
"...6.X.1954, środa, godz. 13.00, z pasa 

Lotniska Kętrzyn Wilamowo startuje 
samolot. Na pokładzie znajduje się ks. 

Stefan Kardynał Wyszyński. Samolot, 
oddalając się od 45 minut wcześniej 
opuszczonego więzienia w Stoczku 

Warmińskim, obiera kurs na nowe miejsce 
internowania - Prudnik Śląski..."      

                  Informacja  - "Zapiski Więzienne" 

 

To już JUBILEUSZ -  dwadzieścia  lat ...                      

 w Hołdzie Wybitnym Polakom!                              
-wspomnienia i refleksje- 

"... Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które 
ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi..." 

                                                       Stefan Kardynał Wyszyński 

Ta głęboka myśl wybitnego Polaka, Księdza Prymasa  Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego stała się ważną  osobistą inspiracją dla podjęcia  inicjatywy  

skierowanej moim  listem   w dniu 17 kwietnia 2001 roku do Księdza 

Prymasa Józefa Kardynała Glempa – aktualnego Prymasa Polski  

oraz w dniu 19 kwietnia 2001 r. do Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza - 

Metropolity Warmińskiego, zmierzającej  do stałego utrwalania w pamięci 

nowych pokoleń Polaków wybitnej osoby  Prymasa Tysiąclecia, jego 

związków z Warmią i Mazurami oraz lotniskiem Kętrzyn Wilamowo. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia stron ze specjalnego albumu potwierdzające skierowanie pism do Prymasa Polski i Metropolity Warmińskiego 
 

 

Śp. Ksiądz Prymas  Józef Kardynał Glemp (Honorowy członek Aeroklubu 

Polskiego ), z którym miałem możliwość odbywania  wspólnych lotów 

samolotem, zaakceptował moją inicjatywę  uroczystego uczczenia  Dniem 

Pamięci... osoby Wielkiego Polaka i Prymasa Tysiąclecia   

oraz w dowód rangi tych uroczystości,  obdarzył swoim - Prymasa Polski - 

Honorowym Patronatem. 



        
W samolocie (AN-2) z lotniska w Kętrzynie –ksiądz  Prymas Polski  Józef Kardynał Glemp oraz prezes AKJ Stanisław Tołwiński 

Dla trwałego upamiętnienia 6 października 1954 roku, kiedy to Kardynał 
Wyszyński jako więzień stanu był przewożony przez nasze lotnisko  
i odlatywał z jednego miejsca internowania do drugiego, zainicjowałem  

i postawiłem z własnych środków  pamiątkowy obelisk. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obelisk z tablicą poświęconą Prymasowi Tysiąclecia - Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu 
 

Obelisk z tablicą dedykowaną Prymasowi Tysiąclecia – Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu, po odsłonięciu (2001) 



Mając akceptację Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa oraz osobiste 
zaangażowanie Księdza  Arcybiskupa Edmunda Piszcza - Ordynariusza 

Archidiecezji Warmińskiej, dnia 6 października 2001 r. w niezwykle 
uroczystej scenerii odsłonięto obelisk z  pamiątkową tablicą poświęconą 

Prymasowi Tysiąclecia. 

 

 

Tekst tablicy na obelisku Prymasa Tysiąclecia i sentencja Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Czasami trochę padało ale jak widać ratowały sprawę parasole ...nad osobami duchownymi 



 

Poczty sztandarowe Sił Zbrojnych, Związku Kombatantów, Armii Krajowej, 

Sybiraków, Stowarzyszeń – organizacji pozarządowych i młodzieży szkolnej,  

        

        

        

        

Przykładowe ilustracje uczestnictwa Pocztów Sztandarowych 

kompanie honorowe jednostek wojskowych z Giżycka, Węgorzewa, władze 
państwowe i samorządowe oraz licznie zebrana ludność z regionu, 
uczestnicząc w odsłonięciu obelisku oddała hołd pamięci Wielkiemu 

Polakowi. Uroczystość zakończona mszą polową w hangarze lotniczym  



w otoczeniu samolotów z udziałem chóru z kościoła Św. Katarzyny  

w Kętrzynie  i Orkiestry Wojskowej były bardzo podniosłym  
i wzruszającym wydarzeniem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegacje wojskowych i kombatantów przygotowanych do złożenia kwiatów pod obeliskami 

„Dzień Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 2001 r. został 
ustanowiony jako stałe święto odbywające się każdego roku  na lotnisku 
Kętrzyn Wilamowo pod Honorowym Patronatem Księdza Prymasa Józefa 

Kardynała Glempa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezes AKJ - Stanisław Tołwiński prezentuje Józefowi Kardynałowi Glempowi i Arcybiskupowi Edmundowi  Piszcz obelisk 
poświęcony Prymasowi Tysiąclecia z dodatkową życiową sekwencją – ważnym życiowym wskazaniem. 



Wielkie związki osobiste Ks. Prymasa Wyszyńskiego i Ks. Kardynała 
Wojtyły stały się dla mnie  inspiracją, aby w 2005 r. podczas obchodzenia 

„Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego” dokonać uroczystego 
odsłonięcia  kolejnego obelisku,  z płaskorzeźbą oraz  tablicą z dedykacją  

„Janowi Pawłowi II – największemu pielgrzymowi lotniczemu świata”. 

 

 
 

 

 

 



Każdego roku od 2006 roku, doroczne uroczystości utrwalające pamięć  
o Wielkich Polakach organizowane są  pod nazwą   „Dzień Pamięci Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obelisk i treść tablicy poświęconej dla Jana Pawła II – największego pielgrzyma lotniczego Świata 

 
 
 

 

 
Największy lotniczy pielgrzym Świata – Ojciec Święty Jan Paweł II, z wizytą w ojczyźnie ,na lotnisku Warszawa Okęcie (2.06.79)  

 

 



 
 

Prezes AKJ - Stanisław Tołwiński wygłaszający okolicznościowe komunikaty i informacje dla uczestników Dania Pamięci … 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polowa  Msza Święta (w hangarze lotniczym) celebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Edmunda Piszcza 

A po Polowej Mszy Świętej  wszyscy zawsze byli zapraszani na wspólny 
poczęstunek z wojskowej kuchni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ksiądz Prymas Polski Józef Kardynał Glemp ( w asyście Księdza  Arcybiskupa Wojciecha Ziemby) w trakcie błogosławienia  

tradycyjnego wspólnego poczęstunku - bigosu i specjalnego chleba,, krojenia bochna chleba ,  którym po ukrojeniu symbolicznie 

częstował  uczestników biorących udział w uroczystości. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Pod nieobecność Prymasa Polski błogosławi jadło i dzielił  … chlebem Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz. 

Wspólnym symbolicznym posiłkiem w polowych warunkach – z wojskowej 
kuchni – wszystkich uczestników obchody Dnia Pamięci … na lotnisku się 
kończą. 

Ważne aby przekaz emocjonalny tej wyjątkowej uroczystości został  
jak najdłużej w sercach i pamięci każdego uczestnika obchodów „Dnia 
Pamięci”. 

Obecnością w tych  uroczystościach, zawsze dawaliśmy i nadal dajmy 
przykład młodym pokoleniom kultywowania ideałów i osoby zasłużonych 
Polaków – Prymasa Tysiąclecia oraz Ojca Świętego – Św. Jana Pawła II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pamiątkowe zdjęcie pasażerów samolotu AN-2  o znakach SP-KTS  po symbolicznym locie nawiązującym  
do okoliczności odlotu Stefana Kardynała Wyszyńskiego  z lotniska  Kętrzyn Wilamowo w dniu 6.10.1954 r. 



Jako symboliczny dowód wielu akceptacji - uznania dla naszej inicjatywy 
konsekwentnie od lat realizowanej, był  m.in. list Kazimierza Kardynała 

Nycza skierowany na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego  
Ks. Prałata dr Zygmunta Klimczuka, stanowiący  odpowiedź na zaproszenie 

w 2014 roku, w którym napisał:. 

" Z radością i wdzięcznością przyjąłem wiadomość o mającej mieć miejsce 
6 pażdziernika .... na lotnisku Kętrzyn Wilamowo uroczystości poświęconej 

Wielkim Polakom : Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi 
Wyszyńskiemu i Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. ... 

Łącze się .... duchowo ze wszystkimi, którzy będą uczestniczyć  
w Uroczystym Apelu i Liturgii Słowa Bożego, a także złożeniu kwiatów  

pod obeliskiem poświęconym  Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu  
i Janowi Pawłowi II, którzy wnieśli swój niezastąpiony wkład pracy 

ewangelizacyjnej i modlitwy w życie  Kościoła w Polsce i na świecie, 
zapalając swoją świętością ogromne rzesze ludzi. 

Organizatorom i wszystkim uczestnikom podniosłej, pażdziernikowej 

uroczystości - z serca błogosławię. 

W dniu 17 sierpnia 2017 roku ks. prałat dr Zygmunt Klimczuk – wieloletni 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Pamięci … - zmęczony 
nieuleczalną chorobą odszedł od nas – na służbę niebios. Teraz już tylko  

z zaświatów czuwa na pracami  Komitetu Organizacyjnego oraz kolejnych 
edycji Dnia Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła II. 

Po śmierci Księdza Prałata, przewodnictwo komitetu organizacyjnego Dni 
Pamięci…, z wielkim zaangażowaniem przejął i nadal kontynuuje Ksiądz 
Kanonik Stanisław Majewski–Proboszcz Parafii  pw. Św. Jerzego, Dziekan I 

Dekanatu w Kętrzynie. 

Od pierwszych edycji tych wyjątkowych uroczystości dedykowanych 
Wielkim Polakom i wybitnym Duchownym, zawsze Komitet Organizacyjny 
… mógł liczyć na radę, na życzliwe wsparcie Arcybiskupa (obecnie Seniora) 

dr Edmunda Piszcza, który przewodniczył  większości wyjątkowo 
uroczystych  Mszy Świętych w szczególnej jesienno-lotniczej scenografii 

hangaru lotniczego. Zawsze z asystą Kompanii Honorowych i Orkiestry 
Wojskowej. 



  

 

 

Ks. Arcybiskup Senior dr Edmund Piszcz – w asyście Ks. Wojciecha Sokołowskiego MIC (Stoczek Klasztorny) i Ks. Prałata dr Zygmunta 

Klimczuka –wieloletniego Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Dnia Pamięci …(do 2017 r.) 

Słowa podziękowania należą się dla byłego Metropolity Warmińskiego –  

Ks. Arcybiskupa Wojciecha Ziemby oraz obecnego Metropolity  
Ks. Arcybiskupa dr Józefa Górzyńskiego za błogosławienie starań 
organizatorów Dni Pamięci… w Stoczku Klasztornym oraz na lotnisku 

Kętrzyn Wilamowo. Wdzięcznością również obdarzamy Księdza Infułata  
dr  Adolfa Setlaka, który ma  swój wkład przewodniczeniem Mszy Św.  

w trzech edycjach uroczystości. 

 



 

Ks. Infułat Adolf Setlak –przewodniczy polowej Mszy Świętej w hangarze lotniczym 

Ważnym akcentem rozszerzenia uroczystości pn. Dzień Pamięci …  
było włączenie się do tych obchodów Sanktuarium w Stoczku Klasztornym.  

Za przyjęcie naszej propozycji i aktywne zaakcentowanie relacji Stoczek  
Klasztorny – Lotnisko Kętrzyn Wilamowo  podziękowania należą się  

dla Księży Marianów a szczególnie dla Ks. Wojciecha Sokołowskiego - 
Kustosza Sanktuarium. 

Przez minione 19 lat wyjątkową oprawę z nadaniem specjalnej rangi  
dla „Dnia Pamięci…” zawdzięczaliśmy zawsze Kompaniom Honorowym  

15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej  i 11 Mazurskiego Pułku Artylerii  
z Węgorzewa oraz Orkiestrze Wojskowej z Giżycka. 



 

          

Asysta Kompanii Honorowych podczas Mszy Świętej w hangarze lotniczym 

  
                      Podczas salwy honorowej - jako finału Apelu Pamięci… 

      
Orkiestra Wojskowa z Giżycka – nadająca szczególny nastrój podczas Apelu… przy obeliskach jak i Mszy Świętej  

Wprawdzie inicjatywa Dnia Pamięci była  moja (Stanisława Tołwińskiego) 
ale na jej sukces składało się zaangażowanie Zarządu Aeroklubu Krainy 

Jezior, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Urzędu Gminy Kętrzyn 
oraz przewodniczących komitetu organizacyjnego „Dnia Pamięci…” – 

dziekanów w Kętrzynie: Śp. ks. prałata  dr Zygmunta Klimczuka  
oraz Ks. kanonika Stanisława Majewskiego. 

 



 

 

Ks. Kanonik Stanisław Majewski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dnia Pamięci… (od 2017 r.) 

 

Wszystkim, którzy dołożyli swoją cząstkę wymiernego wsparcia  
dla kultywowania pamięci Wielkich Polaków dla organizacji i oprawy Dnia 
Pamięci … oraz swoim osobistym udziałem w Uroczystym Apelu  
przy obeliskach jak również Mszy Świętej w hangarze lotniczym należą się 

słowa uznania oraz szczególne   podziękowania. 

 



 
Nie straszny nam deszcz czy słota… gdy nadchodziła właściwa dla Dnia Pamięci… sobota 

 

 

 



 

 

 

Podczas uroczystego Apelu Pamięci przy obeliskach Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Św. Jana Pawła 



 
   Ks. Arcybiskup dr Edmund Piszcz  w asyście Ks. Prałata dr Zygmunta Klimczuka i Ks. Wojciecha Sokołowskiego MIC w trakcie 

składania kwiatów pod obeliskami. 

     
Delegacje składające kwiaty pod obeliskami… 

 
Uczestnicy Mszy Świętej w otoczeniu Kompanii Honorowych i Pocztów Sztandarowych  – w jesiennej scenografii  



 
Tablica przypominająca najważniejsze wydarzenia z obchodów Dnia Pamięci .. 

Nadszedł 2020 rok!! Zapowiedź na maj/czerwiec oczekiwanego  
Błogosławienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Po 19 latach realizacji 
nastał czas rozważań i przygotowań do JUBILEUSZU DNIA PAMIĘCI 

STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO I ŚW. JANA PAWŁA II 

Zakładaliśmy tegoroczną , 20-stą edycję  uroczystości pn. Dni Pamięci… 
jako wydarzenie jubileuszowe ale i z nadzieją, że będą tym razem 
dedykowane już m.in. dla Błogosławionego Stefana  Kardynała 

Wyszyńskiego. Niestety pandemia COVID-19 o światowym wymiarze 
zdominowała pragmatyzm wszelkich postepowań o rozmiarze publicznym  

i zniweczyła wiele zamierzeń. 

W tym roku (2020) zdominowanym restrykcjami wynikającymi z potrzeby 
ochrony przed skutkami  światowej  pandemii COVID-19, jubileuszowy  

„Dzień Pamięci…” przybiera inną, skromniejszą, odmienną formę od 
tradycyjnych obchodów na lotnisku Kętrzyn Wilamowo.                                 
W tym roku niestety nie będzie tradycyjnego   Apel… w wyjątkowo 

podniosłym nastroju  przy Plenerowej Galerii Pamięci oraz wzruszającej 
Mszy Świętej w hangarze lotniczym. 

Wprawdzie JUBILEUSZOWE uroczystości  w zmienionej okolicznościami 
formule, ale nadal odbędą się w bardzo podniosłej atmosferze, na których 
zapewne nie zabraknie osób rozumiejących   postawę obywatelską i 

wartości głoszone przez Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz dla 
których nauki Ojca Świętego są bliskie. 

W dniu 6 października 2020 r.(wtorek), tegoroczne uroczystości odbędą się  
na lotnisko Wilamowo oraz w  Bazylice  Św. Jerzego w Kętrzynie podczas 

których przewidujemy:. 

 w godzinach .12-14.00  na lotnisku Wilamowo - przybywanie 
delegaci dla złożenia kwiatów pod obeliskami bohaterów „Dnia  



Pamięci …” oraz wpisania się do okolicznościowej Księgi Pamiątkowej 

JUBILEUSZU   

 o godzinie 18.00 - Bazylika Św. Jerzego, w Kętrzynie, uroczysta –

jubileuszowa Msza Świętą w pod przewodnictwem Arcybiskupa 
Seniora dr Edmunda Piszcza. 

Mimo wymuszonych pandemią COVID-19 ograniczeń uniemożliwiających 

udział  wojskowych Kompanii Honorowych jak i Orkiestry Wojskowej, 
JUBILEUSZ jest faktem oczywistym. Niezależnie od zaistniałych 
okoliczności, stałe intencje Dnia Pamięci … obligują nas – organizatorów 

obchodów do podkreślania faktu tego nietypowego co do okoliczności 
jubileuszu i jego zrealizowania na miarę istniejących możliwości. 

                                                   

 
Stanisław Tołwiński 

Prezes AKJ 
         

      Mazury – Giżycko - Kętrzyn, wrzesień 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


