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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

14 lutego – św. Cyryla i Metodego
„Przybliżyło się do Was Królestwo Boże.”
Te słowa z łukaszowej Ewangelii przemawia-
ją do nas bardzo mocno i wyraźnie. Uświa-
damiają nam bliskość powtórnego przyjścia 
Jezusa, który ma dokonać sądu nad całym 
światem. Tak naprawdę bardzo rzadko o tym 
myślimy i nie zastanawiamy się nawet nad na-
szym przygotowaniem do tego wydarzenia. 
Może warto spróbować coś zmienić i każdy 
dzień przeżywać tak, jakby był ostatnim...
Z ufnością w Boże miłosierdzie, szczerą miło-
ścią do ludzi oraz z poszanowaniem wartości 
własnego życia.

15 lutego – VI niedziela zwykła
„Jeśli chcesz możesz mnie oczyścić.”
Z taką właśnie wielką ufnością i nadzieją bła-
gał Jezusa trędowaty. Wydawałoby się, że 
swoim wołaniem nic nie osiągnie. Że to nie 
jest modlitwa. A jednak Pan widząc jego silną, 
wręcz szalona wiarę oraz prawdziwą pokorę, 
ulitował się i uzdrowił go.
Tak często i my nie wiemy jak się modlić, aby 
Bóg wysłuchał nasze prośby. Wystarczy tak 
jak trędowaty z dzisiejszej Ewangelii upaść na 
kolana i wołać z głębi serca: Panie, jeśli chcesz 
pomóż mi!

22 lutego – VII niedziela zwykła
„Syn człowieczy ma na ziemi władze odpusz-
czania grzechów (...)”
Dzisiejsze Słowo daje nam niezwykły obraz 
kolejnego uzdrowienia, jakiego dokonał Jezus 
w czasie swojej działalności. Tym razem jest to 
uzdrowienie paralityka. Pan sprawia ten cud, 
aby ukazać uczonym w Piśmie, którzy szemrali 
przeciwko Niemu, oskarżając Go o bluźnier-
stwo, iż nazywa się Synem Boga.
W naszym życiu również zdarzają się chwile, 
kiedy szemramy przeciwko Bogu. Najczęściej 
mają miejsce wówczas, gdy coś nie idzie po 
naszej myśli. Obwiniamy Go o brak interwen-
cji w tych sprawach. A On subtelnie pokazuje 
nam, że jeśli powierzymy mu całkowicie swoje 
życie, to On odpuści nam nasze grzechy i bę-
dzie wspierał w trudnościach.

25 lutego – Popielec
„Strzeżcie się, ażebyście uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi, aby was widzieli (...)”
Rozpoczynając czterdziestodniowy Post otrzy-
mujemy stanowcze i mocne Słowo od samego 
Jezusa, który zarazem nas przestrzega jak i po-
ucza. Przestrzega, abyśmy pamiętali o poważ-
nym  traktowaniu czasu nawrócenia. Abyśmy 
bez obłudy oraz fałszywej pokory traktowali 
nasze życie i uczynki które mają nam pomóc 
w jego przemianie. Jezus także poucza nas, co 
mamy czynić, aby to nawrócenie podejmowa-
ne przez nas nie tylko w czasie Wielkiego Po-
stu, ale także przez całe życie przynosiło owo-
ce. Tymi uczynkami bez wątpienia są jałmużna, 
post oraz modlitwa.

Drodzy bracia i siostry!
W dzisiejszą niedzielę, która następuje po 
uroczystości Objawienia Pańskiego, obcho-
dzimy Chrzest Pański. Był to pierwszy akt Jego 
życia publicznego, o którym mówią wszystkie 
cztery Ewangelie. Mając już około trzydziestu 
lat Jezus opuścił Nazaret, udał się nad rze-
kę Jordan i pośród wielkiego tłumu dał się 
ochrzcić przez Jana. Ewangelista Marek pi-
sze: „W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał 
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się 
głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie»” (Mk 1,10-11).W tych sło-
wach: „Tyś jest mój Syn umiłowany”, objawia 
się, czym jest życie wieczne: jest to synowski 
związek z Bogiem, tak jak przeżywał to Jezus 
oraz jak to nam objawił i podarował.
Dziś przed południem, zgodnie z tradycją,
w Kaplicy Sykstyńskiej udzieliłem sakramentu 
Chrztu trzynaściorgu noworodkom. Rodziców, 
ojców i matki chrzestne celebrans zwykle pyta: 
„O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci?”; 
na ich odpowiedź: „O chrzest”, powiada on:
„A co daje nam Chrzest?”. „Życie wieczne” – 
odpowiadają oni. Oto wspaniała rzeczywistość: 
osoba ludzka, przez Chrzest zostaje wszcze-
piona w jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy 
związek Jezusa z Ojcem, tak iż słowa, jakie roz-
legły się z nieba o Synu Jednorodzonym, stają 
się prawdziwe dla każdego mężczyzny i każdej 
kobiety, którzy odradzają się z wody i z Du-
cha Świętego: Tyś jest syn mój, umiłowany.
Drodzy przyjaciele, jakże wielkim darem jest 
Chrzest! Gdybyśmy zdawali sobie w pełni
z tego sprawę, życie nasze byłoby nieustan-
nym dziękczynieniem. Jaką radość mają ro-

Ty jesteœ moim umi³owanym dzieckiem!

Na okładce: Warszawa, Teatr Narodowy, 11 stycznia 2009 r. – Biskup Polowy wręcza 
prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu dyplom Benemerenti.

dzice chrześcijańscy, którzy widzieli, jak z ich 
miłości rodzi się nowe stworzenie, przynieśli je 
do chrzcielnicy i widzieli, jak rodzi się na nowo 
z łona Kościoła do życia, które nie będzie mieć 
końca! Dar, radość, ale też odpowiedzialność! 
Rodzice bowiem, wraz z chrzestnymi, muszą 
wychowywać dzieci zgodnie z Ewangelią.
Przywodzi mi to na myśl temat VI Świato-
wego Spotkania Rodzin, które odbędzie się 
w najbliższych dniach w Mieście Meksyku: 
„Rodzina – formatorką do wartości ludzkich 
i chrześcijańskich”. Ten wielki zlot rodzin, 
zorganizowany przez Papieską Radę ds. Ro-
dziny, będzie miał trzy etapy: najpierw Kon-
gres Teologiczno-Duszpasterski, na którym 
pogłębiona zostanie ta tematyka, także przez 
wymianę znaczących doświadczeń; następ-
nie etap święta i świadectwa, który pozwoli 
ukazać piękno spotkania się rodzin ze wszyst-
kich stron świata, złączonych tą samą wiarą 
i tym samym zaangażowaniem; wreszcie 
uroczysta celebra eucharystyczna jako wyraz 
dziękczynienia Panu za dary małżeństwa, ro-
dziny i życia. Zadanie reprezentowania mnie 
powierzyłem kardynałowi sekretarzowi sta-
nu Tarcisio Bertone, lecz ja sam będę śledzić
z żywym udziałem to niezwykłe wydarzenie, 
towarzysząc mu modlitwą i zabierając głos 
w czasie wideokonferencji. Już teraz, drodzy 
bracia i siostry, zachęcam was, byście prosili
o obfitość łask Bożych dla tego ważnego świa-
towego spotkania rodzin. Czynimy to, wzy-
wając macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi 
Panny, Królowej Rodziny.

Benedykt XVI
Plac Św. Piotra, 11 stycznia 2009 r.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN
Aby różne wyznania chrześcijańskie, niestrudzenie głosiły Dobrą Nowinę i dąży-
ły do pełnej jedności wszystkich chrześcijan, by móc składać bardziej wiarygodne 
świadectwo Ewangelii.

Najbliższym oraz wszystkim, których śmierć 

śp. ks. płk. Prof. Jerzego Syryjczyka
napełniła smutkiem

wyrazy współczucia i zapewnienia o pamięci w modlitwie
składa redakcja „Naszej Służby”

Msze św. gregoriańskie w intencji śp. ks. Syryjczyka odbywać się będą
w Katedrze Polowej WP od 19 stycznia do 17 lutego 2009 r. 
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nuncjatury apostolskiej i dyplomację zakorze-
nioną w wartościach uniwersalnych, której 
uwieńczeniem było podpisanie Konkordatu.” 
Abp Kowalczyk wyraził radość z możliwości 
uczestniczenia w spotkaniu rocznicowym. 
Przypomniał początki powstawania struktur 
Ordynariatu. „Życzę kapelanom, aby ich służ-
ba przynosiła dalsze owoce odnowy moralnej 
i patriotycznej całego społeczeństwa” – po-
wiedział. 
Podczas uroczystej gali wręczono także 
ustanowione przez Biskupa Głódzia medale 
Milito pro Christo, które otrzymały uczel-
nie katolickie UKSW i KUL, a także ks. inf. 
Józef Wójcik i ks. prał. Jan Sikora. W imie-
niu uhonorowanych głos zabrał ks. Wójcik, 
który podkreślił rolę kapelanów w niesieniu 
wartości patriotycznych w środowisku woj-
skowym. „Pilnujcie wartości wypisywanych 
na sztandarach – Bóg, Honor i Ojczyzna. Pil-
nujcie patriotycznych postaw i pomagajcie 
w wychowaniu młodzieży” – zaapelował. 
W trakcie koncertu zostały wręczone także 
godności Kapelana Jego Świątobliwości, 
które otrzymało ośmiu kapelanów Ordyna-
riatu Polowego WP. 
Wręczenie dyplomów i medali poprzedził 
spektakl „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. 
Zaprezentowano w nim 90-letnią historię 
duszpasterstwa wojskowego poprzez pry-
zmat homilii biskupów polowych. Oprawę 
muzyczną zapewnił Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego. Scenariusz do 
spektaklu napisała Ewa Nowicka, zaś wyre-
żyserował go Jacek Kręcik. Wystąpili m.in.: 
Piotr Machalica, Leon Charewicz, Krzysztof 
Gordon, Grażyna Wolszczak. Szczególną 
oprawę uroczystości stanowił występ zna-
komitych artystów: Renaty Drozd i Krystiana 
Krzeszowiaka. Soliści mogą się poszczycić 
wieloma nagrodami i wyróżnieniami w kon-
kursach wokalnych. Renata Drozd od 2005 r. 
jest solistką Teatru Muzycznego w Lublinie,
w którym kreuje główne partie operowe. 
Koncertuje z wieloma orkiestrami symfonicz-
nymi w Polsce, najczęściej z Orkiestrą Sym-
foniczną Filharmonii Świętokrzyskiej, z którą
w 2000 r. odbyła tournee artystyczne w Ho-
landii, Belgii i Luxemburgu z „Requiem”
W.A. Mozarta. Krystian Krzeszowiak, który 
na uroczystość w Teatrze Narodowym przyje-
chał specjalnie z Mediolanu, jest stypendystą 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-

Do Teatru Narodowego przybyli m.in. Minister 
ON Bogdan Klich, Prymas Józef Glemp, wła-
dze wyższych uczelni katolickich, biskupi die-
cezji warszawskiej i warszawsko-praskiej, par-
lamentarzyści, generałowie, żołnierze i pra-
cownicy wojska, harcerze i kombatanci. 
Witając wszystkich zgromadzonych, gospo-
darz uroczystości Biskup Polowy WP Tadeusz 
Płoski podkreślił, że w tym roku przypada 
szczególna 90. rocznica utworzenia Biskup-
stwa Polowego. „Wracamy myślą i wdzięcz-
nością serc do tamtych wydarzeń sprzed 
90 lat. 5 lutego 1919 r., ówczesny nuncjusz 
apostolski w Polsce Achille Ratti ogłosił de-
cyzję Ojca św. Benedykta XV o utworzeniu 
Biskupstwa Polowego...” – wspominał Ordy-
nariusz. Przywołał także okres wojny i póź-
niejszą rzeczywistość pojałtańską, kiedy 
przez 50 lat nie było Biskupa Polowego.
„W 1991 r. rozradowały się żołnierskie serca, 
bo w mury Katedry Polowej, które chyba już 
zwątpiły, wszedł mój poprzednik, obecnie 
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź”– nawiązał 
Biskup do czasów nam współczesnych. 
Wyraził także wdzięczność Słudze Bożemu 
Ojcu św. Janowi Pawłowi II, synowi oficera 
WP, za przywrócenie Ordynariatu Polowego: 
„Znowu otworzyły się bramy żołnierskich 
koszar i ci, którzy noszą stułę na żołnierskim 
uniformie, krzyż w ręku i medalik na szyi 
mogli i mogą posługiwać...”. 
W laudacji wygłoszonej przed wręczeniem 
dyplomu Prezydentowi Kaczorowskiemu, 
podkreślono, że „przez wiele lat pełnił rolę 
kustosza pamięci historycznej na emigracji
w Londynie”. Zostały wspomniane także je-
go zasługi dla harcerstwa, m.in. organizowa-
nie polskiego harcerstwa na emigracji w la-
tach 50 i 60-tych. „Przyjmuję to wyróżnienie 
jako wyraz uznania dla wszystkich tych, któ-
rzy w wyniku porządku pojałtańskiego zo-
stali zmuszeni do emigracji i po zakończeniu 
wojny nie mogli wrócić do Ojczyzny, choć 
na obcej ziemi walczyli o Polskę. Chcę dziś 
podziękować kapelanom, którzy towarzy-
szyli nam w wędrówce po świecie, a potem 
pomagali nam osiąść w obcym środowisku, 
przywracając naszą wiarę i nadzieję” – powie-
dział Prezydent Kaczorowski. 
Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Józef Ko-
walczyk, otrzymał dyplom Benemerenti „za 
wytrwałe wcielanie w życie wizji Jana Paw-
ła II, cierpliwe odbudowywanie pozycji i roli 

Bogu dziękujcie, ducha nie gaście

wego; studiował w Conservatorio Giuseppe
Verdi w Mediolanie. Na stałe współpracuje 
jako solista United Europe Chamber Orche-
stra. W 2007 r. występował pod dyrekcją Ro-
berto Abbado na scenie mediolańskiej La Scali.
Dyplom Benemerenti („dobrze zasłużo-
nym”) Ordynariatu Polowego WP został 
ustanowiony dekretem Biskupa Polowego WP 
Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r.
Przyznawany jest „dla podkreślenia zasług 
osób, które dają świadectwo najwyższym 
wartościom, jakimi w życiu jednostki i społe-
czeństwa są prawda i sprawiedliwość”.
Jako pierwsi – w 1995 r. – wyróżnienie to 
otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka 
programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny 
rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony 
Powietrznej, mjr Eugeniusz Mleczak. Dotych-
czasowymi laureatami Dyplomu Benemerenti 
są m.in.: ks. Wojciech Łazewski – dyrektor Ca-
ritas Polska, śp. gen. Marek Papała (pośmiert-
nie), sekretarz generalny Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik, 
aktorka Maja Komorowska i prezes Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stel-
machowski, kard. Stanisław Dziwisz, Fundacja 
Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Batalion Re-
prezentacyjny WP. W 2008 r. Dyplomy Bene-
merenti otrzymali: Prymas Polski kard. Józef 
Glemp, Biuro Ochrony Rządu i pośmiertnie 
jego funkcjonariusz Bartosz Orzechowski.
W roku 2001 Biskup Polowy Sławoj Leszek 
Głódź ustanowił Medal Ordynariatu Polowe-
go Milito pro Christo. Medalem tym odzna-
czane są osoby, które zasłużyły się dla dusz-
pasterstwa wojskowego. W 2008 r. Biskup 
Polowy Tadeusz Płoski uhonorował tym me-
dalem dzieła medialne Ojców Redemptory-
stów – Radio Maryja, Telewizję Trwam i „Nasz 
Dziennik”. 

kes /at

Tegorocznymi laureatami dyplomów Benemerenti zostali ostatni Prezydent RP na 
uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef 
Kowalczyk. Uroczystość wręczenia odbyła się 11 stycznia w Teatrze Narodowym
w Warszawie. Podczas koncertu medalem Milito pro Christo uhonorowane zostały 
uczelnie katolickie UKSW i KUL, a także ks. inf. Józef Wójcik oraz ks. prał. Jan Siko-
ra. Podczas uroczystej gali odczytany został także list gratulacyjny z Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej, podpisany przez Kardynała Tarcisio Bertone, a także 
list Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego.

90. rocznica ustanowienia Biskupstwa Polowego i 18. przywrócenia Ordynariatu

Arcybiskup Józef Kowalczyk
– laureat Benemerenti 2009
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Rolę Biskupa Polowego
Józefa Gawliny odtwarzał
Krzysztof Gordon

Caritas OPWP zbiera datki dla dzieci w Libanie

Solistka Renata Drozd Narracja Piotr Machalica Recytuje Grażyna Wolszczak Śpiewa Krystian Krzeszowiak

„Zostań z nami” – śpiewa Dorota Osińska
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Śpiewa Krystian Krzeszowiak

„Zostań z nami” – śpiewa Dorota Osińska

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP

Księża uhonorowani godnością 
Kapelanów Jego Świątobliwośći

Fotoreportaż: Krzysztof Stępkowski, Anna Tokarska, ks. płk SG Zbigniew Kępa
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25 maja 1931 r. rozpoczęła się Jego wielka 
przygoda życiowa: wstąpił do harcerstwa. 
To w dużej mierze dzięki harcerzom, któ-
rzy w rocie przysięgi wyrażali „szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce”, 
kształtowało się pokolenie ofiarnej, patrio-
tycznej młodzieży. – „Słuchajcie, rośnijcie 
zdrowi. Polska będzie was jeszcze potrze-
bowała”. Któregoś dnia druh Ryszard i gro-
madka jego rówieśników-harcerzy usłyszała 
takie słowa od spotkanego na białostockiej 
ulicy sędziwego weterana Powstania Stycz-
niowego Mamerta Wandali.
Ta „potrzeba” przyszła szybko. Po zajęciu 
Białegostoku przez Armię Czerwoną we 
wrześniu 1939 r. druh Ryszard, wówczas 
uczeń Szkoły Handlowej, współtworzył Sza-
re Szeregi, wkrótce objął funkcję komendan-
ta białostockiego okręgu. 17 lipca 1940 r.
– był wówczas praktykantem w uniwer-
magu (domu handlowym) – został aresz-
towany przez NKWD. Podczas rozprawy 
sądowej w Mińsku (1 lutego 1941 r.) został 
skazany na karę śmierci za to, że „wstąpił 
do polskiej kontrrewolucyjnej powstańczej 
organizacji „Szare Szeregi”. Po stu dniach 
Sąd Najwyższy ZSRR zmienił wyrok na dzie-
sięć lat łagrów.
Droga do łagru była długa: dwadzieścia dni 
koleją przez Chabarowsk do Władywosto-
ku, stamtąd statkiem do portu w Magada-
nie (trwała już wojna sowiecko-niemiecka). 
Łagier nazywał się Duskanja (Dolina Śmier-
ci), skazańcy pracowali w kopalni złota. 
We wrześniu 1941 r. nadeszła wiadomość
o układzie Sikorski–Majski, o zwalnianiu Po-
laków z więzień i łagrów. Pięć miesięcy trwa-
ła wędrówka Ryszarda Kaczorowskiego do 
polskiego wojska. „Pierwszymi lekarstwami 
na wszelkie dolegliwości – wspominał po la-
tach – okazał się: widok polskich orzełków, 
rodzinna mowa, nawał informacji, spoty-
kani znajomi”. Początek służby wojskowej 
w kompanii łączności 9 Dywizji Piechoty. 

Całym życiem pełnił 
służbę Bogu i Polsce 
Ryszard Kaczorowski urodził się 26 listopada 1919 r. w Białymstoku. Jego oj-
ciec, Wacław, z zawodu kolejarz, pochodził ze szlacheckiej rodziny osiadłej 
w Lubelskiem, matka, Jadwiga z Sawickich, była białostoczanką. Wzrastał w 
dawnym „Manchesterze Północy”, mieście społecznych kontrastów, zamiesz-
kałym przez ludzi różnych nacji i wyznań, ale silnym – to Jego słowa – „entuzja-
zmem młodych”. W II Rzeczypospolitej Białystok został stolicą województwa, 
następowały w nim korzystne zmiany: urbanistyczne, kulturalne, oświatowe. 
Chlubą miasta było wojsko: 10 Pułk Ułanów Litewskich, 42 pułk piechoty zwa-
ny „Dziećmi Białegostoku” i 14 dywizjon artylerii konnej. „Jestem wdzięczny 
temu miastu, że od najmłodszych lat mego życia jego wpływ, jego społeczna 
atmosfera i jego klimat wychowawczy zezwoliły mi w okresie szczęśliwego 
dzieciństwa i w tak ważnych latach mojej młodości skrystalizować mój charak-
ter” – wyznał Ryszard Kaczorowski po latach (27 maja 1991 r.) podczas uroczy-
stości nadania honorowego obywatelstwa miasta Białegostoku. 

Wkrótce ewakuacja przez Morze Kaspij-
skie do Persji. Potem Irak, Palestyna, dzia-
łalność w powstających w wojsku kręgach 
starszoharcerskich. Szlak bojowy 2 Korpusu
w szeregach 2 Brygady Strzelców Karpackich 
(dowódca ośrodka łączności brygady). Bój
o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię... 
Kończyła się wojna. Nad losami Ryszarda 
Kaczorowskiego i tysiącami Jego towarzy-
szy broni z 2 Korpusu zawisł złowrogi cień 
Jałty: Polska, inne państwa Europy Środko-
wo-Wschodniej, kraje nadbałtyckie, w wyni-
ku zmowy trzech zwycięskich mocarstw, zo-
stały oddane w ręce Rosji sowieckiej. Mówił 
do żołnierzy 2 Korpusu – żołnierzy, których 
zdradził świat – ich wódz, gen. Władysław 
Anders: „... wierzyliście, że droga wasza 
prowadzi do Polski niepodległej i wolnej. 
Wierzyliście, że świat nie może być tak nik-
czemny, by nie uznać waszych trudów, wy-
siłków i przelanej krwi, wierzyliście, że ist-
nieje tak zwane sumienie świata. Nie wasza 
to wiara, że stało się inaczej”. 
Ryszard Kaczorowski pozostał na obczyź-
nie. Osiedlił się w Londynie. Matura, studia
w Szkole Handlu Zagranicznego, małżeń-
stwo z Karoliną z Mariampolskich (1952), 
życie rodzinne, praca zawodowa księgowe-
go. Długie lata aktywnej działalności har-
cerskiej. Członek Głównej Kwatery Harcerzy 
(od 1948), Naczelnik Harcerzy (1955–1967), 
przewodniczący Związku Harcerstwa Pol-
skiego na uchodźstwie (1967–1988). Kon-
takty, także bezpośrednie, z rozsianymi po 
całym świecie harcerzami. Przypominał im – 
podczas spotkań, wieczornych gawęd przy 
ognisku – o miłości do Boga, potrzebie życia 
w prawdzie, służbie ojczyźnie, obowiązku 
podtrzymywania ideałów niepodległościo-
wych. Pierwszy zlot polskiego harcerstwa
z całego świata zorganizowany w 1969 r. na 
Monte Cassino. To wtedy gen. Władysław 
Anders przekazał młodzieży polskiej opiekę 
nad tym szczególnym miejscem polskiej pa-

mięci. Kolejne światowe zjazdy w Ottawie 
(1976), Belgii (1982), Stanach Zjednoczo-
nych (1988). Spotkania z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II. Druh Przewodniczący pa-
miętał o słowach kardynała Karola Wojtyły, 
które usłyszał w Kanadzie: „Harcerstwo jest 
jedyną organizacją młodzieżową na emi-
gracji, której działalność zdecyduje o przy-
szłości Polonii”. Echo tych słów znalazło się 
w uchwalonej w 1985 r. – z okazji 75-lecia 
polskiego harcerstwa – nowej deklaracji ide-
owej: „Zapewniamy społeczeństwo polskie 
w kraju, że prowadzić będziemy wychowa-
nie młodzieży w miłości oraz w atmosferze 
kultury ojczystej i głębokiej wiary w ideały 
niepodległościowe”.
W 1986 r. ówczesny premier Rządu RP na 
Uchodźstwie Kazimierz Sabbat, harcerz
i bliski przyjaciel Ryszarda Kaczorowskiego, 
zaproponował mu wejście w skład Rady Na-
rodowej – zastępczego parlamentu. Po obję-
ciu przez Kazimierza Sabbata urzędu Prezy-
denta RP, Ryszard Kaczorowski został mini-
strem do spraw kraju w gabinecie Edwarda 
Szczepaniaka. Prezydent RP powiadomił go, 
że został jego oficjalnym następcą. Był to czas 
wielkich zmian w Polsce: obrady Okrągłego 
Stołu, zwycięstwo „Solidarności” w wy-
borach do Senatu, wybór kontraktowego 
Sejmu... 
19 lipca 1989 r. – w rezultacie ustaleń okrą-
głostołowych – prezydentem Polski został 
wybrany (jednym głosem) gen. Wojciech 
Jaruzelski. Tego dnia Państwo Kaczorow-
scy obchodzili rocznicę ślubu, wybrali się 
z tej okazji do teatru. W przerwie odnalazł 
ich minister spraw zagranicznych Zygmunt 
Szkopiak. Poinformował o nagłej śmierci 
Prezydenta Kazimierza Sabbata. Jeszcze 
tego wieczoru Ryszard Kaczorowski został 
zaprzysiężony na nowego Prezydenta RP na 

Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski
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Uchodźstwie; kończył przysięgę słowami: 
„Tak mi dopomóż Bóg i Święta Syna Jego 
Męka”. Objął stanowisko, które wyrażało 
ciągłość suwerenności państwa, niezgodę 
na narzucony po wojnie system, usankcjo-
nowany sfałszowanymi wyborami do sejmu 
w 1947 r., wierność Konstytucji II Rzeczypo-
spolitej. 
Jesienią 1990 r. odbyły się w Polsce wolne wy-
bory prezydenckie, zwycięstwo odniósł Lech 
Wałęsa. W tej sytuacji dobiegła kresu misja 
Prezydenta RP na Uchodźstwie. 22 grudnia 
1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie 
miał miejsce znamienny, pełen patosu, hi-
storyczny akt o wielkim wymiarze ideowo-
-politycznym: przekazanie przez Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego insygniów pań-
stwowych II RP, m.in. oryginału Konstytucji 
Kwietniowej, chorągwi Rzeczypospolitej, 
pieczęci prezydenckich. „Przybywam z Lon-
dynu na Zamek Królewski w Warszawie (...) 
w otoczeniu towarzyszy broni, walczących 
o ojczyznę naprawdę wolną i suwerenną, 
szczerze demokratyczną, sprawiedliwą dla 
wszystkich. Przybywam do odradzającej się 
Polski, by wybranemu w wolnych wyborach 

Prezydentowi Lechowi Wałęsie przekazać 
insygnia państwowe II Rzeczypospolitej (...). 
Prawowite władze polskie poza granicami 
kraju przestały być uznawane przez obce 
kancelarie dyplomatyczne, były one jednak 
akredytowane w sercach polskich w ojczyź-
nie i na emigracji. Ten klejnot patriotycznej 
wierności dla Tej, która nie zginęła, szcze-
gólnym blaskiem świecił w głębi narodowej 
nocy” – mówił wtedy Ryszard Kaczorowski, 
ostatni Prezydent II RP. 
 Minęło od tamtej chwili przeszło 18 lat. Pan 
Prezydent Ryszard Kaczorowski, strażnik 
idei niepodległości Polski, służy dalej ojczyź-
nie. W Londynie, gdzie mieszka, działa wy-
trwale na rzecz wspierania przez polską dia-
sporę przemian politycznych i społecznych
w kraju, budowania autorytetu Rzeczpospo-
litej w świecie, utrwalania wśród nowych 
pokoleń rodaków osiadłych poza granicami 
ojczyzny polskiej tożsamości religijnej i kul-
turalnej. Podczas licznych pobytów w kraju 
daje świadectwo drodze polskiej emigracji 
niepodległościowej, skupionej przez pra-
wie pół wieku przy Prezydencie RP, Rządzie 
na Uchodźstwie, konstytucji Polski Nie-

podległej; drodze wiernej służby ojczyźnie
i niezmąconej nadziei, że przyjdzie Polska
w Imię Pana – wolna i niepodległa. Pan 
Prezydent Ryszard Kaczorowski został od-
znaczony honorowym obywatelstwem po-
nad 20 polskich miast, doktoratem honoris
causa kilku uniwersytetów i wyższych 
uczelni, jest członkiem Rady Pamięci Walki 
i Męczeństwa, także innych stowarzyszeń
i organizacji, otrzymał wiele odznaczeń, 
pośród nich to najwyższe – Order Orła Bia-
łego. 11 stycznia 2009 r. z rąk Biskupa Po-
lowego Wojska Polskiego otrzymał kolejne 
– Dyplom Benemerenti 2008, przyznawany 
tym, którzy „dają świadectwo najwyższym 
wartościom, jakimi w życiu jednostek i spo-
łeczeństw są prawda i sprawiedliwość”. 
 

 Jędrzej Łukawy

(Cytowane wypowiedzi Prezydenta Ryszar-
da Kaczorowskiego zostały zaczerpnięte
z książki Adama Czesława Dobrońskiego, 
Ryszard Kaczorowski. Dziewięć wieczorów
z Prezydentem, Białystok 2007). 

Abp Józef Kowalczyk:
– Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w tym wspaniałym 
wydarzeniu, jakim jest 90. rocznica ustanowienia Biskupstwa Polo-
wego i odrodzenia Ordynariatu Polowego w 1991 r. po tej długiej 
przerwie, jaka zaistniała począwszy od 1939 r., aż do lat, o których 
przed chwilą wspomniałem. To wielkie wydarzenie, bo duszpaster-
stwo odgrywa w Wojsku Polskim bardzo dużą rolę. 
Człowiek to nie tylko mechanizm, materia – człowiek to duch. 
Szczególnie żołnierze, którzy mają tyle trudnych, czasem bardzo 
ryzykownych i odpowiedzialnych zadań muszą być motywowani 
patriotyzmem, muszą być zawsze ludźmi do końca kierującymi się 
zasadami etycznymi, bo jak przypominał nam Ojciec św. Jan Paweł 
II: „godność człowieka jest najwyższą wartością, którą powinniśmy 
szanować”. Żołnierz to nie ten, który zabija, ale ten, który wspoma-
ga człowieka, aby wzrastał w swoim człowieczeństwie, aby godnie 
się do ludzi odnosił i sam siebie z całą godnością szanował. 
To wszystko jest bardzo ważne i duszpasterstwo wojskowe umac-
nia w tych przesłankach każdego żołnierza. Myślę, że gdyby nie 
duszpasterstwo, w wojsku mogłyby się zrodzić różne negatywne 
tendencje, jak wola zemsty czy nienawiść. Te rzeczy muszą nam 
być obce jako chrześcijanom, jako katolikom. Nawet kiedy speł-
niamy trudne zadania, wysyłani na tereny, gdzie bez obecności 
wojska konflikty eskalowałyby, żołnierz musi być tam do końca 
człowiekiem, musi się człowieczeństwa uczyć i o człowieczeństwo 
dbać. I tego życzę naszym żołnierzom.
 Dzisiejsza uroczystość (11.01.2009 r. – przyp. red.) jest jednym
z takich wydarzeń, które upamiętnia wspaniałe dzieła polskich 
żołnierzy. W piosenkach, które słyszeliśmy nie było wojowniczości, 
tam był humanizm. To świadczy o tym, jak polski żołnierz szano-
wał człowieka, nawet kiedy musiał pójść na wojnę, jak szanował 
swój mundur, żeby go nie splamić, honor i godność w człowieku,
z którym wypadło mu się w taki czy inny sposób zetknąć; na 

froncie i poza nim, w czasie rozejmu i w okresie późniejszych po-
wojennych rozwiązań. Życzę waszej gazecie, żeby w tym duchu 
umacniała żołnierzy i wychowywała, bo jest to także funkcja wy-
chowawcza.

oprac. Anna Tokarska

Życzę żołnierzom wzrastania
w człowieczeństwie
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Ks. infu³at Józef Wójcik: 

– To długa historia, która ma swój początek 
i związek z aresztowaniem Księdza Prymasa 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właśnie 
wtedy, gdy Ksiądz Prymas był izolowany, 
gdy nie mógł głosić Słowa Bożego do na-
rodu, obmyślił plan ratowania Polski przed 
ateizmem. Postanowił, że z racji zbliżające-
go się tysiąclecia Chrztu Polski kopia obrazu 
jasnogórskiego będzie nawiedzać wszystkie 
parafie w naszej Ojczyźnie. Po uwolnieniu
z więzienia w 1957 r. Prymas Wyszyński 

udaje się do Rzymu. Nie jedzie sam. Wiezie 
ze sobą kopię obrazu Matki Bożej Jasnogór-
skiej, która wedle zamysłu Prymasa Tysiącle-
cia i całego Episkopatu ma rozpocząć pere-
grynację po parafiach w ramach wielkiej no-
wenny przed jubileuszem Chrztu Polski. Na 
audiencji 13 maja 1957 r. u papieża Piusa XII 
Prymas Wyszyński skierował do namiestnika 
Chrystusowego takie słowa: Ojcze święty, 
cały naród polski pokłada nadzieję w swo-
jej Pani i Królowej, która ma swój tron na 
Jasnej Górze, i mocno wierzy, że tylko Ona 
potrafi utrzymać jedność i pokój w naszym 

narodzie. Kochani, jakie 
aktualne słowa na dzi-
siejsze czasy. Mój Boże, 
tego pokoju i jedności 
tak dziś nam trzeba. 
Ojciec święty obraz po-
święcił, pobłogosławił
i pozwolił, by nawiedzał 
wszystkie parafie w Pol-
sce. Zaczęło się wielkie 
nawiedzenie. Parafia-
nie przygotowywali się 
misjami świętymi bądź 
rekolekcjami, by jak 
najgodniej przyjąć ten 
obraz. Obraz przebywał 
w parafii 24 godziny. Na 
powitanie przyjeżdżał 
ksiądz biskup, kapła-
ni, siostry zakonne. Tak 
jak na rozkaz żołnierski 
stawała cała parafia, by 
przywitać Matkę Bożą. 
Po powitaniu i uroczy-
stej Mszy św., każdy 
stan przez godzinę ado-
rował Matkę Pana: dzie-
ci, młodzież, ojcowie, 
matki, emeryci, renciści. 
Po adoracji – procesja 
na cmentarz grzebalny, 
żeby się pomodlić za 
zmarłych; o wszystkich 
pamiętano… To rzeczy-
wiście było takie pospo-
lite ruszenie modlitew-
ne. O godzinie 24 od-
bywała się tak zwana 
pasterka maryjna, na 
którą przyjeżdżali kapła-
ni i siostry zakonne, któ-

rzy pochodzili z tej parafii, a pracowali poza 
parafią, poza diecezją. Przyjeżdżali nawet
z innych krajów, by w takim momencie być 
obecnym. Peregrynacja przebiegała pięknie; 
były masowe nawrócenia. Ogromne kolejki 
do konfesjonałów. Pod osłoną nocy przy-
chodzili urzędnicy państwowi, aby się wy-
spowiadać, pomodlić. To właśnie wtedy na 
komunistyczne władze padł strach. Widząc, 
jak naród garnie się do Kościoła, poczuli 
zagrożenie dla swojej władzy. Obawy, że ta 
sytuacja może doprowadzić do zawalenia 
się komunizmu w Polsce. Wówczas władze 
PRL zaczęły niesamowicie przeszkadzać
w tej pielgrzymce. Najpierw próbowano 
odciągnąć najmłodsze pokolenie od udziału 
w tych uroczystościach. Wywożono ich do 
lasu, nad jeziora; organizowano w czasie 
nawiedzenia wycieczki szkolne itp. Esbecy 
jeździli i fotografowali mężczyzn, którzy 
dekorowali trasę przejazdu obrazu, kościół, 
plebanię. Potem wzywano ich na przesłu-
chania, zwalniano z pracy albo w inny spo-
sób szykanowano. Mimo tych represji pe-
regrynacja trwała dalej. Komuniści widząc 
bezsilność swoich poczynań, uciekli się do 
niesamowitego sposobu – aresztowali wę-
drujący obraz.
Ksiądz Prymas bardzo to przeżył; wypowie-
dział się nawet, że władza ogranicza prawo 
do publicznej czci Matki Najświętszej, że on 
sam był zatrzymany. To było pod Olsztynem, 
gdzie zatrzymano Księdza Prymasa Wyszyń-
skiego i odebrano mu ten obraz. Milicja 
przewiozła obraz do Katedry w Warszawie, 
ale oczywiście nic tam nie było przygotowa-
ne, więc księża wystawili obraz w zakrato-
wanym oknie zakrystii. Tymczasem wszyscy 
ludzie zgromadzili się przed Kościołem św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warsza-
wie, gdzie miała się rozpocząć peregrynacja. 
Gdy ludzie się zorientowali, szybko rozeszła 
się wiadomość, że obraz jest aresztowa-
ny; przychodzili, klękali na ulicy przed tym 
oknem, modlili się, przynosili kwiaty, odda-
wali cześć Matce Bożej i wynagradzali za tę 
profanację. Obraz przez trzy miesiące był 
w Archikatedrze warszawskiej. Zbliżała się 
data peregrynacji w diecezji katowickiej –
4 września. 1 września przyjechał do War-
szawy biskup sufragan katowicki, by razem 
z proboszczem archikatedry przewieźć obraz 
do Katowic. Byli już pod Katowicami, gdy 
nagle z lasu będzińskiego wybiega milicjant, 
zatrzymuje samochód siłą odrywa od kie-
rownicy księdza proboszcza, siłą wyciągają
z samochodu księdza biskupa. Za kierownicą 
siada milicjant i zawozi obraz na Jasną Górę. 
Tu zjawiają się oficerowie milicji i przedsta-
wiciel rządu. Oświadczają Ojcu Generałowi, 
przełożonemu klasztoru; jeśli obraz opuści 
mury klasztoru, zostaną zlikwidowane trzy 
wasze domy zakonne paulińskie. Ojcowie 
Paulini umieścili obraz w kaplicy św. Pawła 
za kratami, ustawili tablicę informacyjną: 

„Ukradł” z miłości do Matki Bożej
Rzeczywistymi złodziejami byli ci, którzy odebrali narodowi peregrynujący po Pol-
sce Cudowny obraz – funkcjonariusze SB, milicja i władze komunistyczne. On, le-
gendarny już dziś bohater spektaklu telewizyjnego „Złodziej w sutannie” i książki  
Czesława Ryszki „Prałat z Suchedniowa” zwrócił go wiernemu ludowi. Z błogosła-
wieństwem Prymasa Wyszyńskiego i wstawiennictwem Matki Bożej ks. Józef Wójcik, 
w wyniku brawurowej akcji sprawił, że 13 czerwca 1972 r. w Radomiu Jasnogórska  
Czarna Madonna wróciła na szlak peregrynacji. I peregrynuje do dziś. Czego może 
dokonać Miłość do Chrystusa i Jego Matki wobec przemocy aparatu ucisku? 
Oto historia, która jest świadectwem siły ducha i odwagi wiary.                          (jes)

Ks. infułat Józef Wójcik uhonorowany medalem Biskupa Polowego „Milito pro Christo”
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tu znajduje się obraz, który wędrował po 
Polsce, a władze go aresztowały. Milicja 
ustawiła posterunek przy bramie; każdy sa-
mochód, który wyjeżdżał z klasztoru, był re-
widowany. Żyje jeszcze świadek, ojciec pau-
lin; zachowało się zdjęcie, jak rewidowano 
nawet samochód Księdza Prymasa.
Uwięzienie obrazu trwało sześć lat. W tym 
czasie peregrynacja odbywała się symbolicz-
nie, przy ewangeliarzu, przy świecy i pus-
tych ramach. Gdy do władzy doszedł Edward 
Gierek, zapowiadał, że nastąpi normaliza-
cja w stosunkach państwo-kościół. Ksiądz 
Prymas wystosował więc do niego pismo
z prośbą, by zwolnił ten obraz. Gierek od-
powiedział, że nie widzi podstaw do zmiany 
dawnej decyzji o zatrzymaniu obrazu…

Siedzia³em dziewiêæ razy, mogê 
dziesi¹ty – dla Matki Bo¿ej

Wobec tak nieprzejednanej postawy władzy 
komunistycznej trzeba było szukać innych 
sposobów…
– I tu właśnie (śmieje się Ksiądz Infułat Wój-
cik) ja wkraczam do akcji. To było rozwiąza-
nie partyzanckie, ale oczywiście za wiedzą 
Księdza Prymasa…
Z moim przyjacielem, ks. Marianem Cukrow-
skim – byliśmy obaj wikariuszami w parafii
p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny (obec-
nie Katedra) w Radomiu – wyjechaliśmy na 
dwa tygodnie na urlop niedaleko Krynicy 
Górskiej w diecezji tarnowskiej. Tam spotka-
liśmy ks. biskupa Walentego Wójcika, rów-
nież przebywającego na urlopie: – Księże 
Józefie, mówi biskup, tu niedaleko w Kry-
nicy jest peregrynacja, może zawiózłby mnie 
ksiądz… Pojechaliśmy wszyscy. Piękny po-
chód, małe dzieci na rowerkach, motocykle, 
samochody, konnica. Imponujący widok – 
wszystko po to, żeby uczcić Matkę Najświęt-
szą. Przychodzi moment, gdy wystawione są 
puste ramy. I tam właśnie w diecezji tarnow-
skiej zrodziła się we mnie ta myśl; jak będzie 
u nas, wówczas w diecezji sandomierskiej, 
zrobię wszystko, by uwolnić obraz Matki 
Bożej. Po powrocie do Radomia, ta myśl we 
mnie dojrzewała. Pewnego razu mówię do 
księdza proboszcza: – Księże proboszczu, 
przyszła mi o głowy taka myśl, żeby uwolnić 
ten obraz na nasze uroczystości w Radomiu. 
Było jeszcze trochę czasu – po drodze jesz-
cze Tarnów, Lublin… Ksiądz proboszcz na 
to: – To byłaby nadzwyczajna rzecz, gdyby 
się udało, ale jak to zrobić? – Bez Księdza 
Prymasa oczywiście nie możemy działać, bo 
moglibyśmy go narazić na jakieś nieprzy-
jemne historie, mówię. Była jeszcze jedna 
osoba, rezydent ks. Siudek, którego wtajem-
niczyliśmy w ten plan i wspólnie uradziliśmy, 
że pojadę do Prymasa. – Albo mnie zbeszta, 
myślałem, albo uzna, że to piękna sprawa
i da placet. Jadę z biciem serca. Prymas mnie 
przyjął. Znał mnie dobrze, bo przecież mia-
łem już 18. wyroków, 9 razy przesiedziałem 
w więzieniu. Za Wierzbicę m.in., gdzie wal-
czyliśmy o jedność wiary.
– Niech Ksiądz Prymas się nie śmieje i niech 
bardzo mnie nie beszta, jak powiem coś nie-
dorzecznego. Prymas się uśmiechnął i mówi: 
– Mów, synu, co cię gnębi…

– Byłaby to nadzwyczajna rzecz. Widzę, że 
cię świerzbi, uśmiechnął się, ale ostrzegam, 
jak się nie uda, to ty z więzienia nie wyj-
dziesz. Oni byli u mnie – mówi dalej Prymas 
– i powiedzieli: Księże Prymasie, ten obraz 
może dalej wędrować, bo wiemy jak Księ-
dzu na tym zależy, ale postawili takie wa-
runki, że ja ich nie mogę spełnić. Trzymają 
więc ten obraz w charakterze zakładnika;
a może Prymas się ugnie. – Ja się nie ugnę – 
powiedział Prymas. – Księże Prymasie, ja też 
się nie ugnę; siedziałem dziewięć razy, mogę 
siedzieć dziesiąty dla Matki Bożej. – Spróbuj 
– powiedział Prymas. No i spróbowałem. 
Włączyliśmy do tej sprawy ks. Siudka i jesz-
cze dwie siostry. Jeździliśmy z ks. Siudkiem 
kilkakrotnie do Częstochowy; wymierzali-
śmy obraz, sprawdzaliśmy czas przejazdu
z Częstochowy do Radomia. Wymierzyliśmy
i okazało się, że obraz nie zmieści się do 
żadnego samochodu osobowego. Musiałem 
więc wtajemniczyć dwie siostry, a one miały 
Nyskę. Byłem zresztą wychowankiem sióstr 
w Mariówce. Matka przełożona się zgodziła; 
wzięła przecież na siebie wielkie ryzyko…
Na Jasnej Górze poprosiłem o klucz siostry, 
które posługiwały w zakrystii i które zmie-
niały kwiaty przed tym obrazem. Musiałem 
zamówić u ślusarza duplikat klucza do kapli-
cy, gdzie był obraz. Siostry mnie znały, więc 
dały mi ten klucz. Mieliśmy ze sobą mydło, 
ale nic z tego nie wyszło, bo się pokruszyło. 
Zawieźliśmy więc klucz do ślusarza w Czę-
stochowie. Ustaliliśmy, że podejmiemy ak-
cję, jak będą trwały misje w parafii, a więc
w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem 
peregrynacji. W poniedziałek jedziemy na 
Jasną Górę, aby przywieźć obraz. Idziemy do 
kaplicy…obrazu nie ma! Co się stało? Albo 
nas ktoś ubiegł, albo zakonnicy coś wyczuli
i schowali gdzieś obraz – rozterka nieby-
wała. Chodźmy na szczyt, może tam jest 
– przyszła taka myśl. I rzeczywiście – jest. 
Ale to ogromnie nam komplikuje sytuację; 
jak go tu ściągnąć, wprawdzie miałem ze 
sobą liny, ale okna zakonników wychodzą 
na szczyt. Gdy tak medytujemy, co począć, 
nagle wychodzi na taras na szczycie dwóch 
braciszków Paulinów. Pytam ich, dlaczego 
ten obraz jeszcze tu jest?
– Właściwie to powinien być już zniesiony, 
mówią, ale wczoraj były tu uroczystości
z udziałem Kardynała Wojtyły i jeszcze nie 
znieśliśmy. – To my wam pomożemy. – Chy-
ba Pan Bóg was z nieba zsyła, ucieszyli się 
braciszkowie. Gdy chwyciliśmy za obraz, 
zobaczyliśmy jak jest ciężki. We dwóch nie 
damy rady, pomyśleliśmy. Dźwigamy po 
schodach, a jeden z braci mówi, co jest, że 
dziś dźwigamy we czterech, a czasem we 
dwóch niesiemy i jakoś idzie. To nas upewni-
ło, że damy radę. Oni ustawiają obraz, a my
z księdzem Romanem patrzymy im na ręce: 
jaką śrubkę, jaką sprężynkę dociskają. Tu 
Matka Boża najwyraźniej działała, bo jakby-
śmy tego nie wiedzieli, narobilibyśmy szu-
mu, może coś uszkodzilibyśmy i mogłoby 
się nie udać. Podziękowali, zamknęli bramę 
i poszli się modlić. Taki dobry moment. Spo-
kój, ludzie śpiewają Litanię do Serca Pana Je-
zusa przed Cudownym Obrazem, bo to pora 
nabożeństw czerwcowych. Ale przed wyj-
ściem z bazyliki jasnogórskiej usiadło dwóch 

pracowników Jasnej Góry – zakrystianie. Sie-
dzą i siedzą, mija godzina – wszystko nam 
popsuli. Postanowiliśmy przenieść akcję na 
następny dzień rano, z 12 na 13 czerwca.
Raniutko, fanfary grają na odsłonięcie ob-
razu, ludzie biegną, my otwieramy kratę
i wynosimy obraz. Siostra przeciska się przez 
tłum: – Przepraszam, przepraszam, a my za 
nią. Ktoś mówi: – Zróbcie miejsce, bo księ-
ża coś dźwigają. Nyska stała przy samych 
drzwiach bazyliki. Siostry pojechały, a my 
poszliśmy do konfesjonałów i patrzymy, 
co się będzie działo dalej, kiedy się sprawa 
wyda. Po dwóch godzinach i pięciu minu-
tach… przyjechała ciotka siostry, która opie-
kowała się uwięzionym obrazem. – Ciociu, 
tu jest ten obraz, który wędrował po Polsce, 
komuniści go aresztowali. – Tu nic nie ma! – 
słyszymy, bo nasze konfesjonały stały w po-
bliżu tego miejsca. I się zaczęło… Wyszliśmy 
z konfesjonałów i poszliśmy za siostrą do 
zakrystii.
Siostra: – Obraz zniknął. A kustosz na to:
– Jak to nie ma, jest na szczycie. – A ja się tak 
zmartwiłam, mówi. Ale jak to kobieta, do-
ciekliwa poszła, wraca. – Kiedy był na szczy-
cie, ojcze? Wczoraj, mówi kustosz. – Oj, a ja 
dziś rano przecież wodę kwiatom zmienia-
łam… Żeby przerwać tę rozmowę, mówię:
– Ojcze kustoszu, chciałbym Mszę św. przed 
Cudownym obrazem odprawić. Asekurowa-
łem się, chciałem mieć alibi, jak będą pytać, 
gdzie byłem w tym czasie. Odprawiam Mszę 
– taki spokojniutki już jestem, że jestem przy 
ołtarzu.
Zrobiliśmy swoje, jedziemy do Radomia. 
Obraz w Nysce w bramie. Zaplanowaliśmy, 
że nocą przeniesiemy go do kościoła. Ale 
Ksiądz proboszcz mówi: niech zostanie, we-
zmę kogoś, niech wymierzy i zrobi podium. 
Nie przenieśliśmy tej pierwszej nocy, a po-
tem nie było już możliwości, bo nas tak ga-
niali na przesłuchania. Umieściliśmy go więc 
w komórce na węgiel na dole. Tam prze-
trzymaliśmy go do niedzieli. Mnie wezwali
w piątek, cały dzień maglowali na temat, 
czy byłem w Częstochowie w tym czasie, bo 
obraz zginął. Nic na temat obrazu nie po-
wiedziałem. Siostry przesłuchiwali w sąsied-
nich pokojach. One też nic nie powiedziały. 
Gdy już obraz na uroczystościach w obec-
ności księdza Prymasa się zjawił, spotyka 
esbek naszego proboszcza i mówi: – Księże 
proboszczu, to chyba historia wykaże tego 
złodzieja. Myśmy posądzali księdza Wójcika, 
a tu okazuje się, że Biskupi wnieśli obraz. 
Rozpuściliśmy pocztą pantoflową plotkę, 
że każdy z biskupów wniósł jedną część i na 
miejscu skręcili…

* * *
Pierwszemu sekretarzowi partii komuni-
stycznej, Edwardowi Gierkowi, nie pozo-
stało już nic innego… jak pozostać „wier-
nym” swoim deklaracjom propagando-
wym o normalizacji stosunków państwo–
–kościół. Zatrzymanie obrazu obnażyłoby 
bowiem cały fałsz propagandowy tych 
deklaracji. Królowa Polski w kopii cudow-
nego obrazu ruszyła w Polskę (jes).
 

Wysłuchał: ks. płk Zbigniew Kępa 
 Oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Ordynariat Polowy Wojska Polskiego – Biskupstwo Polowe (diecezja wojskowa) 
Kościoła katolickiego w Polsce, obejmujące cały kraj oraz tereny polskich kontyn-
gentów wojskowych; ustanowione zostało 5 lutego 1919 r. przez papieża Bene-
dykta XV.

Na mocy decyzji papieża Benedykta XV…

90. lat Biskupstwa Polowego

Wraz z odrodzeniem po 123 latach zaborów 
polskiej państwowości, a wraz z nią wojska 
narodowego, niemal jednocześnie zaczęło 
się organizować polskie duszpasterstwo woj-
skowe. W dniu 9 listopada 1918 r. ówczesny 
kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych 
pułkownik Jan Wroczyński, w uzgodnieniu
z arcybiskupem warszawskim Aleksandrem 
Kakowskim, powołał do życia Konsystorz 
Polowy. Równocześnie w wyniku porozu-
mienia z dnia 4 listopada 1918 r. ówczesnego 
ministra wojny z wizytatorem apostolskim ks. 
Achillesem Rattim oraz arcybiskupem war-
szawskim i ordynariuszem sandomierskim ks. 
biskupem Marianem Józefem Ryxem, stano-
wisko Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich 
powierzono byłemu dziekanowi I Pol-
skiego Korpusu na Wschodzie, kapła-
nowi diecezji sandomierskiej ks. Janowi 
Pajkertowi. Należy dodać, iż na mocy 
zarządzenia Naczelnego Wodza, aż 
do momentu utworzenia biskupstwa 
polowego wszelkie nominacje osób 
duchownych w Armii Polskiej uważane 
być miały za tymczasowe.
W tym samym okresie władze wojsko-
we podjęły starania o powołanie bi-
skupstwa polowego. Pertraktacje w tej
sprawie prowadzili: wizytator apostol-
ski w Polsce mons. Ratti i kierownik 
Ministerstwa Spraw Wojskowych płk. 
Wroczyński oraz Naczelnik Państwa
Józef Piłsudski i premier Ignacy Paderew-
ski. W dniu 5 lutego 1919 r. Wizytator 
Apostolski monsignore Ratti (póżniej-
szy papież Pius XI) ogłosił utworze-

nie przez Stolicę Apostolską Biskupstwa 
Polowego. Pierwszym biskupem polowym 
mianowany został tego samego dnia 5 lute-
go 1919 r. przez papieża Benedykta XV do-
tychczasowy biskup pomocniczy warszaw-
ski – dr Stanisław Gall. Nominację otrzymał 
8 lutego tegoż roku od Naczelnika Państwa
i następnego dnia objął swój urząd. 
Zastępcą biskupa polowego był wikariusz 
generalny, którego jurysdykcję kanoniczną 
określał Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r.
W lutym 1919 r. biskup Gall mianował na to 
stanowisko wcześniejszego naczelnego ka-
pelana wojsk polskich ks. Jana Pajkerta.
Pierwszy po odzyskaniu przez Polskę Niepod-
ległości Biskup Polowy Stanisław Gall rozpo-

czął swoją misję w warunkach nie-
zwykłe trudnych (1920 – wojna pol-
sko-bolszewicka). Stanęły przed nim 
następujące zadania: zorganizowanie 
dostatecznej liczby kapelanów, któ-
rych domagały się formacje walczące 
na różnych frontach; wyposażenie 
kapelanów w kaplice polowe; zaopa-
trzenie w sprzęt liturgiczny kościołów 
oraz kaplic garnizonowych i szpital-
nych; skoordynowanie i zharmonizo-
wanie duszpasterstwa wojskowego
z aparatem wojskowym (tworzenie 
od podstaw regulaminów i przepisów 
prawa regulujących służbę kapelań-
ską w wojsku polskim). 
W lutym 1919 r. istniejący od listopa-
da 1918 r. Konsystorz Polowy został 
przekształcony w Kurię Biskupią Woj-
ska Polskiego, a jej dotychczasowy re-
gens otrzymał nazwę kanclerza tejże 

kurii. Będąc organem wykonawczym przy Bi-
skupie Polowym, Kuria równocześnie pełniła 
rolę łącznika z odnośnymi departamentami
i oddziałami Sztabu Generalnego w zakresie 
organizacji, mobilizacji, zaopatrzenia, czy 
ewidencji personalnej. 
Gdy ustały działania wojenne, trzeba było 
podjąć prace nad przystosowaniem się do 
zadań duszpasterstwa wojskowego w okre-
sie pokoju. 
Przełomowym momentem w sferze jurys-
dykcyjno-organizacyjnej Biskupstwa Po-
lowego II Rzeczypospolitej było zawarcie 
Konkordatu pomiędzy Rzeczypospolitą 
Polską, a Stolicą Apostolską. Podpisano 
go 10 lutego 1925 r. i ratyfikowano przez 
Sejm 27 marca a przez Senat 23 kwietnia 
1925 r. Realizacja postanowień Konkordatu 
domagała się przepisów wykonawczych. Dla-
tego Biskup Polowy przystąpił do opracowa-
nia projektu statutu duszpasterstwa wojsko-
wego. Statut duszpasterstwa wojskowego, 
uzgodniony między Stolicą Apostolską i Rze-
czypospolitą Polską został ogłoszony 27 lute-
go 1926 r. i zatwierdzony na mocy specjalnej 
delegacji papieża przez nuncjusza apostol-
skiego w Polsce mons. Wawrzyńca Lauriego. 
Statut ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczy-
pospolitej Polskiej słusznie można uznać za 
magna charta uprawnień jurysdykcyjnych du-
chowieństwa wojskowego w Polsce w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego .
W ślad za postanowieniami statutu poszło 
formalne utworzenie przez Biskupa Polo-
wego 75 parafii wojskowych. Każda parafia 
otrzymała swego patrona i na jej czele sta-
nął kapelan z prawami proboszcza. Myślą 
przewodnią przy rozgraniczaniu parafii woj-
skowych pod względem terytorialnym był 
wzgląd na rozlokowanie oddziałów wojsko-
wych tak, aby kapelan-proboszcz mógł mieć 
jak najłatwiejszy dostęp do swoich parafian, 
a oni do niego. 
W pracy duszpasterskiej pierwszego Bisku-
pa Polowego od 1926 r., tj. od przewrotu 
majowego narastały trudności i przeszkody, 
zwłaszcza ze strony wyższych władz wojsko-
wych. Na początku 1932 r. biskup Stanisław 
Gall poprosił Ojca Świętego o zwolnienie 
go ze stanowiska biskupa polowego i dnia
29 marca 1933 r. w wieku 76 lat, po czterna-
stu latach swego pasterzowania, przeszedł 
w stan spoczynku. Jego następcą na stano-
wisku biskupa polowego został mianowany 
14 lutego 1933 r. kapłan diecezji katowickiej, 
ks. Józef Gawlina. W niedługim czasie, dnia 
29 marca objął swój urząd, kontynuując pra-
ce swego poprzednika.
W okresie II Rzeczypospolitej przez szeregi ka-
pelanów wojskowych przewinęło się ponad 
500. kapłanów. W chwili wybuchu II wojny 
światowej było w wojsku polskim 101 ka-
pelanów zawodowych i 30 pomocniczych 
oraz około 200 kapelanów rezerwy.

Ks. kmdr Zbigniew Rećko/jesFo
t. 

ar
ch

.

Fo
t. 

ar
ch

.

Biskup Polowy Stanisław Gall: „Polska była obroną 
chrześcijaństwa, a murem bywały piersi polskiego 
żołnierza, o które odbijały się zapędy wrogów 
chrześcijaństwa i cywilizacji”

Na polu chwały – ksiądz kapelan przy ciężko rannym 
żołnierzu polskim po bitwie
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Myœli
nieprzedawnione

„Nie Kościół ma się przystosować do świata,
tylko świat ma się przystosować do Ewangelii”.

(Stefan Kardynał Wyszyński)

Niebanalne
życiorysy

Marceli był synem 
Benedykta. Jako ar-
chiprezbiter odgry-
wał kluczową rolę w 
Kościele po śmierci 

papieża Marcelina, kiedy to przez trzy i pół 
roku na skutek prześladowań chrześcijan nie 
wybierano nowego biskupa Rzymu. Pontyfi-
kat Marcelego I trwał krótko – od maja 306 
roku do 16 stycznia 307 roku. Korzystając 
z chwilowej przerwy w dręczeniu Kościoła, 
związanej ze zmianą rządów w cesarstwie 
rzymskim, zreorganizował rozbitą w wyniku 
prześladowań administrację kościelną. Dużo 

przykrości doznał ze strony tzw. lapsi – chrze-
ścijan, którzy w czasie prześladowań wyrzekli 
się wiary, a potem powracając do Kościoła 
nie chcieli poddać się wymaganym warun-
kom pokuty.
Większość wspólnoty Kościoła rzymskiego 
wypowiedziała posłuszeństwo Marcelemu I
z powodu rozbieżności w kwestii prawa do 
cofania lub przedłużania pokuty. Doszło 
do przelewu krwi i cesarz Maksencjusz (ok. 
279-312) oskarżył papieża Marcelina I o wy-
wołanie publicznych niepokojów. Obito go 
rózgami, a następnie zesłano na wygnanie. 
Zmuszono go, by został pasterzem bydła. 

Święty Marceli I, papież i męczennik
Po wielu udrękach zakończył swoje życie
w nędzy.
Marceli jest patronem Raciborza oraz stajen-
nych. Według panującej opowieści, w dzień 
Świętego – 16 stycznia 1241 roku – Tatarzy 
oblegli miasto Racibórz. Wówczas pojawił się 
na obłokach św. Marceli. Oddziały przelękły 
się tego niezwykłego widoku i odstąpiły od 
miasta. Wdzięczni mieszkańcy ufundowali 
figurę świętego papieża w kaplicy i na miej-
skim placu. Aż do roku 1871 dzień 16 stycz-
nia obchodziło miasto jako swoją patronalną 
uroczystość z procesją po ulicach miasta.

źródło: brewiarz.pl

Pó³ka z ksi¹¿kami

Słowa o cierpieniu sprawiedliwego Hioba wypowiadał, żegnając 
Polaków, którym nie zezwolono na ewakuację i zmuszono do pozo-
stania w Rosji Sowieckiej. W Jangi–Jul, 30 sierpnia 1942 r. mówił im: 
„Bądż mężny! Pociecha twoja przyjdzie w swoim czasie”. Te słowa 
Bp. Józefa Gawliny, drugiego biskupa polowego w 90. letniej histo-
rii biskupstwa polowego, przypomniał 65. lat później, 14 kwietnia 
2007 roku, czwarty biskup polowy Wojska Polskiego – gen. dyw. Ta-
deusz Płoski, w czasie uroczystości otwarcia i poświęcenia polskiego 
cmentarza w Guzar w Uzbeskistanie. Kolejny rozdział polskich losów 
na nieludzkiej ziemi, na którą pada „cień win niewyznanych”, zo-
stał zamknięty. A słowa nauczania biskupów polowych wpisały się
w bieg historii, nad którą czuwa Opatrzność Boża.

Słowo zdolne osądzić myśli serca

Jak przedziwne 
są drogi Bożej 

Opatrzności można się zadziwić i zachwycić, bio-
rąc do ręki tę najnowszą pozycję, wydaną przez 
tarnowski Biblos. W tej antologii, zatytułowanej 
„Słowo Boże ostrzejsze niż miecz obosieczny” 
(z Listu do Hebrajczyków) znalazły się starannie 
wybrane różne formy nauczania pasterskiego 
kolejnych biskupów polowych Wojska Polskiego: 
Abp. Stanisława Galla, Abp. Józefa Gawliny, Abp. 
Sławoja Leszka Głódzia i Bp. Tadeusza Płoskiego. 
Wyboru dokonał, całość opracował i oparzył 
wstępem ks. płk Zbigniew Kępa. Ten zbiór pa-
sterskiego nauczania biskupów polowych przy 
uważnej lekturze skłania do głębszej refleksji nad
mocą Bożego słowa, którego sługami i narzę-
dziami są pasterze Kościoła. Nauczanie pasterskie 
jest bowiem, jak przypomniał we wstępie ks. płk 
Zbigniew Kępa, przywołując Dekret Vaticanum II
o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, 
jedną z podstawowych powinności każdego 
biskupa. Tegoroczny jubileusz, 90. rocznica usta-
nowienia Biskupstwa Polowego, struktury dusz-

pa Gawliny (15 lipca 1943, Anglia): „tam gdzie 
złocą się łany pszeniczne i kwitną kwiaty Bożego 
ogrodu, w Polsce wolnej, złożymy Twe ciało do 
snu wiecznego”. I wrócił, i spoczął 17 września 
1993 r. w krypcie św. Leonarda na Wawelu. 
Wódz, który za dewizę swojego życia przyjął 
słowa wieszcza Krasińskiego „Idź i czyń… ciągle 
bez wytchnienia” aż… „kto umarł w poświęceń 
godzinie, ten się przelał w drugich tylko”. Ska-
ła roztrzaskała się na skale – przywołał słowa 
Biskupa Gawliny sprzed lat Abp Sławoj Leszek 
Głódź w czasie drugiego pochówku Generała
w 2008 r. We wprowadzeniu autora wyboru,
Ks. płk Zbigniewa Kępy, biskupie nauczanie 
osadzone jest w realiach i kontekstach histo-
rycznych, w jakich powstawało. I choć realia się 
zmieniają, uniwersalność tego nauczania jest 
niezmienna jak Ewangelia.
To jedno z wydawnictw jubileuszowych, więc 
poprzedza je Słowo Nuncjusza Apostolskiego 
w Polsce. Abp Józef Kowalczyk przypomina
o związkach duszpasterstwa polowego ze stolicą 
Apostolską, szczególnie posługą Jana Pawła II,
syna oficera Wojska Polskiego… 
Zmęczeni nadmiarem słów błahych, płytkich
i pustych sięgnijmy do tego zbioru, w którym 
słowa znaczą i przemieniają. Może się w nich 
przejrzeć nasza polska dusza i odświeżyć.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

pasterstwa wojskowego, które dziś nosi nazwę 
Ordynariat Polowy, jest godną okazją do przy-
pomnienia tego duchowego dziedzictwa. Nie 
jest to bynajmniej cmentarz martwych, zdezak-
tualizowanych słów czy sentymentalnych tonów 
„boguojczyźnianego” patriotyzmu, jak chcieliby 
go widzieć „postępowi” politycy czy publicy-
ści. W skarbcu dziedzictwa duchowego zawsze 
jest continuum, bo nieustannie działa tu Duch 
Święty… Ale to można zobaczyć tylko w świetle 
wiary bądź dobrej woli. Tożsamość uformowana
w szkole chrześcijańskiej duchowości pomaga 
odkryć ten żywy strumień, który wytrwale bie-
gnie pod prąd. Czasem tuż pod powierzchnią 
nieco archaicznego stylu i retoryki pasterskiej bi-
skupów polowych II RP. „Dzieje Polski to nie zbio-
rowisko muzealnych rekwizytów. To źródło wody 
żywej” – powie w jednym z kazań Bp Sławoj Le-
szek Głódź (26 września 1999 r. Katedra Polo-
wa). Jak to ze Słowem „ żywym i skutecznym” 
bywa, można w tej niezwykłej lekturze odnaleźć 
i tony profetyczne. Jak w „Mowie nad zwłokami 
ŚP. Generała Władysława Sikorskiego…” Bisku-
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Witold Pilecki, wnuk powstańca stycznio-
wego, chlubnie kontynuujący piękną tra-
dycję rodzinną, już jako nastolatek walczył
w wojnie z bolszewikami. Jednakże to wojen-
ne i powojenne dzieje tego człowieka – lata 
1939-1948 – stanowią pieczęć jego niezłom-
nego charakteru, ukształtowanego w młodo-
ści zawołaniem: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Po upadku kampanii wrześniowej w 1939 r.
nie składa broni, ale wraz z mjr. Janem Wło-
darkiewiczem zakłada, w listopadzie tego 
samego roku, wojskową organizację kon-
spiracyjną TAP kontynuującą walkę o nie-
podległość. 
Coraz liczniejsze aresztowania wśród żoł-
nierzy „Tajnej Armii Polskiej” przez Gestapo 
i rozrastający się hitlerowski obóz koncen-
tracyjny w Oświęcimiu, skłoniły dowództwo 

Rotmistrz Pilecki – „Ochotnik do Auschwitz”
Oświęcimskie „piekło na ziemi” było symbolem wyroku śmierci dla każdego, 
kto znalazł się u jego bram. A jednak w historii II wojny światowej zapisał się 
człowiek, który działając w niepodległościowej podziemnej organizacji – „Tajna 
Armia Polska” (TAP) na ochotnika zgłosił się do przeprowadzenia działań wy-
wiadowczych na terenie obozu. 

organizacji do podjęcia ryzykownej 
misji wywiadowczej. Za wiedzą Ko-
mendanta Głównego Związku Walki 
Zbrojnej gen. Stefana „Grota” Rowec-
kiego, do jej przeprowadzenia zgłasza 
się ochotniczo ppor. Witold Pilecki, 
szef sztabu TAP. 19 września 1940 r.
w ulicznej łapance na warszawskim Żo-
liborzu pozwala się aresztować i dwa 
dni później pod fałszywym nazwiskiem 
Tomasz Serafiński trafia do „oświęcim-
skiego piekła”. Z transportu więźniów, 
z którym przybył do Auschwitz, jede-
nastu zostało zastrzelonych już w cza-
sie marszu z rampy do obozu. 
Nieprawdopodobne informacje, które 
przedostawały się poza śmiercionośne 
druty obozu okazują się prawdziwe. 

Pierwszy meldunek, 
który Pileckiemu uda-
je się przesłać do War-
szawy w październi-
ku 1940 r., opisujący 
warunki panujące w 
Oświęcimiu, trafia do „Gro-
ta” i na jego rozkaz zostaje 
wysłany do Londynu. 
Tymczasem Pilecki organi-
zuje w obozie konspirację 
(Związek Organizacji Woj-
skowej, którego głównym 
celem było połączenie 
działających w obozie grup 
konspiracyjnych) i przez 
ponad dwa lata gromadzi 
informacje o niemieckich 
zbrodniach. Raporty są 
sukcesywnie przesyłane do 
Komendy Głównej AK. 
Gestapo rozpracowuje 
działającą na terenie obo-
zu siatkę wywiadowczą
i wiosną 1943 r. rozpoczy-
na  aresztowania. Witold 
Pilecki, który w między-
czasie otrzymał awans na
stopień porucznika w do-
wód uznania za prowa-
dzoną działalność, ucieka
z obozu w kwietniu 1943 r.
i przedostaje się do War-
szawy.
Na wolności włącza się 
w pracę konspiracyjną, 
współtworząc nową orga-
nizację podziemną o kry-
ptonimie „NIE”, kontynu-
ującą walkę o niepodle-

głość Polski po wkroczeniu  na jej tereny Ar-
mii Czerwonej, jednocześnie nie przestając 
interesować się losem więźniów w „oświę-
cimskim piekle”. 
 Wkrótce przychodzi kolejny awans; za 
swą bohaterską postawę na terenie KL Au-
schwitz, rozkazem Komendanta Głównego 
AK gen. Tadeusza ”Bora” Komorowskiego, 
zostaje awansowany do stopnia rotmistrza 
kawalerii. 
Bierze udział w Powstaniu Warszawskim, 
po jego upadku trafia do niewoli niemiec-
kiej, później – po wyzwoleniu obozu przez 
wojska amerykańskie – przedostaje się do 
Włoch, do II Korpusu Polskiego. Na osobi-
sty rozkaz generała Władysława Andersa 
wraca do kraju, by prowadzić działalność 
wywiadowczą. Organizuje podziemie anty-
komunistyczne i mimo rozkazu gen. Ander-
sa o natychmiastowym opuszczeniu Polski
z powodu zagrożenia aresztowaniem, de-
cyduje się pozostać w kraju. Aresztowany
w maju 1947 r. przez bezpiekę. Okrutnie tor-
turowany, a potem sądzony m.in. za dzia-
łalność szpiegowską. W trakcie odwiedzin 
żony w areszcie, kiedy wyciągnął do niej 
rękę zza krat, przerażona dostrzegła, że ma 
pozrywane wszystkie paznokcie, a na ucho 
wyszeptał jej: „Oświęcim to była igraszka”
i dodał: „Oni mnie tu wykończą...”. 

64. rocznica wyzwolenia obozu KL Auschwitz

dokoñczenie na str. 14Fo
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Z najdalszych zakątków Polski, nie bacząc 
na rekordowe tego dnia mrozy, zjechali 
do Olsztyna, na pogrzeb Taty Biskupa Pło-
skiego, kapłani i żołnierze, siostry zakonne
i współpracownicy, policjanci i sokiści, funk-
cjonariusze Straży Granicznej i Biura Ochro-
ny Rządu, służby celne i rektorzy wyższych 
uczelni, Straż Pożarna i Straż Miejska, Brac-
two Kurkowe i rycerze Grobu Bożego, Wete-
rani i Kombatanci, Harcerze, przedstawiciele 
władz lokalnych i administracji państwo-
wej. Wszyscy stawili się przy boku swojego
Biskupa, by w modlitwie wyrazić solidarność
w smutku po stracie najbliższej mu osoby.
– Ból dzielony jest mniejszym bólem, przy-
pominał Wikariusz Generalny Biskupa Polo-
wego ks. płk Sławomir Żarski, który składał 
kondolencje w imieniu Ordynariatu Polo-
wego. W homilii pogrzebowej Abp Woj-
ciech Ziemba przypominał etapy ziemskiej 
pielgrzymki Zmarłego i dziękował Bogu, że
„i dzisiaj nie brakuje cichych, ale wielkich 
bohaterów wiary, którzy dodają nam od-

wagi wierności Bogu – Życie śp. Henryka 
streszcza w sobie dolę i niedolę tych wszyst-
kich, których dzieciństwo przerwała II wojna 
światowa. Podczas wojny czwórka spośród 
dziesięciorga rodzeństwa Henryka Płoskiego 
zmarła na tyfus. On sam po wojnie zaczy-
nał budować swoją przyszłość dosłownie 
od zera. Rodzina Płoskich, przesiedleńcy
z Ostrołęckiego, zamieszkali na Warmii. 
Żegoty, Medyny, Lidzbark Warmiński to ko-
lejne etapy życia Henryka Płoskiego, znaczo-
ne pracą i troską o rodzinę. Zasadniczą służ-
bę wojskową odbywa w Orzyszu, w Twier-
dzy Modlin i na Śląsku jako żołnierz górnik.
W 1956 r. w rodzinie Henryka i Kazimiery Płos-
kich rodzi się pierworodny syn Tadeusz, a po
nim córka Elżbieta i najmłodszy Jan. Tata Hen-
ryk troszczy się o wykształcenie dzieci i wy-
chowanie ich w duchu patriotycznym i re-
ligijnym. 
Sam dawał świadectwo wiary w codziennym 
życiu; dbał o Kościół w wymiarze materialnym 
i duchowym. Wspierał wspólnoty parafialne 

olsztyńskich kościołów bł. Franciszki Siedli-
skiej i Matki Bożej Fatimskiej. Z żoną Kazimie-
rą codziennie klękał do modlitwy różańcowej. 
Odwiedzał sanktuaria Maryjne w Gietrzwał-
dzie, Stoczku Warmińskim w Świętej Lipce.
Jak podkreślił Abp Ziemba, nauczyciel akade-
micki Biskupa Tadeusza w Seminarium olsz-
tyńskim „Hosianum”, dom Państwa Płoskich 
był zawsze przyjazny kapłanom i siostrom 
zakonnym. Śp. Henryk odznaczał się wrażli-
wością na krzywdę i biedę ludzką, udzielał się 
więc chętnie w pracy charytatywnej. Ostatni-
mi laty współuczestniczył w duszpasterstwie 
wojskowym. W ubiegłym roku wraz z żoną 
przeżywali Triduum sacrum w Katedrze Po-
lowej WP. We wrześniu 2008 r. wspólnie
z innymi rodzicami kapelanów, wzięli udział 
w rekolekcjach na Jasnej Górze. 29 paździer-
nika 2008 r. dziękowali Panu Bogu za dar 
powołania syna biskupa, który obchodził
4. rocznicę ingresu i sakry. 
Małżeństwo Płoskich 5 lutego 2005 r. cie-
szyło się w Kościele św. Apostołów Piotra
i Pawła w Lidzbarku Warmińskim swoimi 
złotymi godami. Za ten przykład wytrwało-
ści i wierności zostali odznaczeni przez Pre-
zydenta RP… 

Strapionych pocieszaæ

Wyrazy współczucia i dziękczynienia za życie 
śp. Henryka złożyli: w imieniu Ordynariatu 
Polowego ks. płk Sławomir Żarski, w imie-
niu Wojska Polskiego gen. broni pil. Andrzej 
Błasik, dowódca Sił Powietrznych, w imieniu 
wojskowego duszpasterstwa ewangelickiego 

Biskup gen. bryg. Ryszard Borski. 
Wikariusz Biskupa Polowego ks. 
płk Sławomir Żarski dziękował 
m.in. za ojcowskie serce Zmarłego 
dla kapłanów, za atmosferę domu, 
który był dla nich jak dom w ewan-
gelicznej Betanii. W obliczu śmierci 
mierzymy się z pytaniami o sens 
i cel życia, mówił ks. Żarski. I od-
powiedział słowami religijnej pio-
senki: „Sensem jest miłość, celem 
– Ty, Panie, śmierć to nie nicość,
to zmartwychwstanie”. 
Gen. broni pil. Andrzej Błasik, 
przypomniał, że Biskup Płoski 
w swojej posłudze wielokrot-
nie żegnał lotników, żołnierzy, 
którzy zginęli na misjach, a dziś 
przychodzi mu żegnać najbliższą 
Osobę. – Przyjmij, Księże Bisku-
pie, mówił m.in. generał Błasik, 
słowa otuchy. Musisz wiedzieć, 
że wokół Ciebie jest wielu z go-
rącymi i otwartymi sercami; 
wśród nich są żołnierze, na któ-
rych wsparcie możesz liczyć, za-

Tej soboty wieczorem planował pójść do swojego parafialnego Kościoła w Olsztynie 
na zmianę tajemnic różańcowych. 3 stycznia 2009 r., w pierwszą sobotę miesiąca, 
tak znaczącą w objawieniach fatimskich, Matka Najświętsza zabrała go do swego 
Syna. Śp. Henryk Płoski, Tata Biskupa Polowego WP, wsiadł tego dnia do autobusu 
miejskiego w Olsztynie, który zawiózł go do wieczności, jak powiedział jego syn 
biskup. – Bilet został skasowany na Chrzcie św., podkreślił. Zmarły nie rozstawał 
się z różańcem, znał na pamięć najpiękniejsze tytuły Matki Bożej zawarte w Litanii 
Loretańskiej, więc Maryja wymodliła mu dobrą śmierć, mówił w kazaniu pogrze-
bowym Abp Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński. W liturgiczną Uroczystość 
Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2009 r. w Kościele Garnizonowym w Olsztynie 
odbyła się Msza św. pogrzebowa śp. Henryka Płoskiego, której przewodniczył Abp 
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

Wymodlił sobie dobrą śmierć…
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Ś.p. Henryk Płoski (1931 – 2009)
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meldował przed ołtarzem 
generał. – Łączymy się Tobą
i Twoją Rodziną, Ekscelencjo 
w modlitwie, zakończył. 
Zwracając się do Rodziny 
Zmarłego Biskup Ryszard 
Borski powiedział m.in.: 
– Prosimy Boga, żeby wy-
pełnił Wasze serca poko-
jem i mocą. 
Za świadectwo chrześcijań-
skiego życia swojego para-
fianina podziękował pro-
boszcz olsztyńskiej Parafii 
p.w. Matki Bożej Fatimskiej, 
ks. Marian Matuszek: – Dzię-
kujmy Bogu za tak dobrego 
człowieka. Na zakończenie 
słowa wdzięczności skiero-
wał do uczestników uroczy-
stości i tych pozostających 
w łączności modlitewnej 
Biskup Polowy WP Tadeusz 
Płoski. Podziękował Bogu za 
78 lat życia swojego Taty, za 
54 lata małżeństwa swoich 
Rodziców, za pielęgnowanie 
więzi rodzinnych siostrze 
Elżbiecie i bratu Janowi.
Swojemu poprzednikowi
i „nauczycielowi” Abp. Sła-
wojowi Leszkowi Głódzio-
wi podziękował za prze-

wodniczenie liturgii pogrzebowej, a Abp. 
Ziembie za wygłoszoną homilię. Serdecznie 
pozdrowił też braci biskupów koncelebrują-
cych Mszę św. w intencji Taty: Abp. Wojcie-
cha Ziembę, Bp. Mariana Dusia, Bp. Jacka Je-
zierskiego, Bp. Romana Marcinkowskiego.
Na ręce Biskupa Polowego nadeszły liczne 
kondolencje m.in. od Nuncjusza Apostolskie-
go Abp. Józefa Kowalczyka i przewodniczą-
cego KEP Abp. Józefa Michalika, Prezydenta
i członków rządu, parlamentarzystów itd…
Biskup Płoski wspomniał też ostatnie chwile 
życia śp. Henryka, wysiłki reanimacyjne Pani 
Doktor – pasażerki tego samego autobusu, 
którym Zmarły odwoził Halinę – siostrę cio-
teczną biskupa na dworzec, oraz trud leka-
rzy z ambulansu. – Wola Boża była jednak 
inna i za tę wolę dziękujemy i się z nią zga-
dzamy, podkreślił… 
Uroczystości pogrzebowe na olsztyńskim 
cmentarzu komunalnym rozpoczęło odegra-
nie Hymnu państwowego, a Kompania Re-
prezentacyjna oddała trzy salwy honorowe. 
Wszystkim przybyłym na rozkaz serca Biskup 
Płoski serdecznie podziękował za uczestnic-
two. 
– Tata był prostym człowiekiem, który ko-
chał Boga, Kościół i Polskę. Niech jego ży-
cie będzie zachętą, że warto być uczciwym, 
pracowitym i solidnym. Bo Bogu na miłość 
miłością i pracą trzeba odpowiadać. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 12

25 maja 1948 r. wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Warszawie został skazany na 
karę śmierci. Bolesław Bierut nie skorzystał 
z prawa łaski. Wyrok – strzałem w tył głowy 
– wykonano w areszcie. Miejsce pochówku 
rotmistrza Witolda Pileckiego pozostaje do 
dziś nieznane.
Mimo licznych starań żony, zrehabilitowano 
go dopiero w 1990 r. W wolnej Polsce, za 
swoją niezłomną postawę, został pośmiert-

nie uhonorowany wieloma nagrodami i wy-
różnieniami, których ukoronowaniem było 
odznaczenie nadane w 2006 r. przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego: Order Orła 
Białego.
Wśród instytucji, kultywujących pamięć
o rotmistrzu Witoldzie Pileckim – jednym
z największych bohaterów II wojny świato-
wej, zamordowanym bestialsko przez UB
w powojennej Polsce – jest powołana Fun-
dacja Paradis Judaeorum. Zainicjowała ona 
powszechną w odbiorze akcję społeczną 
pod hasłem: „Przypomnijmy o Rotmistrzu”, 

która ma na celu przybliżenie współczesnym 
postaci i świadectwa Witolda Pileckiego. 
Fundacja propaguje m.in.: ustanowienie
25 maja – rocznicy śmierci rotmistrza – no-
wego święta w Unii Europejskiej: Dnia Bo-
haterów Zmagań z Totalitaryzmem. Inicja-
tywę Fundacji Paradis Judaeorum wspiera 
wiele polskich instytucji. Wśród nich jest 
Ordynariat Polowy WP, w imieniu którego 
akcję poparł Biskup Wojskowy Tadeusz Pło-
ski. 

Anna Tokarska
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Diecezji Wojskowej

Toruń
– Nasza Pani Profesor Generał niosła pochodnię służby i żarliwej modlitwy – mówił podczas 
Mszy św. pogrzebowej w kościele p.w. Janów, w intencji Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”, Bi-
skup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski. W Toruniu pochowano legendarną kurierkę Armii 
Krajowej, jedyną kobietę wśród Cichociemnych, profesora i społecznika. Zmarła 10 stycznia
w wieku 99 lat. 
Pożegnanie Pani Generał obwieścił dzwon Tuba Dei, który, podobnie jak Dzwon Zygmunta 
w Krakowie, można usłyszeć w wyjątkowych sytuacjach. W uroczystościach pogrzebowych 
uczestniczyli także Biskup toruński, Andrzej Suski oraz Biskup Józef Szamocki, biskup pomoc-
niczy diecezji toruńskiej.
Prezydent Lech Kaczyński w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych napisał, że 
odeszła jedna z najwybitniejszych Polek XX-wieku, wielka patriotka. W imieniu prezydenta 
szef BBN, Aleksander Szczygło zaznaczył, że Elżbieta Zawacka swoim życiem pokazała, że 
możliwy jest tryumf odwagi i wierności ideałom. Słowa pożegnania skierował także Prof. 
Władysław Bartoszewski, reprezentujący na uroczystościach urząd premiera oraz kanclerz 
kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki. W uroczysto-
ściach uczestniczyli także harcerze, kombatanci i rzesze mieszkańców Torunia.
Ciało Elżbiety Zawackiej, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, spoczęło na lawecie i ulicami
Torunia zostało przewiezione na cmentarz św. Jerzego.                                                     kes

Szczecin
10 stycznia 2009 r., po wieczornej Mszy św. w kościele garnizonowym w Szczecinie, przy 
licznie zgromadzonych wiernych, koncertował szczeciński dziecięcy chór „Słowiki”.
W Świątyni wybrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy, a najmłodsi członkowie chóru odśpie-
wali pastorałki. Na zakończenie proboszcz ks. ppłk Ryszard Stępień podziękował opiekunom, 
dyrygentom i młodym artystom za piękny koncert oraz zaprosił wszystkich nazajutrz na ko-
lejny koncert kolęd w wykonaniu 13 chórów ze Szczecina i okolic.                                     rs

Warszawa
W kościele garnizonowym w Rember-
towie, 11 stycznia 2009 r., odprawiona 
została uroczysta Msza św., w czasie któ-
rej powierzono na nadchodzący rok brać 
saperską, wraz z nowo wybranymi wła-
dzami Stowarzyszenia Saperów Polskich, 
opiece św. o. Rafała Kalinowskiego – pa-
trona saperów i opiekuna rembertowskiej 
parafii wojskowej.
Eucharystii przewodniczył miejscowy pro-
boszcz, ks. ppłk Mariusz Śliwiński, a kon-
celebrował duszpasterz saperów, ks. płk 
Krzysztof Wylężek, który wygłosił Słowo 
Boże. Zaapelował on o troskę i jedność Ko-
ścioła, do którego wszyscy przez chrzest 
zostaliśmy włączeni. Na uroczystość przy-
byli m.in.: gen. bryg. Zygmunt Duleba, 
dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowe-
go, płk Bogusław Bębenek, Szef Wojsk In-
żynieryjnych Wojsk Lądowych i nowo wy-
brany prezes Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich oraz płk Andrzej Dutka, z-ca dowód-
cy 2. Mazowieckiej Brygady Saperów z Ka-
zunia. Nad głowami zgromadzonych kró-
lowały sztandary: Stowarzyszenia Sape-
rów Polskich i rembertowskiej parafii. Opra-
wę uroczystości zapewniła Orkiestra Po-
morskiego Okręgu Wojskowego.            at

Racibórz
Po raz kolejny funkcjonariusze i pracowni-
cy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w 
Raciborzu odpowiedzieli na apel pomocy 
charytatywnej dla dzieci z domów dziec-
ka. Tym razem zbierano dary dla dzieci z 
Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren 
w Gliwicach. Akcję pomocy dzieciom za-
inicjował ks. kapelan oddziału ppor. SG 
Marcin Czuchraniuk. Na ogłoszony apel 
pomocy wychowankom domu dziecka 
odpowiedziało kilkadziesiąt osób zatrud-
nionych w komendzie i placówkach Ślą-
skiego Oddziału SG w Raciborzu. Wśród 
przekazanych darów znalazły się m.in.: 
odzież, słodycze, gry i zabawki.   
8 stycznia 2009 r. zebrane przez funkcjo-
nariuszy i pracowników paczki trafiły do 
wychowanków tejże placówki. Na specjal-
nie zorganizowanym spotkaniu, przedsta-
wiciele Śląskiego Oddziału SG wręczyli je 
uśmiechniętym i szczęśliwym dzieciakom. 
Spotkanie z dziećmi było też okazją do 
przybliżenia im zadań Straży Granicznej, 
a także omówienia funkcjonowania Stre-
fy Schengen i zasad obowiązujących przy 
przekraczaniu granic.                            cz

Warszawa
Ostatnia przysięga żołnierzy służby zasadniczej 3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk 
Lądowych odbyła się 11 stycznia br. w Warszawie. Składający przysięgę wraz ze swoimi do-
wódcami wzięli udział we Mszy św. w Katedrze Polowej WP. Ceremonia złożenia przysięgi od-
była się na Placu Inwalidów w Warszawie. Honorowym Gościem uroczystości był Marcello Rie-
di – dowódca Watykańskiej Gwardii Szwajcarskiej, który przybył na uroczystości Benemerenti. 
Mszy św. koncelebrowanej w Katedrze Polowej WP, w intencji składających przysięgę, prze-
wodniczył ks. prał. Sławomir Żarski – Wikariusz Generalny Biskupa Polowego. W koncelebrze 
wzięli udział ks. prał. płk Dariusz Kowalski – Dziekan Wojsk Lądowych, ks. prał. Robert Mo-
krzycki – Wikariusz Biskupa Polowego i zarazem proboszcz Katedry Polowej oraz ks. prał. płk 
Zbigniew Kępa.
Przysięgę od żołnierzy odebrał dowódca 3. Batalionu Zabezpieczenia ppłk Sławomir Bujnow-
ski. Błogosławieństwa udzielił  Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski  w asyście ks. płk. Dariusza 
Kowalskiego. Żołnierzy pobłogosławił także ks. płk Michał Dudicz – prawosławny Dziekan 
Wojsk Lądowych. Wyróżniający się żołnierze otrzymali pochwałę, zaś ich rodzice odebrali 
gratulacje. 
Burmistrz Żoliborza, Janusz Warakomski zwrócił uwagę na symbolikę miejsca przysięgi. 
Dzielnica ta została zbudowana jako pomnik niepodległego Państwa Polskiego.              zjk
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