnąć całe 
Węgry i Ukrainę, uderzyć na Wiedeń, zdobyć Rzym i podbić Polskę.

Kim są Aniołowie?
Aniołowie są to istoty duchowe, nie-

materialne, nie mające ciała. U ludzi dusza 
połączona z ciałem stanowi osobę. U anio-
łów osobą jest sam duch. Duchową naturę 
aniołów potwierdza szereg soborów 
powszechnych, jak np. laterański IV (1215), 
lyoński II (1274), florencki (1431-1435) czy 
watykański I (1879-1870). Istnienie aniołów 
należy do prawd naszej wiary. Pośredniczą 
oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie 
tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale 
także w islamie i religiach staroirańskich.

Na podstawie Pisma świętego możemy 
podzielić aniołów na chóry. Ten teologiczny 
podział przyjmuje za kryterium stan natury, 
łaski i chwały. Nazwy aniołom nadał 
Dionizy Areopagita. Serafini (Iz 6,2), 
Cherubini (Rdz 3,24; Iz 37,16; Ez 10,3)         
i Trony (Kol 1,16) to ci, którzy bezpośrednio 
wpatrują się w twarz Boga, dla uwielbienia 
Boga. Kolejne chóry to Panowania           
(Kol 1,16), które uczestniczą z polecenia 
Bożego w Jego mocy i wykonują polecone 
im zadania. Potem są same Moce 
(Ef 1,20-21), które rozumieją, co dzieje się 
między istotą a działaniem każdego bytu. 
Po Mocach są Władze (Kol 1,16), które 
wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. 
Kolejny chór to Księstwa (Kol 1,16) które 
pomagają w zarządzeniu, wreszcie Archa-
niołowie (2 Tes 4,15) i Aniołowie (Rz 8,38). 
Archaniołowie zajmują się sprawami, które 
dotyczą społeczności czy większej liczby 
ludzi. Powołani są do zajmowania się 
sprawami ważnymi dla tych grup osób. 
Stąd ich pozycja jest istotna. Michał, 
Gabriel i Rafał - to jedyni aniołowie, jakich 
znamy z imienia. Aniołowie są wspomniani 
w Piśmie świętym Starego i Nowego 
Testamentu aż 222 razy.

Warto poznać także nauczanie 
Katechizmu Kościoła Katolickiego o anio-
łach: "Jako stworzenia czysto duchowe 
aniołowie posiadają rozum i wolę: są
stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi 
(por. Łk 20,36), przewyższają doskona-
łością wszystkie stworzenia widzialne. 
Świadczy o tym blask ich chwały (por. Dn
10,9-12)".

Bóg stworzył niesłychanie wielką liczbę 
bytów duchowych, które pozostają połą-
czone z Nim miłością 
— i o tych mówimy 
myśląc o aniołach. 

Aniołowie mają naturę duchową 
odmienną od ludzkiej. 

Trudno jest wyrazić istotę tej odmie-
nności, która czyni z nich byty duchowe 
absolutnie różne od nas, aczkolwiek 
również stworzone i współżyjące z Bo-
giem we wzajemnej miłości, kochające 
Go całą pełnią swej natury duchowej, 
bezgranicznie Mu oddane i współdzia-
łające z Nim w Jego planach i wedle 
Jego woli. Mogą nam pomóc w uwielbieniu 
Pana Boga. One całe żyją w Jego blasku.

Przez Anioły przechodzi cała łaska Boża, 
ponieważ nic nie zatrzymują dla siebie. Są
indywidualnościami o wspaniałej inteligencji 
i wrażliwości, lecz są jak gdyby pryzmatami, 
które pełnię światła Bożego rozkładają na
poszczególne barwy, nic nie pochłaniając. 
„Stoją przed Bogiem" zawsze, cokolwiek 
czynią, a wola Pana Boga jest ich wolą, i to
jest ich największym szczęściem. Są od nas 
inne, odrębne, lecz nie gorsze czy lepsze. 
Mamy z nimi tego samego Ojca i jest w nich
i w nas Jego podobieństwo, a więc Jego
miłość, Jego mądrość, i jest też nieustanne
pragnienie służenia Mu i wielbienia Go.

Aniołowie to byty duchowe, które nigdy 
nie żyły „w materii". Dlatego obce im są
odczucia zmysłowe, a także potrzeby
naszych ciał. Dostrzegają je, ale nie potrafią
ich „odczuć".

Aniołowie posiadają potężną inteligencję
i są świadome wspaniałości, doskonałości 
i mądrości planów Bożych, bo Bóg ich przed 
nimi nie ukrywa. Toteż ich działanie nie jest 
„ślepym" i posłusznym wykonawstwem,      
a współpracą wedle ich możliwości 
i „ukierunkowania" — bo każdy z aniołów 
stanowi indywidualność.

Aniołowie i Archaniołowie są bardziej 
zwróceni ku człowiekowi niż inne byty
duchowe. Dzielą miłość Pana Boga ku nam 
i Jego troskę i współczucie, ale bardziej 
obchodzi ich nasze życie wieczne niż 
powodzenie czy osiągnięcia w życiu do-
czesnym. Chyba że te osiągnięcia skie-
rowane są na usługiwanie Bogu; wtedy mo-
gą nam wręcz pomagać, gdyż łączy nas ta
sama miłość i pragnienia. A możliwości 
mają ogromne.
Aniołowie mają jeden ideał, jeden wzorzec,

jedną miłość — Boga; stąd wyrażenie, że
„patrzą w oblicze Pana Boga". Są świadomi 
tego, że są kochani, dlatego kochają swego 
Stwórcę i istnieją w nieustającej wymianie
miłości, w zachwycie, czci i uwielbieniu. U 
człowieka można by nazwać stan taki — 
trwający krótko — ekstazą, ale w świecie du-
chów czystych nie jest on „zachwyceniem", 
a samym istnieniem, przeżywaniem 
szczęścia w pełni świadomości i zro-
zumienia. 

Aniołowie mają imiona, ale dla ludzi są po 
prostu opiekunami. Dla niemowlęcia są jak 
niańka, później jak starszy, bardzo mądry 
brat i przyjaciel na drodze ku Bogu. Znają 
nas i podtrzymują w każdym dobrym 
pragnieniu, zamiarze, czynie. Widzą się 
i przyjaźnią ze sobą — przecież kochają 
tego samego Boga. Można porównać je do 
wojska niebieskiego: wiernego i nie-
zwyciężonego, w którym każdy żołnierz 
służy inaczej — wedle swojej umiejętności 
— lecz wszyscy z pełni swej woli i miłości: 
świadomie, mądrze i jak najdoskonalej.

Anioły są bytami wolnymi, swobodnymi. 
Żaden nie jest „przywiązany" do swojego 
„dziecka", ale stale ogarnia je miłością 
i czujną opieką. Gdy trzeba, może wezwać 
pomoc. 

Obok przyjaciela — Anioła Stróża każdy 
człowiek ma również pomoc, orędownictwo 
i stałą troskę swoich bliskich. Bliskim staje 
się każdy, za kogo modlimy się, komu przez 
nasze wstawiennictwo ulżyliśmy w cier-
pieniu, ułatwiliśmy śmierć, skróciliśmy czas 
pokuty w czyśćcu. Słowem — każdy 
człowiek miłosierny i współczujący ma wielką 
liczbę przyjaciół, tak jak i najgorszy 
zbrodniarz ma swego anioła, który błaga za 
niego, przeprasza, tłumaczy i wciąż ufa 
w uratowanie duszy „swego dziecka". 
Aniołowie błagają wtedy (w sytuacjach 
beznadziejnych) o wstawiennictwo Maryję, 
Królową nieba.

Przygotowała: Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym
Źródło: internet

Ich świadomość
poznawcza nieskoń-
czenie przewyższa
naszą, gdyż po-
zostaje nie skażona 
grzechem, tj. istnieją
wedle myśli Bożej 
zamierzonej dla 
nich, w zgodzie 
z nią.

Jan III Sobieski pod Wiedniem, 
obraz anonimowego malarza z końca XVII wieku 
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rycerza, odbył naradę wojenną, podzielił 
dowodzoną przez siebie armię na kolumny, 
na prawym skrzydle umieszczając skrzydła 
polskie i przeprowadził – jako wódz naczelny 
sił sprzymierzonych – inspekcję wojsk. Bój 
się rozpoczął.
  Do pokonania potężnej armii tureckiej 
wielkie znaczenie miało przedarcie się wojsk 
sojuszniczych, zwłaszcza zaś artylerii, przez 
górzysty teren Lasu Wiedeńskiego. Wobec 
niepowodzenia manewru wojsk cesarskich 
i posiłkowego korpusu niemieckiego, przecią-

gnięcia armat przez strome zbocza i wąwozy 
dokonała polska piechota. Jan III, wyzy-
skując doskonałe współdziałanie artylerii, 
piechoty, husarii i innych rodzajów broni       
w poszczególnych fazach bitwy, skierował 
we właściwym momencie do walki masy 
ciężkiej jazdy polskiej. Rozstrzygający atak 
dokonany przez husarię przyniósł 
zdecydowane  zwycięstwo i załamanie się 
ofensywnej siły armii tureckiej. Cały nie-
zmierzony obóz turecki i zielona chorągiew 
Mahometa stały się łupem zwycięzców.

   Nazajutrz po bitwie Sobieski wjechał do 
Wiednia, witany entuzjastycznie przez 
mieszkańców ura-towanej naddunajskiej 
stolicy cesarskiej.
   Następnego dnia Jan III wysłał do Ojca 
Świętego przez swego sekretarza zdobytą 
chorągiew turecką i list donoszący o zwy-
cięstwie wiedeńskim parafrazując w duchu 
pokory chrześcijańskiej słynne słowa 
Cesarza – „Venimus, vidimus, Deus Vicit”.

Wojciech Fijałkowski

Ucieczka Turków 
  Jeszcze tego samego dnia przełamano 
szyki obronne Turków, którzy zaczęli          
w popłochu ucieczkę. Wiedeń powitał pol-
skiego króla jako wyzwoliciela. Chłodniej 
powitał Polaków cesarz Leopold I Hab-
sburg. Jan III Sobieski przeżył wielkie 
rozgoryczenie. Dwa dni po spotkaniu z wła-
dcą Austrii pisał do swej ukochanej żony - 
królowej Marysieńki:
   Stoimy tu, nad brzegami Dunaju, jak 
kiedyś lud izraelski nad babilońską wodą, 
płacząc nad końmi naszymi, nad niewdzię-
cznością tak nigdy niesłychaną.

Połowiczne zwycięstwo 
   Król Jan III Sobieski był przewidującym 
politykiem. Wiedział, że jeśli Turcy zwyciężą 
pod Wiedniem, to następnym celem ich 
ataku będzie Kraków. Wolał więc podjąć 
walkę wcześniej i na obcym terytorium. 
Niestety, mimo wielkiego zwycięstwa pod 
Wiedniem, Sobieski nie ugruntował swych 
wpływów na europejskich dworach i nie 
zapewnił politycznego bezpieczeństwa 
Rzeczpospolitej. Źle rozłożone akcenty 
w polityce zagranicznej polskiego króla, 
pozwoliły wprawdzie na ujarzmienie 
imperialnych zakusów Stambułu na 
pograniczu z Rzeczpospolitą, nie uchroniły

  Cesarz Leopold I znalazł się w obliczu 
poważnego zagrożenia. Wysłał swych 
posłów do Polski z prośbą o pomoc militarną 
i 1 kwietnia 1683 r. w Warszawie podpisano 
przymierze polsko-austriackie.
   Armia wielkiego wezyra Kara Mustafy, do 
którego dołączyły oddziały powstańców 
węgierskich, walczące przeciwko Habsbu-
rgom liczyła ok. 100 tys. ludzi. W połowie 
lipca rozpoczęła oblężenie Wiednia. Królowi 
polskiemu udało się bardzo szybko przepro-
wadzić mobilizację i wojska Rzeczypospolitej 
wyruszyły z odsieczą Wiednia już w I połowie 
sierpnia. 3 września naczelnym wodzem 
sprzymierzonych wojsk został Jan III 
Sobieski. Uderzenie na armię turecką miało 
nastąpić ze wzgórz Lasu Wiedeńskiego.
Natarcie 

  Prawe, najtrudniejsze skrzydło zajęło 
wojsko polskie, liczące ok. 22 tys. żołnierzy. 
Lewe zajęły wojska austriackie pod wodzą 
księcia Karola Lotaryńskiego. I to właśnie on 
12 września 1683 rozpoczął natarcie. 
Następnie wkroczyło wojsko niemieckie, po 
czym włączyła się artyleria i piechota. 
Późnym popołudniem ruszyła husaria polska, 
dowodzona przez Jana III Sobieskiego. 
Wsparły ją oddziały kawalerii wojsk 
sprzymierzonych.

Odsiecz Wiedeńska - ratunek dla chrześcijańskiej Europy
  12 września 1683 wojska polsko-austriacko-niemieckie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego rozgromiły oblegającą Wiedeń armię 
i  mperium osmańskiego dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Wszystko zaczęło się na początku roku 1683. Wtedy to w Stambule zapadły 
decyzje o wojnie z Austrią.

Jan III Sobieski wysyła 
wiadomość o zwycięstwie 
papieżowi Innocentemu XI 
– Jan Matejko

natomiast państwa na newralgicznym 
odcinku wschodnim i północno-wschodnim. 
Właśnie tam rosły w siłę mocarstwa, które 
w następnym stuleciu podzieliły między 
sobą terytorium I Rzeczpospolitej.

   Od 1996 r. na pamiątkę odsieczy wiede-
ńskiej Jana III Sobieskiego, 12 września 
obchodzone jest w Polsce Święto Wojsk 
Lądowych. 

prof. Teresa Chynczewska-Hennel 
Żródło: audycja Polskiego Radia

Portret Jana III Sobieskiego – Jan Matejko

Zawody odbywały się w miesiącach lipiec, 
sierpień i wrzesień. Zawodnicy, zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, na miejsce startu 
w „Suchej Trawie” byli przewożeni z war-
szawskiej przystani, zlokalizowanej po-
między mostem Poniatowskiego a ko-
lejowym, m. in. parowcem „Sienkiewicz” 
o napędzie boczno-kołowym. Bodaj naj-
wytrwalszym uczestnikiem tych zawodów
był inż. Zdzisław Gillewicz, startujący w nich
corocznie.

Pomysłodawcą tego wydarzenia, pio-
nierskiego jak na tamte czasy, był Tadeusz 
Kozłowski, nauczyciel pływania w War-
szawskim Towarzystwie Wioślarskim. 

Tereny „Suchej Trawy” wchodziły skład 
dóbr wilanowskich, przed II wojną światową 
należących do Państwa Branickich. W 
„Dokumentach do dziejów Wilanowskiej 
Nieruchomości Ziemskiej” jest zapis mó-
wiący, że Franciszek Nowak płaci dzierżawę 
za osadę pokarczemną w „Suchej Trawie” w 
wysokości 100 zł za okres od 1 lipca 1937 r. 
do 1 stycznia 1938 r.

W czasie II wojny światowej (1942 r.) 
Niemcy zamieszkujący Kępę Zawadowską, 
rozebrali stary wał wiślany, a nowy po-
prowadzili w taki sposób, że tereny „Suchej 
Trawy” znalazły się w ich posiadaniu, 
pomimo wygaśnięcia w 1941 r. umowy 
dzierżawy. Na wale w okolicach „Suchej 
Trawy” miało miejsce tragiczne wydarzenie. 
Miejscowi Niemcy urządzili sobie „zawody 
strzeleckie”, strzelając z podwórka jednego 
z nich m. in. do ludzi jadących po wale 
rowerem. Pech chciał, że nadjechało 
małżeństwo i kobieta tych „zawodów” nie 
przeżyła. O jakichkolwiek konsekwencjach 
dla mordercy nikt nie wspomina. 

W latach powojennych miejsce to uległo 

Do Warszawskiego Towarzystwa Wioś-
larskiego należała śmietanka towarzyska
Warszawy, bogaci kupcy, arystokracja, 
znani literaci: Henryk Sienkiewicz, Bolesław
Prus, bywał również Stefan Żeromski. 
Przez ponad 20 lat prezesem był hrabia
Ksawery Branicki, właściciel Dóbr
Wilanowskich, który przyczynił się do
znacznego rozwoju Towarzystwa m.in. 
finansując budowę siedziby przy ul. 
Pierackiego 19. Zatem można przyjąć, że
karczma w „Suchych Trawach”, do której 
pływano w celach towarzyskich, musiała 
spełniać na odpowiednio wysokim pozio-
mie, wymagania osób ją odwiedzających.

„Suchą Trawę” (używano również tej 
nazwy w liczbie mnogiej „Suche Trawy”) 
upatrzyli sobie na miejsce startu wyścigu na
trasie Wilanów-Warszawa, także pływacy.
Co prawda pierwsza próba zorganizowania
zawodów nie powiodła się ze względu na
chłodne lato i zbyt niską temperaturę wody, 
a co za tym idzie, nie było chętnych, by      
w niej pływać. Okoliczność ta, zmusiła 
organizatorów do ogłoszenia regulaminu, 
który mówił, że następne zawody pływackie 
na wspomnianej trasie, odbędą się 
wówczas, gdy temperatura wody w Wiśle 
nie będzie niższa niż 20 stopni i zgłosi się 
do nich co najmniej piętnastu zawodników. 
Czas I wojny światowej nie służył temu 
przedsięwzięciu. Dopiero po jej zakoń-
czeniu wyścig z „Suchej Trawy” do 
Warszawy nabrał rozmachu. Były lata, że 
startowało w nim kilkudziesięciu pływaków, 
a niektórym i tak trzeba było odmówić 
prawa startu w zawodach. W latach 
trzydziestych liczba uczestników mogła być 
jeszcze większa, ponieważ na zdjęciach 
z tego okresu, niektórzy zawodnicy 
startujący w zawodach mają na czepkach 
kąpielowych numery powyżej 200.

Krzysztof Kanabus

Zakątki i ulice Wilanowa 
"Sucha Trawa" na Urzeczu - cd.  

Otwarcie żeglugi parowej na Wiśle - Przybicie parowca 
"Płock" do brzegu pod Wilanowem, rysował H. Piillati 1873r.

zapomnieniu, a elektrownia „Siekierki” 
i piaskarnie działające nad Wisłą, dokonały 
kompletnej dewastacji tego tak popularnego 
przed laty miejsca, gdzie można było 
spotkać zarówno ludzi ubranych w od-
świętne stroje wilanowskie z miejscowego 
Urzecza, jak i damy w krynolinach w to-
warzystwie panów w surdutach z obo-
wiązkowym cylindrem czy kapeluszem na 
głowach, przybyłych tu na herbatkę 
z wiśniami z nieodległej Warszawy. 

Bibliografia:
Wspomnienia pani Jadwigi Wiśniewskiej z 
Zawad i innych osób.
"Na Kępie Zawadowskiej i Latoszkowej", 
B. Gajdziński.
"Z lamusa warszawskiego sportu", T. 
Grabowski.
Dokumenty Wilanowskiej Nieruchomości 
Ziemskie.
"Codzienność niegdysiejszej Warszawy", 
S. Milewski.

Podobne akcje na terenie Rejonu V 
„Gątyń” przeprowadzał działający tu, 
mający główną siedzibę w Jeziornie-
Mirkowie, Samodzielny Batalion Naro-
dowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera 
Mączyńskiego. Oto kilka raportów 
wywiadowczych oficera informacji 
Batalionu plut. pchor. „Wacława 
Wichury” – Wacława Prusaka z okresu 
poprzedzającego wybuch Powstania 
Warszawskiego:

W związku z aresztowaniem 21 maja     
w Powsinie dwójki naszych żołnierzy 
podajemy, że konfidentem był Zenek 
Szeik były pracownik Stejera, syn 
pracownika jubilera Kule-szy. Znał 
naszych żołnierzy, był w czasie 
aresztowania,  postrzelił podch. Masiaka

i już dawniej przyczynił się prawdo-
podobnie do zaginięcia naszego 
żołnierza, kupującego z nim broń. Adresu 
w Warszawie nie znamy. 

02 lipca o godz. 24 w nocy żandarmeria 
aresztowała w Powsinku 4 ludzi (w tym 
nasz – Karol Rybarczyk „Tygrys”, dwóch 
zabito – w tym nasz jeden „Wysoki” 
Nowosielski. W Powsinie aresztowano 
5 ludzi, w tym trzech naszych: Stanisław 
Szewczyk, Józef Szewczyk, Kazubski. 
Teren aresztowań objął aresztowań objął 
Zawady i Latoszki (trzech ludzi).

Mamy doniesienia o znacznej komórce 
PPR w Głoskowie i konfidenta – prosimy 
o skontaktowanie z ofic. inf. z tamtego
terenu.

Tekst opracował Krzysztof Kanabus na 
podstawie wspomnień:

Anny Branickiej-Wolskiej 
Adama Rybińskiego wnuka B. i A. Branickich 

Józefa Osucha z Augustówki
Jadwigi Wiśniewskiej z Zawad 

Lucyny Kamińskiej z d. Kanabus z Wilanowa 
Franciszka Kanabusa z Wilanowa 

Bogdana Dobrzańskiego z Wilanowa 
Stanisława Kanabusa z Powsinka 

Edmunda Kuberskiego z Wilanowa 
Stanisława Karasia z Powsina 

Mirosława Kotańskiego z Wilanowa 
Barbary Rowickiej z Wilanowa 

Stanisława Wenerskiego z Wilanowa 
Eugeniusza Chodzenia z Powsina

CDN.
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W Wilanowie pod okupacją niemiecką - cd.
   Przez cały okres okupacji państwo Beata i 
Adam Braniccy ratowali dzieła sztuki 
zgromadzone w majątku wilanowskim.       
W tym celu zatrudniali wybitnych spe-
cjalistów, konserwatorów dzieł sztuki, by ci 
mogli przeżyć czas okupacji i wyżywić swoje 
rodziny.

  Hrabina Branicka organizowała obiady 
wtorkowe, podczas których dyskutowano     
o sferze materialnej pałacu i jego otoczenia,
snuto projekty na przyszłość, ale przede
wszystkim chodziło pani Beacie o doży-
wienie tego grona inteligencji warszawskiej.
Byli to profesorowie: Stanisław Lorentz,
Władysław Tatarkiewicz, Adam Stebelski,
Maria Bernhard, Gerard Ciołek, Tołwiński,
Zachwatowicz, mgr Jan Morawiński, inż.
Tworkowski i wiele innych osób. Niestety,
nie wszyscy, po zakończeniu II wojny świa-
towej, potrafił to docenić o czym wspomina
Krzysztof Głuchowski w książce pt. „Śladami
Pradziadów”:

   Najliczniejszą grupę tej wyjątkowej wigilii, 
urządzonej pod nosem okupanta, stanowili 
młodzi konspiratorzy podziemnej armii. 
Oprócz trzech panien Branickich, prze-
szkolonych i zaprzysiężonych członkiń AK, 
byli na niej żołnierze „Obroży”, „Zośki”, 
„Baszty” i inni głęboko zakonspirowani 
członkowie podziemia, o których nawet 
gospodarze pałacu za wiele nie wiedzieli. 
   W wigilii uczestniczyli przyjaciele domu, 
jak również rodziny wypędzone, przez 
niemieckiego okupanta, ze swoich domów 
z różnych stron Polski, korzystające z go-
ściny i opieki państwa Branickich oraz 
służba. 

 „Uczestnikami” tego wyjątkowego wie-
czoru, byli także żołnierze ochraniający 
pałac od zewnątrz, członkowie patroli 
i czujek, ubezpieczający teren wokół parku. 
W dużej przestronnej sali, na środku 
ustawiono pokaźnych rozmiarów stół, 
przykryty śnieżnobiałym obrusem, hafto-
wanym w herby rodowe Branickich, pod 
którym, jak każe polska tradycja, położone 
było siano, symbolizujące stajenkę betle-
jemską. Na stole stała zapalona świeca, 
obok leżało Pismo Święte, otwarte na 
Łukaszowej Ewangelii, a także nieodzowny 
wigilijny opłatek. Świąteczny, bożona-
rodzeniowy wystrój podkreślała pachnąca 
żywicą choinka, przyozdobiona, jak 
wspomina pani Anna Branicka-Wolska, 
głównie ozdobami wykonanymi własno-
ręcznie przez domowników. Pod nią 
skromne, ale dla wszystkich, przygotowane 
upominki. 

   Na stół podawane były potrawy. Wiado-
mo, czas wojny, o dwunastu potrawach nie 
było mowy, ale niczego nie brakowało. 
Podano barszcz z uszkami, rybę na zimno, 
karpia smażonego, kapustę z grzybami, 
kulebiak. Na koniec wieczerzy przewi-
dziano słodkości: mak tarty z miodem           
i „łamaniec”. Gdy zabłysła pierwsza 
gwiazda, rozpoczęto uroczystość. Kapucyn, 
ojciec Efrem (Stanisław Kanabus), odmówił 
mo-dlitwę. Następnie gospodarz domu, 
hrabia Branicki, złożył wszystkim, licznie 
zgro-madzonym, życzenia łamiąc się z ka-
żdym opłatkiem.  

Obecna była hrabina Beata Branicka – 
pseudonim konspiracyjny „Matka”, który 
dobrze oddawał to czego dokonywała, 
a dokonywała cudów, żeby pomimo wiel-
kiego zagrożenia jakie jej groziło, wszy-
stkim zapewnić wyżywienie i najcenniejsze 
w tamtych czasach bezpieczeństwo.

    Zapewne nikomu z obecnych przez myśl 
nie przeszło, że to ostatnia taka wieczerza 
w tym domu i w tym miejscu. 

    W czasie okupacji państwo Braniccy 
ukrywali ludzi zagrożonych aresztowaniem. 
Schronienie w majątku znalazł podchorąży 
92. pułku piechoty francuskiej, Bernard de 
Roquefeuil, który uciekł z obozu jeńców 
wojennych położonego w pobliżu Nidzicy 
Dzięki pomocy Polaków przekroczył gra-
nicę z Generalną Gubernią. W Legionowie 
ukrywał się u pani Marii Radzewskiej, trafił 
do Nieporętu i Augustówka gdzie  przeby-
wał do 5 września 1943 r., ukrywając się 
w miejscowej szkole. Następnie trafił do 
Izabelina, gdzie w gospodarstwie pana 
Franciszka Mańka spędził pół roku. 

W dniu 4 marca 1944 r. został prze-
wieziony, najpierw pociągiem, potem 
tramwajami do Wilanowa. W podróży 
towarzyszyła mu pani Mieczysława Kazu-
bska. W Wilanowie trafił pod opiekuńcze 
skrzydła hrabiny Beaty Branickiej. W urzę-
dzie gminy wyrobiono mu papiery na 
nazwisko Józef Zieliński. Został zatrudniony 
jako nauczyciel języka francuskiego, 
a w czasie Powstania Warszawskiego 
przez dwa tygodnie ukrywał się na 
stryszku, nad łazienką w mieszkaniu 
państwa Branickich. Potem uciekł przez 
Powsin i Konstancin do Chylic. Po 
zakończeniu wojny, przez Lublin dostał się 
do Odessy i drogą morską dotarł 23 
kwietnia 1945 r. do Marsylii. 

 W 1980 r. pan Bernard wraz ze swoją 
żoną Roselyn odwiedził Wilanów. Kilka lat 
temu, byłem świadkiem wzruszających 
chwil, gdy stryszek odwiedził również jego 
syn Fulcran z rodziną.  

 W majątku ukrywano również lotników, 
być może byli to cichociemni lub członko-
wie załogi zestrzelonego samolotu. 

Państwo Braniccy w pałacu wilanowskim 
ukrywali polskiego Żyda, który zbiegł z war-
szawskiego getta, Stanisława Aronsona, 
później żołnierza Kedywu Armii Krajowej 
pseudonim „Rysiek”. To na jego wniosek 
hrabia Adam Branicki otrzymał pośmiertnie 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski, a hrabina Beata 
Branicka otrzymała Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 

Były to jedne z ostatnich odznaczeń 
nadanych przed tragedią smoleńską przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. 
Lecha Kaczyńskiego. Prezydent nie zdążył 
ich wręczyć osobiście, uczynił to minister 
z Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łasz-
kiewicz. Odznaczenie wręczył wnukom 
Branickich: Adamowi Rybińskiemu i 
Mikołajowi Wolskiemu. 

Minister wręczając odznaczenia po-
wiedział: Przyznanie tych odznaczeń 
Branickim ma symboliczny wymiar. To 
uhonorowanie tych dzielnych ludzi, ale 
także warstwy, która przez kilkadziesiąt lat 
była szkalowana i zohydzana. Tymczasem 
podczas wojny dała przykład wspaniałego 
patriotyzmu.

Po roku 1989 odezwały się głosy szka-
lujące Branickich, dlatego tym bardziej 
trzeba zachować pamięć o ich szla-
chetnych czynach. Wielu ludzi w czasie 
wojny otrzymało wsparcie i pomoc od 
państwa Branickich.

Edukacja w czasie okupacji
W czerwcu 1940 r. dzieci i młodzież, 

kończące rok szkolny, otrzymały dwu-
języczne niemiecko-polskie świadectwa. 

Już w roku szkolnym 1939-1940 kiero-
wnicy szkół powszechnych podejmowali 
próby zorganizowania tajnego nauczania, 
które zostały przerwane przez Niemców 
zamordowaniem pedagogów  w Palmirach.

Podjęto kolejne próby i jesienią 21 
października 1941 r. rozpoczęły się lekcje: 
wykłady tajnego nauczania, które szczę-
śliwie, bez wpadki, prowadzono do wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 

Jak wspomina pan Józef Osuch, mie-
szkaniec Augustówki, nauczyciele wila-
nowskiej szkoły wytypowali grupę naj-
zdolniejszych uczniów i rozpoczęli z nimi 
regularną naukę z programem rozsze-
rzonym, obejmującą przedmioty zakazane 
przez okupanta. W skład tej grupy wchodzili 
następujący uczniowie: Jadwiga Janko-
wska, Andrzej Jasiński, Wiesław Kobiałka, 
Józef Osuch, Wiesława Siwek, Stefania 
Wenerska i Paweł Żarnach. 

Grono nauczycielskie stanowili: Jadwiga 
Kwiecińska, Edmund Imielski, Jan 
Kazimierczak i Władysław Kowal. Uczyły też 
osoby z poza Wilanowa, których nazwisk 
uczniowie nie znali. 

Wykłady odbywały się w mieszkaniach
prywatnych Jana Kazimierczaka, mieszka-
jącego na komornym w domu państwa 
Lesznowolskich, stojącego w pobliżu tzw.
mijanki tramwajowej (obecnie ulica 
Wiertnicza 98), Bolesława Jasińskiego – 
długoletniego organisty wilanowskiego, 
w jego domu przy obecnej ulicy Obornickiej 
i sierżanta N. Siwka, będącego komenda-
ntem Policji Granatowej w Wilanowie,
mieszkającego wraz z rodziną na piętrze 
budynku mieszczącego dzisiaj restaurację 
„Wilanów”.

Tajne nauczanie podczas okupacji 
pozwoliło grupie młodzieży na przystąpienie 
do matury już w 1948 r. Wszyscy ucznio-
wie, którzy rozpoczęli tajne nauczanie 21
października 1941 r., ukończyli studia
wyższe.

W budynku nowej szkoły, wybudowanym 
tuż przed wojną, znajdującym się w Wi-
lanowie przy ulicy Powsińskiej (dzisiaj 
Wiertnicza 26) w czasie okupacji, do wakacji 
1943 r. funkcjonowała szkoła powszechna, 
do której uczęszczały polskie dzieci. Jak 
wspomina pani Lucyna Kamińska z domu
Kanabus: Swoją edukację w klasie
pierwszej, zaczęłam w szkole mieszczącej 
się przy ulicy Powsińskiej. Chodziłam do
niej przez cały rok szkolny. Niestety po
wakacjach budynek szkolny przejęło wojsko
niemieckie. Od września 1943 r., posz-
czególne klasy rozmieszczono w różnych 
miejscach Wilanowa. Ja uczyłam się w bu-
dynku zlokalizowanym przy ulicy Po-
wsińskiej (dzisiaj Wiertnicza 85).

W drugiej połowie 1943 r. budynek szkoły
powszechnej w Wilanowie zajął Wehr-
macht. Powstał tu zakład zbrojeniowy po-
dległy Komendzie Uzbrojenia w Warszawie,
który produkował oprzyrządowanie i pod-
zespoły do samolotów. Należał do TRAN-
SAVIA GERATEBAU Warschau Werk Wila-
nów G.m.b.H. (Gesellschaft mit beschre-
nkter Haftung – Sp. z o.o.) Zakład był strze-
żony przez uzbrojonych strażników (nie
wojskowi), pełniących służbę w wartowni 
od południowej strony zakładu.

Pracownicy zatrudnieni w zakładzie mieli 
specjalne przepustki, pozwalające wejść na
teren fabryki, które chroniły ich przed 
łapankami i przypadkowym aresztowaniem.
Na przepustce widniał napis: Bezpodstawne
naruszenie wolności lub własności posia-
dacza tego dokumentu powinno być 
zaniechane. W zakładzie zatrudniano około 
300 pracowników. Jednym z nich był 
żołnierz AK, poległy w Powstaniu 
Warszawskim, pan Antoni Dobrzański 
mieszkający w pobliżu zakładu. W lipcu 
1944 r. fabryka została ewakuowana do
Austrii.

Raporty wojenne
Na początku 1943 r. żołnierze rejonu V 

„Gątyń” rozpoczęli akcje niszczenia
dokumentacji w gminach i rekwizycji różnych 
towarów na potrzeby podziemnych organi-
zacji.

W marcu tego roku w Majątku Wilanów,
będącym pod zarządem niemieckim, 
skonfiskowano kilka tysięcy litrów benzyny. 
Niszczono spisy ludności, kontyngentów 
w siedzibach gmin. O podobnych akcjach 
oddziałów „Gątynia” z 1944 roku możemy 
przeczytać w opracowaniu Henryka 
Witkowskiego:

W dniu 30 stycznia w folwarku Wolica
podpalono słomę przeznaczoną na potrzeby
oddziału SS.

W dniu 18 marca siedmioosobowy oddział 
AK przeprowadził w niemieckim kinie 
w Mirkowie, akcję polegającą na zniszczeniu 
aparatury kinowej i filmów.

W dniu 1 kwietnia oddział pod dowództwem
pchr. Henryka Dyszczyka ps. „Żbik”, dokonał 
spalenia akt urzędu pracy w Piasecznie. 
W tym samym dniu inny oddział dokonał 
podobnej akcji w Wilanowie.

W dniu 13 czerwca patrol dowodzony przez 
ppor. Stanisława Milczyńskiego ps. „Gryf”, 
w Wilanowie zatrzymał i rozstrzelał dwóch 
zdrajców, konfidentów Gestapo. 

W „Kalendarzu” Ligii Sopoćko jest zapis 
z 25 lipca o konfiskacie 1,5 tony cukru 
z wilanowskiej fabryki marmolady. Pałac w Wilanowie –Canaletto

Przykładowy dowód osobisty tzw. kenkarta, wprowadzona zarządzeniem z dnia 25 lutego 1940 r. 

 Toteż z wielką przykrością dowiedziałem 
się, że się okazał on (prof. Stanisław 
Lorentz) człowiekiem tak małym w stosunku 
do pani Beaty Branickiej, osoby, z której 
patronatu korzystał w czasie wojny. Jesienią 
roku 1947, po prawie trzech latach inter-
nowania, wymizerowana pani Beata 
wróciwszy z Rosji, poszła do prof. Lorentza 
do Muzeum Narodowego, aby zwrócić się 
do niego o pomoc w sprawie odzyskania 
choć części prywatnych i rodzinnych rzeczy 
pozostających w pałacu. (…). Dyrektor 
Lorentz trzymał panią Beatę w poczekalni 
prawie godzinę i gdy wreszcie ją przyjął, 
pierwszymi jego słowami były: "Proszę pani, 
gdzie są obrazy wilanowskie?" Na co pani 
Beata odpowiedziała: "Nie wiem proszę 
pana, dopiero co wróciłam z Rosji, ale jak 
widzę jeden z nich wisi nad biurkiem 
dyrektora."

 Wiele lat później, 10 września 1962 r., już 
w po czasach stalinowskich, nastąpiło uro-
czyste otwarcie gruntownie i pięknie odre-
staurowanego pałacu w Wilanowie. Dyrektor 
prof. dr Stanisław Lorentz nie zaprosił na tę 
uroczystość pewnej starszej pani, mie-
szkającej z wnukiem Adamem w dwu 
małych pokoikach przy placu Narutowicza. 
Czyżby bał się, że odbierze mu palmę 
pierwszeństwa? Tak czy inaczej na 
uroczystościach nie było pani Beaty Brani-
ckiej, osoby, która tak bardzo na to 
zasługiwała. 

 W pałacu wilanowskim, domu państwa 
Branickich, jednocześnie konspiracyjnej 
„stolicy”, melinie, przechowalni, zbrojowni, 
itd. i itp. mającego tu nieocenioną pomoc, 
schronienie oraz zaplecze aprowizacyjne 
plutonu 1707 Armii Krajowej i oddziału 
„Kedywu”, miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. W 1943 r. odbyła się tu 
żołnierska wigilia, podczas której ostatni raz 
honory domu pełnili jego prawowici 
właściciele, państwo Beata i Adam Braniccy. 
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W Wilanowie pod okupacją niemiecką - cd.
Przez cały okres okupacji państwo Beata i 

Adam Braniccy ratowali dzieła sztuki 
zgromadzone w majątku wilanowskim. 
W tym celu zatrudniali wybitnych spe-
cjalistów, konserwatorów dzieł sztuki, by ci 
mogli przeżyć czas okupacji i wyżywić swoje 
rodziny.

Hrabina Branicka organizowała obiady 
wtorkowe, podczas których dyskutowano     
o sferze materialnej pałacu i jego otoczenia,
snuto projekty na przyszłość, ale przede
wszystkim chodziło pani Beacie o doży-
wienie tego grona inteligencji warszawskiej.
Byli to profesorowie: Stanisław Lorentz,
Władysław Tatarkiewicz, Adam Stebelski,
Maria Bernhard, Gerard Ciołek, Tołwiński,
Zachwatowicz, mgr Jan Morawiński, inż.
Tworkowski i wiele innych osób. Niestety,
nie wszyscy, po zakończeniu II wojny świa-
towej, potrafił to docenić o czym wspomina
Krzysztof Głuchowski w książce pt. „Śladami
Pradziadów”:

Najliczniejszą grupę tej wyjątkowej wigilii,
urządzonej pod nosem okupanta, stanowili 
młodzi konspiratorzy podziemnej armii.
Oprócz trzech panien Branickich, prze-
szkolonych i zaprzysiężonych członkiń AK, 
byli na niej żołnierze „Obroży”, „Zośki”,
„Baszty” i inni głęboko zakonspirowani 
członkowie podziemia, o których nawet 
gospodarze pałacu za wiele nie wiedzieli.

W wigilii uczestniczyli przyjaciele domu, 
jak również rodziny wypędzone, przez 
niemieckiego okupanta, ze swoich domów 
z różnych stron Polski, korzystające z go-
ściny i opieki państwa Branickich oraz 
służba. 

„Uczestnikami” tego wyjątkowego wie-
czoru, byli także żołnierze ochraniający 
pałac od zewnątrz, członkowie patroli 
i czujek, ubezpieczający teren wokół parku. 
W dużej przestronnej sali, na środku 
ustawiono pokaźnych rozmiarów stół, 
przykryty śnieżnobiałym obrusem, hafto-
wanym w herby rodowe Branickich, pod 
którym, jak każe polska tradycja, położone 
było siano, symbolizujące stajenkę betle-
jemską. Na stole stała zapalona świeca, 
obok leżało Pismo Święte, otwarte na 
Łukaszowej Ewangelii, a także nieodzowny 
wigilijny opłatek. Świąteczny, bożona-
rodzeniowy wystrój podkreślała pachnąca 
żywicą choinka, przyozdobiona, jak 
wspomina pani Anna Branicka-Wolska, 
głównie ozdobami wykonanymi własno-
ręcznie przez domowników. Pod nią 
skromne, ale dla wszystkich, przygotowane 
upominki. 

Na stół podawane były potrawy. Wiado-
mo, czas wojny, o dwunastu potrawach nie 
było mowy, ale niczego nie brakowało. 
Podano barszcz z uszkami, rybę na zimno, 
karpia smażonego, kapustę z grzybami, 
kulebiak. Na koniec wieczerzy przewi-
dziano słodkości: mak tarty z miodem 
i „łamaniec”. Gdy zabłysła pierwsza 
gwiazda, rozpoczęto uroczystość. Kapucyn, 
ojciec Efrem (Stanisław Kanabus), odmówił 
mo-dlitwę. Następnie gospodarz domu, 
hrabia Branicki, złożył wszystkim, licznie 
zgro-madzonym, życzenia łamiąc się z ka-
żdym opłatkiem.

Obecna była hrabina Beata Branicka – 
pseudonim konspiracyjny „Matka”, który 
dobrze oddawał to czego dokonywała, 
a dokonywała cudów, żeby pomimo wiel-
kiego zagrożenia jakie jej groziło, wszy-
stkim zapewnić wyżywienie i najcenniejsze 
w tamtych czasach bezpieczeństwo.

Zapewne nikomu z obecnych przez myśl 
nie przeszło, że to ostatnia taka wieczerza 
w tym domu i w tym miejscu.

W czasie okupacji państwo Braniccy
ukrywali ludzi zagrożonych aresztowaniem.
Schronienie w majątku znalazł podchorąży
92. pułku piechoty francuskiej, Bernard de
Roquefeuil, który uciekł z obozu jeńców
wojennych położonego w pobliżu Nidzicy 
Dzięki pomocy Polaków przekroczył gra-
nicę z Generalną Gubernią. W Legionowie
ukrywał się u pani Marii Radzewskiej, trafił 
do Nieporętu i Augustówka gdzie przeby-
wał do 5 września 1943 r., ukrywając się 
w miejscowej szkole. Następnie trafił do 
Izabelina, gdzie w gospodarstwie pana
Franciszka Mańka spędził pół roku. 

W dniu 4 marca 1944 r. został prze-
wieziony, najpierw pociągiem, potem 
tramwajami do Wilanowa. W podróży 
towarzyszyła mu pani Mieczysława Kazu-
bska. W Wilanowie trafił pod opiekuńcze
skrzydła hrabiny Beaty Branickiej. W urzę-
dzie gminy wyrobiono mu papiery na
nazwisko Józef Zieliński. Został zatrudniony 
jako nauczyciel języka francuskiego, 
a w czasie Powstania Warszawskiego 
przez dwa tygodnie ukrywał się na 
stryszku, nad łazienką w mieszkaniu 
państwa Branickich. Potem uciekł przez 
Powsin i Konstancin do Chylic. Po 
zakończeniu wojny, przez Lublin dostał się 
do Odessy i drogą morską dotarł 23 
kwietnia 1945 r. do Marsylii. 

W 1980 r. pan Bernard wraz ze swoją 
żoną Roselyn odwiedził Wilanów. Kilka lat 
temu, byłem świadkiem wzruszających 
chwil, gdy stryszek odwiedził również jego 
syn Fulcran z rodziną.  

W majątku ukrywano również lotników, 
być może byli to cichociemni lub członko-
wie załogi zestrzelonego samolotu. 

   Państwo Braniccy w pałacu wilanowskim 
ukrywali polskiego Żyda, który zbiegł z war-
szawskiego getta, Stanisława Aronsona, 
później żołnierza Kedywu Armii Krajowej 
pseudonim „Rysiek”. To na jego wniosek 
hrabia Adam Branicki otrzymał pośmiertnie 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, a hrabina Beata 
Branicka otrzymała Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski. 

  Były to jedne z ostatnich odznaczeń 
nadanych przed tragedią smoleńską przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. 
Lecha Kaczyńskiego. Prezydent nie zdążył 
ich wręczyć osobiście, uczynił to minister 
z Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łasz-
kiewicz. Odznaczenie wręczył wnukom 
Branickich: Adamowi Rybińskiemu i 
Mikołajowi Wolskiemu. 

 Minister wręczając odznaczenia po-
wiedział: Przyznanie tych odznaczeń 
Branickim ma symboliczny wymiar. To 
uhonorowanie tych dzielnych ludzi, ale 
także warstwy, która przez kilkadziesiąt lat 
była szkalowana i zohydzana. Tymczasem 
podczas wojny dała przykład wspaniałego 
patriotyzmu.

  Po roku 1989 odezwały się głosy szka-
lujące Branickich, dlatego tym bardziej 
trzeba zachować pamięć o ich szla-
chetnych czynach. Wielu ludzi w czasie 
wojny  otrzymało wsparcie i pomoc od 
państwa Branickich.

Edukacja w czasie okupacji
  W czerwcu 1940 r. dzieci i młodzież, 
kończące rok szkolny, otrzymały dwu-
języczne niemiecko-polskie świadectwa. 

   Już w roku szkolnym 1939-1940 kiero-
wnicy szkół powszechnych podejmowali 
próby zorganizowania tajnego nauczania, 
które zostały przerwane przez Niemców 
zamordowaniem pedagogów  w Palmirach.

  Podjęto kolejne próby i jesienią 21 
października 1941 r. rozpoczęły się lekcje: 
wykłady tajnego nauczania, które szczę-
śliwie, bez wpadki, prowadzono do wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 

 Jak wspomina pan Józef Osuch, mie-
szkaniec Augustówki, nauczyciele wila-
nowskiej szkoły wytypowali grupę naj-
zdolniejszych uczniów i rozpoczęli z nimi 
regularną naukę z programem rozsze-
rzonym, obejmującą przedmioty zakazane 
przez okupanta. W skład tej grupy wchodzili 
następujący uczniowie: Jadwiga Janko-
wska, Andrzej Jasiński, Wiesław Kobiałka, 
Józef Osuch, Wiesława Siwek, Stefania 
Wenerska i Paweł Żarnach. 
  Grono nauczycielskie stanowili: Jadwiga 
Kwiecińska, Edmund Imielski, Jan 
Kazimierczak i Władysław Kowal. Uczyły też 
osoby z poza Wilanowa, których nazwisk 
uczniowie nie znali. 

  Wykłady odbywały się w mieszkaniach 
prywatnych Jana Kazimierczaka, mieszka-
jącego na komornym w domu państwa 
Lesznowolskich, stojącego w pobliżu tzw. 
mijanki tramwajowej (obecnie ulica 
Wiertnicza 98), Bolesława Jasińskiego – 
długoletniego organisty wilanowskiego,       
w jego domu przy obecnej ulicy Obornickiej 
i sierżanta N. Siwka, będącego komenda-
ntem Policji Granatowej w Wilanowie, 
mieszkającego wraz z rodziną na piętrze 
budynku mieszczącego dzisiaj restaurację 
„Wilanów”. 

 Tajne nauczanie podczas okupacji 
pozwoliło grupie młodzieży na przystąpienie 
do matury już w 1948 r. Wszyscy ucznio-
wie, którzy rozpoczęli tajne nauczanie 21 
października 1941 r., ukończyli studia 
wyższe.

   W budynku nowej szkoły, wybudowanym 
tuż przed wojną, znajdującym się w Wi-
lanowie przy ulicy Powsińskiej (dzisiaj 
Wiertnicza 26) w czasie okupacji, do wakacji 
1943 r. funkcjonowała szkoła powszechna, 
do której uczęszczały polskie dzieci. Jak 
wspomina pani Lucyna Kamińska z domu 
Kanabus: Swoją edukację w klasie 
pierwszej, zaczęłam w szkole mieszczącej 
się przy ulicy Powsińskiej. Chodziłam do 
niej przez cały rok szkolny. Niestety po 
wakacjach budynek szkolny przejęło wojsko 
niemieckie. Od września 1943 r., posz-
czególne klasy rozmieszczono w różnych 
miejscach Wilanowa. Ja uczyłam się w bu-
dynku zlokalizowanym przy ulicy Po-
wsińskiej (dzisiaj Wiertnicza 85).

   W drugiej połowie 1943 r. budynek szkoły 
powszechnej w Wilanowie zajął Wehr-
macht. Powstał tu zakład zbrojeniowy po-
dległy Komendzie Uzbrojenia w Warszawie, 
który produkował oprzyrządowanie i pod-
zespoły do samolotów. Należał do TRAN-
SAVIA GERATEBAU Warschau Werk Wila-
nów G.m.b.H. (Gesellschaft mit beschre-
nkter Haftung – Sp. z o.o.) Zakład był strze-
żony przez uzbrojonych strażników (nie 
wojskowi), pełniących służbę w wartowni 
od południowej strony zakładu.

  Pracownicy zatrudnieni w zakładzie mieli 
specjalne przepustki, pozwalające wejść na 
teren fabryki, które chroniły ich przed 
łapankami i przypadkowym aresztowaniem. 
Na przepustce widniał napis: Bezpodstawne 
naruszenie wolności lub własności posia-
dacza tego dokumentu powinno być 
zaniechane. W zakładzie zatrudniano około 
300 pracowników. Jednym z nich był 
żołnierz AK, poległy w Powstaniu 
Warszawskim, pan Antoni Dobrzański 
mieszkający w pobliżu zakładu. W lipcu 
1944 r. fabryka została ewakuowana do 
Austrii.

Raporty wojenne
  Na początku 1943 r. żołnierze rejonu V 
„Gątyń” rozpoczęli akcje niszczenia 
dokumentacji w gminach i rekwizycji różnych 
towarów na potrzeby podziemnych organi-
zacji.

  W marcu tego roku w Majątku Wilanów, 
będącym pod zarządem niemieckim, 
skonfiskowano kilka tysięcy litrów benzyny. 
Niszczono spisy ludności, kontyngentów 
w siedzibach gmin. O podobnych akcjach 
oddziałów „Gątynia” z 1944 roku możemy 
przeczytać w opracowaniu Henryka 
Witkowskiego:

 W dniu 30 stycznia w folwarku Wolica 
podpalono słomę przeznaczoną na potrzeby 
oddziału SS.

  W dniu 18 marca siedmioosobowy oddział 
AK przeprowadził w niemieckim kinie 
w Mirkowie, akcję polegającą na zniszczeniu 
aparatury kinowej i filmów.

  W dniu 1 kwietnia oddział pod dowództwem 
pchr. Henryka Dyszczyka ps. „Żbik”, dokonał 
spalenia akt urzędu pracy w Piasecznie. 
W tym samym dniu inny oddział dokonał 
podobnej akcji w Wilanowie.

  W dniu 13 czerwca patrol dowodzony przez 
ppor. Stanisława Milczyńskiego ps. „Gryf”, 
w Wilanowie zatrzymał i rozstrzelał dwóch 
zdrajców, konfidentów Gestapo. 

  W „Kalendarzu” Ligii Sopoćko jest zapis 
z 25 lipca o konfiskacie 1,5 tony cukru 
z wilanowskiej fabryki marmolady. Pałac w Wilanowie –Canaletto

Przykładowy dowód osobisty tzw. kenkarta, wprowadzona zarządzeniem z dnia 25 lutego 1940 r. 

Toteż z wielką przykrością dowiedziałem
się, że się okazał on (prof. Stanisław 
Lorentz) człowiekiem tak małym w stosunku
do pani Beaty Branickiej, osoby, z której 
patronatu korzystał w czasie wojny. Jesienią
roku 1947, po prawie trzech latach inter-
nowania, wymizerowana pani Beata 
wróciwszy z Rosji, poszła do prof. Lorentza
do Muzeum Narodowego, aby zwrócić się 
do niego o pomoc w sprawie odzyskania
choć części prywatnych i rodzinnych rzeczy
pozostających w pałacu. (…). Dyrektor
Lorentz trzymał panią Beatę w poczekalni 
prawie godzinę i gdy wreszcie ją przyjął,
pierwszymi jego słowami były: "Proszę pani, 
gdzie są obrazy wilanowskie?" Na co pani 
Beata odpowiedziała: "Nie wiem proszę
pana, dopiero co wróciłam z Rosji, ale jak 
widzę jeden z nich wisi nad biurkiem
dyrektora."

Wiele lat później, 10 września 1962 r., już 
w po czasach stalinowskich, nastąpiło uro-
czyste otwarcie gruntownie i pięknie odre-
staurowanego pałacu w Wilanowie. Dyrektor
prof. dr Stanisław Lorentz nie zaprosił na tę
uroczystość pewnej starszej pani, mie-
szkającej z wnukiem Adamem w dwu 
małych pokoikach przy placu Narutowicza.
Czyżby bał się, że odbierze mu palmę 
pierwszeństwa? Tak czy inaczej na
uroczystościach nie było pani Beaty Brani-
ckiej, osoby, która tak bardzo na to
zasługiwała.

W pałacu wilanowskim, domu państwa 
Branickich, jednocześnie konspiracyjnej 
„stolicy”, melinie, przechowalni, zbrojowni,
itd. i itp. mającego tu nieocenioną pomoc,
schronienie oraz zaplecze aprowizacyjne 
plutonu 1707 Armii Krajowej i oddziału
„Kedywu”, miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. W 1943 r. odbyła się tu
żołnierska wigilia, podczas której ostatni raz 
honory domu pełnili jego prawowici 
właściciele, państwo Beata i Adam Braniccy. 
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rycerza, odbył naradę wojenną, podzielił 
dowodzoną przez siebie armię na kolumny,
na prawym skrzydle umieszczając skrzydła
polskie i przeprowadził – jako wódz naczelny
sił sprzymierzonych – inspekcję wojsk. Bój 
się rozpoczął.

Do pokonania potężnej armii tureckiej 
wielkie znaczenie miało przedarcie się wojsk 
sojuszniczych, zwłaszcza zaś artylerii, przez 
górzysty teren Lasu Wiedeńskiego. Wobec 
niepowodzenia manewru wojsk cesarskich 
i posiłkowego korpusu niemieckiego, przecią-

gnięcia armat przez strome zbocza i wąwozy
dokonała polska piechota. Jan III, wyzy-
skując doskonałe współdziałanie artylerii, 
piechoty, husarii i innych rodzajów broni       
w poszczególnych fazach bitwy, skierował 
we właściwym momencie do walki masy 
ciężkiej jazdy polskiej. Rozstrzygający atak 
dokonany przez husarię przyniósł 
zdecydowane zwycięstwo i załamanie się 
ofensywnej siły armii tureckiej. Cały nie-
zmierzony obóz turecki i zielona chorągiew 
Mahometa stały się łupem zwycięzców.

Nazajutrz po bitwie Sobieski wjechał do 
Wiednia, witany entuzjastycznie przez 
mieszkańców ura-towanej naddunajskiej 
stolicy cesarskiej.

Następnego dnia Jan III wysłał do Ojca 
Świętego przez swego sekretarza zdobytą 
chorągiew turecką i list donoszący o zwy-
cięstwie wiedeńskim parafrazując w duchu 
pokory chrześcijańskiej słynne słowa 
Cesarza – „Venimus, vidimus, Deus Vicit”.

Wojciech Fijałkowski

Ucieczka Turków
Jeszcze tego samego dnia przełamano 

szyki obronne Turków, którzy zaczęli          
w popłochu ucieczkę. Wiedeń powitał pol-
skiego króla jako wyzwoliciela. Chłodniej 
powitał Polaków cesarz Leopold I Hab-
sburg. Jan III Sobieski przeżył wielkie 
rozgoryczenie. Dwa dni po spotkaniu z wła-
dcą Austrii pisał do swej ukochanej żony - 
królowej Marysieńki:

Stoimy tu, nad brzegami Dunaju, jak 
kiedyś lud izraelski nad babilońską wodą, 
płacząc nad końmi naszymi, nad niewdzię-
cznością tak nigdy niesłychaną.

Połowiczne zwycięstwo
Król Jan III Sobieski był przewidującym 

politykiem. Wiedział, że jeśli Turcy zwyciężą
pod Wiedniem, to następnym celem ich 
ataku będzie Kraków. Wolał więc podjąć
walkę wcześniej i na obcym terytorium. 
Niestety, mimo wielkiego zwycięstwa pod 
Wiedniem, Sobieski nie ugruntował swych 
wpływów na europejskich dworach i nie 
zapewnił politycznego bezpieczeństwa 
Rzeczpospolitej. Źle rozłożone akcenty 
w polityce zagranicznej polskiego króla, 
pozwoliły wprawdzie na ujarzmienie 
imperialnych zakusów Stambułu na
pograniczu z Rzeczpospolitą, nie uchroniły

Cesarz Leopold I znalazł się w obliczu 
poważnego zagrożenia. Wysłał swych 
posłów do Polski z prośbą o pomoc militarną 
i 1 kwietnia 1683 r. w Warszawie podpisano 
przymierze polsko-austriackie.

Armia wielkiego wezyra Kara Mustafy, do
którego dołączyły oddziały powstańców
węgierskich, walczące przeciwko Habsbu-
rgom liczyła ok. 100 tys. ludzi. W połowie 
lipca rozpoczęła oblężenie Wiednia. Królowi 
polskiemu udało się bardzo szybko przepro-
wadzić mobilizację i wojska Rzeczypospolitej 
wyruszyły z odsieczą Wiednia już w I połowie 
sierpnia. 3 września naczelnym wodzem
sprzymierzonych wojsk został Jan III 
Sobieski. Uderzenie na armię turecką miało 
nastąpić ze wzgórz Lasu Wiedeńskiego.
Natarcie 

Prawe, najtrudniejsze skrzydło zajęło 
wojsko polskie, liczące ok. 22 tys. żołnierzy. 
Lewe zajęły wojska austriackie pod wodzą 
księcia Karola Lotaryńskiego. I to właśnie on
12 września 1683 rozpoczął natarcie. 
Następnie wkroczyło wojsko niemieckie, po
czym włączyła się artyleria i piechota. 
Późnym popołudniem ruszyła husaria polska, 
dowodzona przez Jana III Sobieskiego.
Wsparły ją oddziały kawalerii wojsk 
sprzymierzonych.

Odsiecz Wiedeńska - ratunek dla chrześcijańskiej Europy
12 września 1683 wojska polsko-austriacko-niemieckie pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego rozgromiły oblegającą Wiedeń armię 

i  mperium osmańskiego dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Wszystko zaczęło się na początku roku 1683. Wtedy to w Stambule zapadły 
decyzje o wojnie z Austrią.

Jan III Sobieski wysyła 
wiadomość o zwycięstwie 
papieżowi Innocentemu XI 
– Jan Matejko

natomiast państwa na newralgicznym 
odcinku wschodnim i północno-wschodnim. 
Właśnie tam rosły w siłę mocarstwa, które 
w następnym stuleciu podzieliły między 
sobą terytorium I Rzeczpospolitej.

Od 1996 r. na pamiątkę odsieczy wiede-
ńskiej Jana III Sobieskiego, 12 września 
obchodzone jest w Polsce Święto Wojsk 
Lądowych. 

prof. Teresa Chynczewska-Hennel 
Żródło: audycja Polskiego Radia

Portret Jana III Sobieskiego – Jan Matejko

  Zawody odbywały się w miesiącach lipiec, 
sierpień i wrzesień. Zawodnicy, zarówno 
mężczyźni jak i kobiety, na miejsce startu 
w „Suchej Trawie” byli przewożeni z war-
szawskiej przystani, zlokalizowanej po-
między mostem Poniatowskiego a ko-
lejowym, m. in. parowcem „Sienkiewicz” 
o napędzie boczno-kołowym. Bodaj naj-
wytrwalszym uczestnikiem tych zawodów
był inż. Zdzisław Gillewicz, startujący w nich
corocznie.

Pomysłodawcą tego wydarzenia, pio-
nierskiego jak na tamte czasy, był Tadeusz 
Kozłowski, nauczyciel pływania w War-
szawskim Towarzystwie Wioślarskim. 

Tereny „Suchej Trawy” wchodziły skład 
dóbr wilanowskich, przed II wojną światową 
należących do Państwa Branickich. W 
„Dokumentach do dziejów Wilanowskiej 
Nieruchomości Ziemskiej” jest zapis mó-
wiący, że Franciszek Nowak płaci dzierżawę 
za osadę pokarczemną w „Suchej Trawie” w 
wysokości 100 zł za okres od 1 lipca 1937 r. 
do 1 stycznia 1938 r.

W czasie II wojny światowej (1942 r.) 
Niemcy zamieszkujący Kępę Zawadowską, 
rozebrali stary wał wiślany, a nowy po-
prowadzili w taki sposób, że tereny „Suchej 
Trawy” znalazły się w ich posiadaniu, 
pomimo wygaśnięcia w 1941 r. umowy 
dzierżawy. Na wale w okolicach „Suchej 
Trawy” miało miejsce tragiczne wydarzenie. 
Miejscowi Niemcy urządzili sobie „zawody 
strzeleckie”, strzelając z podwórka jednego 
z nich m. in. do ludzi jadących po wale 
rowerem. Pech chciał, że nadjechało 
małżeństwo i kobieta tych „zawodów” nie 
przeżyła. O jakichkolwiek konsekwencjach 
dla mordercy nikt nie wspomina. 

 W latach powojennych miejsce to uległo 

 Do Warszawskiego Towarzystwa Wioś-
larskiego należała śmietanka towarzyska 
Warszawy, bogaci kupcy, arystokracja, 
znani literaci: Henryk Sienkiewicz, Bolesław 
Prus, bywał również Stefan Żeromski. 
Przez ponad 20 lat prezesem był hrabia 
Ksawery Branicki, właściciel Dóbr 
Wilanowskich, który przyczynił się do 
znacznego rozwoju Towarzystwa m.in. 
finansując budowę siedziby przy ul. 
Pierackiego 19. Zatem można przyjąć, że 
karczma w „Suchych Trawach”, do której 
pływano w celach towarzyskich, musiała 
spełniać na odpowiednio wysokim pozio-
mie, wymagania osób ją odwiedzających.

   „Suchą Trawę” (używano również tej 
nazwy w liczbie mnogiej „Suche Trawy”) 
upatrzyli sobie na miejsce startu wyścigu na 
trasie Wilanów-Warszawa, także pływacy. 
Co prawda pierwsza próba zorganizowania 
zawodów nie powiodła się ze względu na 
chłodne lato i zbyt niską temperaturę wody, 
a co za tym idzie, nie było chętnych, by      
w niej pływać. Okoliczność ta, zmusiła 
organizatorów do ogłoszenia regulaminu, 
który mówił, że następne zawody pływackie 
na wspomnianej trasie, odbędą się 
wówczas, gdy temperatura wody w Wiśle 
nie będzie niższa niż 20 stopni i zgłosi się 
do nich co najmniej piętnastu zawodników. 
Czas I wojny światowej nie służył temu 
przedsięwzięciu. Dopiero po jej zakoń-
czeniu wyścig z „Suchej Trawy” do 
Warszawy nabrał rozmachu. Były lata, że 
startowało w nim kilkudziesięciu pływaków, 
a niektórym i tak trzeba było odmówić 
prawa startu w zawodach. W latach 
trzydziestych liczba uczestników mogła być 
jeszcze większa, ponieważ na zdjęciach 
z tego okresu, niektórzy zawodnicy 
startujący w zawodach mają na czepkach 
kąpielowych numery powyżej 200.

Krzysztof Kanabus

Zakątki i ulice Wilanowa 
"Sucha Trawa" na Urzeczu - cd.  

Otwarcie żeglugi parowej na Wiśle - Przybicie parowca 
"Płock" do brzegu pod Wilanowem, rysował H. Piillati 1873r.

zapomnieniu, a elektrownia „Siekierki” 
i piaskarnie działające nad Wisłą, dokonały 
kompletnej dewastacji tego tak popularnego 
przed laty miejsca, gdzie można było 
spotkać zarówno ludzi ubranych w od-
świętne stroje wilanowskie z miejscowego 
Urzecza, jak i damy w krynolinach w to-
warzystwie panów w surdutach z obo-
wiązkowym cylindrem czy kapeluszem na 
głowach, przybyłych tu na herbatkę 
z wiśniami z nieodległej Warszawy. 

Bibliografia:
Wspomnienia pani Jadwigi Wiśniewskiej z 
Zawad i innych osób.
"Na Kępie Zawadowskiej i Latoszkowej", 
B. Gajdziński.
"Z lamusa warszawskiego sportu", T. 
Grabowski.
Dokumenty Wilanowskiej Nieruchomości 
Ziemskie.
"Codzienność niegdysiejszej Warszawy", 
S. Milewski.

  Podobne akcje na terenie Rejonu V 
„Gątyń” przeprowadzał działający tu, 
mający główną siedzibę w Jeziornie-
Mirkowie, Samodzielny Batalion Naro-
dowych Sił Zbrojnych im. Brygadiera 
Mączyńskiego. Oto kilka raportów 
wywiadowczych oficera informacji 
Batalionu plut. pchor. „Wacława 
Wichury” – Wacława Prusaka z okresu 
poprzedzającego wybuch Powstania 
Warszawskiego:

W związku z aresztowaniem 21 maja     
w Powsinie dwójki naszych żołnierzy 
podajemy, że konfidentem był Zenek 
Szeik były pracownik Stejera, syn 
pracownika jubilera Kule-szy.  Znał 
naszych żołnierzy, był w czasie 
aresztowania,  postrzelił podch. Masiaka

i już dawniej przyczynił się prawdo-
podobnie do zaginięcia naszego 
żołnierza, kupującego z nim broń. Adresu 
w Warszawie nie znamy. 

02 lipca o godz. 24 w nocy żandarmeria 
aresztowała w Powsinku 4 ludzi (w tym 
nasz – Karol Rybarczyk „Tygrys”, dwóch 
zabito – w tym nasz jeden „Wysoki” 
Nowosielski. W Powsinie aresztowano 
5 ludzi, w tym trzech naszych: Stanisław 
Szewczyk, Józef Szewczyk, Kazubski. 
Teren aresztowań objął aresztowań objął 
Zawady i Latoszki (trzech ludzi).

Mamy doniesienia o znacznej komórce 
PPR w Głoskowie i konfidenta – prosimy 
o skontaktowanie z ofic. inf. z tamtego
terenu.

Tekst opracował Krzysztof Kanabus na 
podstawie wspomnień:

Anny Branickiej-Wolskiej 
Adama Rybińskiego wnuka B. i A. Branickich 

Józefa Osucha z Augustówki
Jadwigi Wiśniewskiej z Zawad 

Lucyny Kamińskiej z d. Kanabus z Wilanowa 
Franciszka Kanabusa z Wilanowa 

Bogdana Dobrzańskiego z Wilanowa 
Stanisława Kanabusa z Powsinka 

Edmunda Kuberskiego z Wilanowa 
Stanisława Karasia z Powsina 

Mirosława Kotańskiego z Wilanowa 
Barbary Rowickiej z Wilanowa 

Stanisława Wenerskiego z Wilanowa 
Eugeniusza Chodzenia z Powsina

CDN.
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Droga od bramy aż do klasztoru ojców 
Franciszkanów, gdzie Jan III zamieszkał, 
została usłana kosztownymi, wzorzystymi 
kobiercami. W momencie wjazdu
dostojnego gościa w granice miasta
oddano salut armatni, a z wież wszystkich
kościołów gliwickich odezwało się bicie 
dzwonów. Po ceremonii powitalnej król 
dosiadł konia i dokonał przeglądu 
przybyłych na Śląsk wojsk polskich, 
a następnie przyjął defiladę wojskową. 

Pełen trudu i wrażeń dzień zakończyła
uroczysta Msza święta w kościele farnym. 
Po odprawieniu nabożeństwa król udał się 
do klasztoru Franciszkanów (dziś 
Redemptorystów), gdzie w gronie
najbliższych, przedstawicieli miasta i „miej-
scowej arystokracji”, spożył obiad z wła-
snej polowej kuchni. Późnym wieczorem 
monarcha wydał dowódcom stosowne 
rozkazy, napisał listy do królowej i „przez 
osobnego gońca wysłał je Miłościwej Pani 
do Krakowa”. Nazajutrz Jan III zwiedził 
zabudowania klasztorne i wraz ze świtą 
wziął udział w poświęceniu kościoła, szkoły 
i „wszelkich budynków”, należących do 
miejscowych Francisz-kanów, oraz w uro-
czystym nabożeństwie. Na koniec 
monarcha, spełniając prośbę prowincjała 
zakonu, wystąpił jako ojciec chrzestny 
w ceremonii chrztu, udzielonego dwu 
młodym mahometanom, wychowywanym 
przez ojców Franciszkanów, których 
nazwano Franciszkiem Kałmukiem i 
Antonim Arabem. W związku z przy-
jęciem ich w poczet wiernych Kościoła
katolickiego, król nakazał przywrócić swym
chrześniakom wolność.

Dla upamiętnienia swego pobytu w Gli-
wicach oraz uczestnictwa w poświęceniu 
kościoła i klasztoru, dokonał Jan III 
tradycyjnego posadzenia kilkunastu lip 
wokół świątyni i zabudowań klasztornych. 
23 sierpnia ruszył na czele 20 chorągwi 
jazdy dragonów w kierunku Rudy i Ra-
ciborza. Ówczesny korespondent Ku-riera 
Wojennego doniósł krótko, że: „Jego 
Królewska Mość zatrzymał się o milę drogi 
przed Rudami i tam w pięknym klasztorze
ojców Cystersów przenocował, a w dniu
następnym przybył do Raciborza i zagościł 
na naszym zamku”. Tu zaproszony przez 
cesarza Leopolda, wziął udział w wydanym 
na jego cześć wystawnym obiedzie. 

Po dwu tygodniach marszu Jan III wraz
ze swym rycerstwem dotarł pod Wiedeń i 
w dniu 11 września 1683 roku stanął na
Kahlenbergu, „skąd obiecywano królowi 
gładziutką, lekko pochyloną drogę do
Wiednia. Istotnie Wiedeń było widać jak na
dłoni, ale dzieliły wojsko do niego 
nieprzewidziane góry i przepaście”. Ran-
kiem 12 września król, po wysłuchaniu 
Mszy świętej i pasowaniu syna Jakuba na

wiktorii wiedeńskiej, między innymi broń
orientalną zdobytą w namiotach wielkiego 
wezyra. 

Dalsze etapy „marszu wiedeńskiego” wy-
znaczały: Włodowiec, Bydlin i Pieskowa
Skała. 29 lipca król wjechał uroczyście do
Krakowa, gdzie w ciągu kilku dni nastąpiła 
koncentracja wszystkich wojsk koronnych.

15 sierpnia wyruszył Jan III z wojskiem w 
dalszą drogę, która wieść miała przez 
Śląsk, a następnie ziemię opawską 
i Morawy do Ołomuńca. 

Przyjechawszy z dworem swoim do
Bytomia, król zatrzymał się na Rynku.
Olbrzymia rzesza ludzi z bliskich i dalszych
okolic cisnęła się ku królowi, życząc mu
zwycięstwa, Bożej opieki i błogosła-
wieństwa Matki Boskiej Piekarskiej. Drogę 
do kapliczki u stóp Kalwarii w Piekarach 
Śląskich odbył monarcha pieszo, idąc        
w skupieniu ducha, z odkrytą głową. W 
relacji pielgrzymki Sobieskiego do Piekar 
zanoto-wano, że był on pierwszym polskim 
mo-narchą, który oddał cześć Najświętszej 
Maryi Pannie Piekarskiej, przybywając do
sanktuarium maryjnego z biskupami, ludem 
zbrojnym, jego wodzami i książętami. Pola
z okolicy Piekar zapełniły się olbrzymią 
liczbą namiotów wodzów i książąt, 
a i wojsko rozłożyło się tu obozem. 

Zarówno magnaci śląscy, jak i lud tych
ziem, nie znając dotąd polskiego króla,
spodziewali się, iż ukaże się im tak, jak 
prezentowali się w owym czasie władcy
niemieccy. Tymczasem Jan III stanął przed 
zdumionym ludem jako rycerz polski, pełen 
prostoty, łagodności i szlachetności. Za-
chwyt ludu na widok króla przeszedł           
w uwielbienie i przejął podziwem nie tylko 
samego monarchę, ale i tych, co go
otaczali.

22 sierpnia król z orszakiem przybył do
Gliwic. Główna brama miejska, którą 
wjechał monarcha od strony Tarnowskich 
Gór, tonęła w zieleni i kwiatach, a rozpięty
nad nią „łukowy transparent” głosił: „Witaj 
nam obrońco nasz miłościwy”. 

Król Jan III Sobieski rozwinął szeroką akcję 
dyplomatyczną na rzecz stworzenia wielkiej 
ligi antytureckiej. W praktyce jednak okazało 
się, że jedynym naturalnym sojusznikiem
przeciw wspólnemu wrogowi jest Austria. Z 
nią też pod auspicjami papieża Innocentego 
XI Rzeczpospolita zawarła w dniu 1 kwietnia
1683 roku sojusz militarny, który zobowiązał 
obie strony do wspólnej walki i wspólnych 
rokowań pokojowych. 

Nic więc dziwnego, że gdy 16 lipca tegoż 
roku Jan III otrzymał w Wilanowie wia-
domość, że od dwu dni potężna armia Kara
Mustafy oblega Wiedeń, „a i nam – jak pisał 
królewicz Jakub – grozić poczęła ostateczna
zguba”, król ubłagany przez wysłannika
cesarskiego, Karola Ferdynanda Waldsteina, 
ruszył na pomoc Wiedniowi.

Dnia 18 lipca Jan III opuścił Wilanów, ru-
szając na sławną wojnę przeciw tureckiemu
najeźdźcy. W drodze do Kra-kowa
towarzyszył mu dwór wraz z Królową Marią 
Kazimierą i najstarszy syn Jakub, którego 
ojciec zabrał na wyprawę, by umożliwić mu
zdobycie sławy wojennej i sławy obrońcy 
chrześcijaństwa. Podczas „marszu 
wiedeńskiego” Jakub prowadził diariusz, czyli 
pamiętnik wyprawy, wymie-niając w nim 
dokładne daty kolejnych dni marszu i 
postojów, a także wydarzeń, jakie miały 
miejsce od 28 lipca do 15 grudnia 1683 roku. 

Pierwszą noc po wyjeździe z Wilanowa, 
spędzał Jan III w Falentach, w pałacu
należącym do Opackiego, następną - 19
lipca – w Radziejowicach, w rezydencji 
swego kuzyna, biskupa Michała Ra-
dziejowskiego, późniejszego prymasa Polski, 
gdzie doszedł go list Karola Lotaryńskiego 
z prośbą o pomoc. Kolejne dni marszu do 
Wiednia prowadziły przez Rawę Mazo-
wiecką, Wolbórz i Rozprzę. Dnia 23 lipca 
monarcha zatrzymał się w pałacu Denhoffów 
w Kruszynie koło Piotrkowa, „dokąd – jak 
pisze królewicz Jakub – przyjechał jakiś 
kurier nazwiskiem Gliński z listami do króla 
od pana marszałka [Lubomirskiego] i księcia 
Lotaryńskiego, w których były opisane 
pierwsze szturmy, przypuszczane przez 
Turków do bastionu zwanego Lecour, i że
Turcy zburzyli jakieś miasto żydowskie,
zwane Leopoldstadt […]”. 

W dwa dni później król dotarł do Czę-
stochowy, gdzie cały dzień spędził na
nabożeństwie w klasztorze jasnogórskim. 
Ojcowie Paulini wręczyli Janowi III szablę, 
złożoną ongiś jako wotum przez pogromcę
Turków, hetmana Stefana Żółkiewskiego,
pradziada naszego bohatera. Król przyjął 
tylko głownię, mówiąc: „W starciu z wrogiem 
potrzebne żelazo. Srebro, złoto i diamenty
niech dla Najświętszej Panny zostaną”. Po
dziś dzień podziwiać można na Jasnej 
Górze, wśród eksponowanych w arsenale
wotów, ofiarowane przez monarchę, po

Z Wilanowa na ratunek Wiednia
W drugiej połowie XVII stulecia Turcja podjęła zaborczą politykę i marzyła o podboju chrześcijańskiej Europy, zamierzając m.in. zagarnąć całe 

Węgry i Ukrainę, uderzyć na Wiedeń, zdobyć Rzym i podbić Polskę.

Kim są Aniołowie?
  Aniołowie są to istoty duchowe, nie-
materialne, nie mające ciała. U ludzi dusza 
połączona z ciałem stanowi osobę. U anio-
łów osobą jest sam duch. Duchową naturę 
aniołów potwierdza szereg soborów 
powszechnych, jak np. laterański IV (1215), 
lyoński II (1274), florencki (1431-1435) czy 
watykański I (1879-1870). Istnienie aniołów 
należy do prawd naszej wiary. Pośredniczą 
oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie 
tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale 
także w islamie i religiach staroirańskich.

 Na podstawie Pisma świętego możemy 
podzielić aniołów na chóry. Ten teologiczny 
podział przyjmuje za kryterium stan natury, 
łaski i chwały. Nazwy aniołom nadał 
Dionizy Areopagita. Serafini (Iz 6,2), 
Cherubini (Rdz 3,24; Iz 37,16; Ez 10,3)         
i Trony (Kol 1,16) to ci, którzy bezpośrednio 
wpatrują się w twarz Boga, dla uwielbienia 
Boga. Kolejne chóry to Panowania           
(Kol 1,16), które uczestniczą z polecenia 
Bożego w Jego mocy i wykonują polecone 
im zadania. Potem są same Moce           
(Ef 1,20-21), które rozumieją, co dzieje się 
między istotą a działaniem każdego bytu. 
Po Mocach są Władze (Kol 1,16), które 
wszelkie czynności ludzkie kierują do Boga. 
Kolejny chór to Księstwa (Kol 1,16) które 
pomagają w zarządzeniu, wreszcie Archa-
niołowie (2 Tes 4,15) i Aniołowie (Rz 8,38). 
Archaniołowie zajmują się sprawami, które 
dotyczą społeczności czy większej liczby 
ludzi. Powołani są do zajmowania się 
sprawami ważnymi dla tych grup osób. 
Stąd ich pozycja jest istotna. Michał, 
Gabriel i Rafał - to jedyni aniołowie, jakich 
znamy z imienia. Aniołowie są wspomniani 
w Piśmie świętym Starego i Nowego 
Testamentu aż 222 razy.

 Warto poznać także nauczanie 
Katechizmu Kościoła Katolickiego o anio-
łach: "Jako stworzenia czysto duchowe 
aniołowie posiadają rozum i wolę: są 
stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi 
(por. Łk 20,36), przewyższają doskona-
łością wszystkie stworzenia widzialne. 
Świadczy o tym blask ich chwały (por. Dn 
10,9-12)".

   Bóg stworzył niesłychanie wielką liczbę 
bytów duchowych, które pozostają połą-
czone z Nim miłością 
— i o tych mówimy 
myśląc o aniołach. 

 Aniołowie mają naturę duchową 
odmienną od ludzkiej. 

  Trudno jest wyrazić istotę tej odmie-
nności, która czyni z nich byty duchowe 
absolutnie różne od nas, aczkolwiek 
również stworzone i współżyjące z Bo-
giem we wzajemnej miłości, kochające 
Go całą pełnią swej natury duchowej, 
bezgranicznie Mu oddane i współdzia-
łające z Nim w Jego planach i wedle 
Jego woli. Mogą nam pomóc w uwielbieniu 
Pana Boga. One całe żyją w Jego blasku.

    Przez Anioły przechodzi cała łaska Boża, 
ponieważ nic nie zatrzymują dla siebie. Są 
indywidualnościami o wspaniałej inteligencji 
i wrażliwości, lecz są jak gdyby pryzmatami, 
które pełnię światła Bożego rozkładają na 
poszczególne barwy, nic nie pochłaniając. 
„Stoją przed Bogiem" zawsze, cokolwiek 
czynią, a wola Pana Boga jest ich wolą, i to 
jest ich największym szczęściem. Są od nas 
inne, odrębne, lecz nie gorsze czy lepsze. 
Mamy z nimi tego samego Ojca i jest w nich 
i w nas Jego podobieństwo, a więc Jego 
miłość, Jego mądrość, i jest też nieustanne 
pragnienie służenia Mu i wielbienia Go.

    Aniołowie to byty duchowe, które nigdy 
nie żyły „w materii". Dlatego obce im są 
odczucia zmysłowe, a także potrzeby 
naszych ciał. Dostrzegają je, ale nie potrafią 
ich „odczuć".

    Aniołowie posiadają potężną inteligencję 
i są świadome wspaniałości, doskonałości 
i mądrości planów Bożych, bo Bóg ich przed 
nimi nie ukrywa. Toteż ich działanie nie jest 
„ślepym" i posłusznym wykonawstwem,      
a współpracą wedle ich możliwości               
i „ukierunkowania" — bo każdy z aniołów 
stanowi indywidualność.

  Aniołowie i Archaniołowie są bardziej 
zwróceni ku człowiekowi niż inne byty 
duchowe. Dzielą miłość Pana Boga ku nam 
i Jego troskę i współczucie, ale bardziej 
obchodzi ich nasze życie wieczne niż 
powodzenie czy osiągnięcia w życiu do-
czesnym. Chyba że te osiągnięcia skie-
rowane są na usługiwanie Bogu; wtedy mo-
gą nam wręcz pomagać, gdyż łączy nas ta 
sama miłość i pragnienia. A możliwości 
mają ogromne.
 Aniołowie mają jeden ideał, jeden wzorzec,

jedną miłość — Boga; stąd wyrażenie, że 
„patrzą w oblicze Pana Boga". Są świadomi 
tego, że są kochani, dlatego kochają swego 
Stwórcę i istnieją w nieustającej wymianie 
miłości, w zachwycie, czci i uwielbieniu. U 
człowieka można by nazwać stan taki — 
trwający krótko — ekstazą, ale w świecie du-
chów czystych nie jest on „zachwyceniem", 
a samym istnieniem, przeżywaniem 
szczęścia w pełni świadomości i zro-
zumienia. 

   Aniołowie mają imiona, ale dla ludzi są po 
prostu opiekunami. Dla niemowlęcia są jak 
niańka, później jak starszy, bardzo mądry 
brat i przyjaciel na drodze ku Bogu. Znają 
nas i podtrzymują w każdym dobrym 
pragnieniu, zamiarze, czynie. Widzą się 
i przyjaźnią ze sobą — przecież kochają 
tego samego Boga. Można porównać je do 
wojska niebieskiego: wiernego i nie-
zwyciężonego, w którym każdy żołnierz 
służy inaczej — wedle swojej umiejętności 
— lecz wszyscy z pełni swej woli i miłości: 
świadomie, mądrze i jak najdoskonalej.

  Anioły są bytami wolnymi, swobodnymi. 
Żaden nie jest „przywiązany" do swojego 
„dziecka", ale stale ogarnia je miłością 
i czujną opieką. Gdy trzeba, może wezwać 
pomoc. 

   Obok przyjaciela — Anioła Stróża każdy 
człowiek ma również pomoc, orędownictwo 
i stałą troskę swoich bliskich. Bliskim staje 
się każdy, za kogo modlimy się, komu przez 
nasze wstawiennictwo ulżyliśmy w cier-
pieniu, ułatwiliśmy śmierć, skróciliśmy czas 
pokuty w czyśćcu. Słowem — każdy 
człowiek miłosierny i współczujący ma wielką 
liczbę przyjaciół, tak jak i najgorszy 
zbrodniarz ma swego anioła, który błaga za 
niego, przeprasza, tłumaczy i wciąż ufa 
w uratowanie duszy „swego dziecka". 
Aniołowie błagają wtedy (w sytuacjach 
beznadziejnych) o wstawiennictwo Maryję, 
Królową nieba.

Przygotowała: Katarzyna Maciejowska 
Parafialna Wspólnota 

Odnowy w Duchu Świętym
Źródło: internet

 Ich świadomość 
poznawcza nieskoń-
czenie przewyższa 
naszą, gdyż po-
zostaje nie skażona 
grzechem, tj. istnieją 
wedle myśli Bożej 
zamierzonej dla 
nich,  w zgodzie 
z nią.

Jan III Sobieski pod Wiedniem, 
obraz anonimowego malarza z końca XVII wieku 
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L I T U R G I A  S Ł O W A

Oto słowo Pańskie

Wszyscyśmy

  W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, 
nam zaś przekazał słowo jednania.

EWANGELIA 
Mt 18, 15–20

  Jezus powiedział do swoich uczniów: 
Gdy brat twój zgrzeszy (przeciw tobie), 
idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię 
usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli 
zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze 
jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków oparła się 
cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, 
donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła 
nie usłucha, niech ci będzie jak poganin 
i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na 
ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj 
z was na ziemi zgodnie o coś prosić 
będą, to wszystkiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są 
dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich.
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ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 
2 Kor 5, 19

PIERWSZE CZYTANIE 
Ez 33, 7–9

  To mówi Pan: Ciebie, o synu człowieczy, 
wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, 
byś słysząc z mych ust napomnienia 
przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do 
występnego powiem: Występny musi umrzeć 
– a ty nic nie mówisz, by występnego spro-
wadzić z jego drogi – to on umrze z powodu
swej przewiny, ale odpowiedzialnością za
jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak
ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej 
drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od
swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty
zaś ocaliłeś swoją duszę.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY 
Ps 95,1–2.6–9

Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale 
Opoki naszego zbawienia,
stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 
radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 
zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. 
Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 
jak na pustyni w dniu Massa,
gdzie mnie kusili wasi ojcowie,
doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła”.

DRUGIE CZYTANIE 
Rz 13, 8–10

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza 
wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje 
bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem 
przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie 
kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne – 
streszczają się w tym nakazie: Miłuj 
bliźniego swego jak siebie samego. Miłość 
nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość 
jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże

K OM E N T A R Z
  Dziś Zbawiciel dotyka ważnego tematu, 
naszego życia jakim jest upomnienie 
braterskie czyli potocznie zwrócenie komuś 
uwagi. 
  Celem upomnienia nie jest radość z tego, 
że to ja miałem rację i dlatego trzeba mnie 
słuchać. Nie jest nim także pokonanie czy 
upokorzenie bliźniego, bo drugi człowiek 
nigdy nie może być moim wrogiem. On 
zawsze jest moim bratem. 
 Dużej odwagi wymaga zauważenie 
grzechu czy zgorszenia, ale równocześnie 
nie można stracić z oczu człowieka.
   Ważna jest dyskrecja, o której mówi nam 
Ewangelia: ,,Idź i upomnij go w cztery 
oczy”. Właśnie w cztery oczy, a nie jak to 
bywa nierzadko przy udziale osób trzecich 
czy czwartych. Potrzebny jest tu wysiłek 
delikatności i empatii wobec drugiego 
człowieka, tzn. powiedzenie mu prawdy 
w miłości, bez upokorzenia go. 
  Ważne jest także to, czy upominając 
kogoś sam jestem otwarty na przyjęcie 
upomnienia z pokorą. A przede wszystkim 
najważniejsza jest modlitwa w intencji 
bliźniego . 
   ,,Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Ks. Michał Dubicki

2.

7.

11.

1.

12.

8.

          

Na pomoc najuboższym rodzinom z na-
szej parafii w przygotowaniu ich dzieci do 
nowego roku szkolnego, zebraliśmy 
5289 PLN i 10 €. Kwotę tę przezna-
czyliśmy na zakup podręczników, zeszy-
tów, przyborów do pisania, tornistrów, ple-
caków, obuwia szkolnego i sportowego, 
strojów szkolnych i sportowych.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona 
jest na potrzeby Wyższego Metropo-
litalnego Seminarium Duchownego 
w Warszawie.
W tym tygodniu przypadają następujące 
święta liturgiczne

−

−

−

−

we środę, 13 września, wspomnienie 
św. Jana Chryzostoma, biskupa i 
Doktora Kościoła,
we czwartek, 14 września, święto 
Podwyższenia Krzyża,
w piątek, 15 września, wspomnienie 
Najśw. Maryi Panny Bolesnej,
w sobotę, 16 września, wspomnienie 
św. męczenników Korneliusza, 
papieża i Cypriana, biskupa.

Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu 
imieniny, składamy życzenia błogo-
sławieństwa Bożego i wszelkiej pomy-
ślności w życiu osobistym i zawodowym.
W najbliższym czasie sakramentalny 
związek małżeński zawrą:
Łukasz Gajda, kawaler z parafii tutejszej i 
Agata Łukasiak, panna z parafii tutejszej,
- zapowiedź I.
Każdy, kto by wiedział o przeszkodach
zachodzących miedzy narzeczonymi zo-
bowiązany jest powiadomić kancelarię
parafialną. Narzeczonych polecamy mo-
dlitwie parafian.
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Rzymskokatolicka Parafia
pw. św. Anny w Wilanowie
ul. Kolegiacka 1, 02-946 Warszawa 
tel./fax 22 842 18 01
(tel. czynny w godzinach pracy kancelarii)

Kancelaria czynna:
pn., śr., pt. - godz. 16.00 - 19.00
wt., czw. - godz. 8.00 - 11.00

BNP Paribas Bank Polska SA
- Oddział w Warszawie,
ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa
Nr rachunku:
87 1600 1374 1846 8491 8000 0001
www.parafiawilanow.pl
e-mail: kancelaria@parafiawilanow.pl

Redakcja: ela.wrotek@gmail.com

od 10.09.2017 do 08.10.2017
Módlmy się, aby młodzież, 

szczególnie z naszej parafii, 
która szuka sensu życia, 

otoczona była zrozumieniem   
i szacunkiem oraz spotykała 
na swojej drodze cierpliwych  
i pełnych miłości nauczycieli.

W naszym kościele
Adoracja 

Najświętszego Sakramentu

środy w godz. od 73o–21oo 

czwartki w godz. od 73o–24oo   

piątki w godz. od 73o–193o 

Zapisy do Bractwa Adoracyjnego: 
tel.: 609 146 445

Moje Westerplatte
 Chcemy publikować historie na-
szych parafian, o tym, w jaki sposób 
i w jakich okolicznościach stawali 
w obronie np. wiary, Kościoła, zasad 
moralnych, wartości chrześcijań-
skich, czystości, podjętych przed 
Bogiem zobowiązań, itd.

   Czekamy na prawdziwe histo-
rie pod adresem Redakcji 
podanym w stopce redakcyjnej lub 
pod adresem kancelarii parafialnej.

        

Nabożeństwo różańcowe zostanie odpra-
wione o godz. 17.00. Po nabożeństwie 
modlić się będziemy za zmarłych poleca-
nych w wypominkach rocznych.
Spotkanie członków Kół Żywego Różańca 
odbędzie się o godz. 16.00. w Kanonii.
Poświęcenie tornistrów, zeszytów i książek 
odbędzie się podczas Mszy św. o godz. 
11.30. 
Uroczysta Msza św. w 334. rocznicę Wiktorii 
Wiedeńskiej zostanie odprawiona w naszym 
kościele, we wtorek, 12 września, o godz. 
18.00. Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. 
infułat Stanisław Kur. W czasie Mszy św. 
modlić się będziemy za naszych parafian i 
wszystkich mieszkańców Wilanowa. Zapra-
szamy do licznego udziału w uroczystości.
W środę, 13 września, po Mszy św. o godz. 
18.00., zostanie odprawione Nabożeństwo 
Fatimskie.
W czwartek, 14 września o godz. 17.00. 
zostanie odprawiona Msza św. u zbiegu ulic 
Sytej i Jarej. Przed Mszą św. zostanie po-
święcony nowy krzyż ufundowany przez 
darczyńców i parafię.
Pierwsze spotkanie dla dzieci przygotowu-
jących się do Pierwszej Komunii Świętej 
i ich rodziców odbędzie się w następną 
niedzielę, 17 września o godz. 11.00.,         
w kościele.
Zapraszamy na kurs przedmałżeński dla na-
rzeczonych prowadzony metodą warszta-
tową w małej grupie. Spotkania będą we 
środy począwszy od 11 października br. 
Informację o warunkach uczestnictwa, 
zapisach i kosztach można znaleźć na 
naszej stronie internetowej, w zakładce 
sakramenty.
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Z Wilanowa na ratunek Wiednia. . . .2
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