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„Niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą,
za niewzruszoną deklarujemy...” (z Preambuły Konstytucji 3 Maja 1791 r.)
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Liturgia
Koœcio³a

17 maja – VI Niedziela Wielkanocna
„To wam przykazuję, abyście się wzajemnie mi-
łowali…”
W pierwszej chwili wydaje się nam, że słowa, 
które usłyszeliśmy to nic nowego. Przecież przy-
kazanie miłości otrzymał już naród wybrany 
jeszcze przed narodzeniem Jezusa. My dobrze 
znamy dwa przykazania miłości. „Będziesz mi-
łował Pana Boga swego ze wszystkiego serca 
swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił 
swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”.
Trzeba nam jednak zwrócić uwagę, że Jezus 
powiedział wyraźnie: „Nowe przykazanie daję 
wam, abyście się wzajemnie miłowali…” i do-
daje bardzo istotną rzecz – „…tak, jak ja was 
umiłowałem”. To jest prawdziwa miara miłości. 
Jezus dając przykazanie pokazał, jak ta miłość 
ma wyglądać.
Kocham nie dlatego, że jest mi dobrze i mam
z tego satysfakcję, ale kocham, bo pragnę dobra 
drugiej osoby. Prawdziwa miłość przezwycięża 
własne „ja”. Prawdziwa miłość jest skłonna do 
poświęceń, do ofiar, aby komuś sprawić dobro.

24 maja – Uroczystość Wniebowstą-
pienia Pańskiego
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię...”
Przed swoim Wniebowstąpieniem Jezus dał 
Apostołom jeszcze jeden nakaz: Głoszenie 
Ewangelii. Po co mamy głosić Ewangelię in-
nym? Otóż po to, aby każdy kto uwierzy był 
zbawiony. A być zbawionym, to być razem
z Jezusem w niebie.
Niebo jest naszym celem ostatecznym, spełnie-
niem najgłębszych pragnień człowieka. Jest to 
stan najwyższego szczęścia i bycia z Bogiem na 
wieczność. 
Jeszcze przed swoim cierpieniem Jezus zapo-
wiada nam, że zabierze nas do Domu Ojca –
„A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyj-
dę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem”.
Królestwo Boże nie jest z tej ziemi – powiedział 
Chrystus. Ani oko nie widziało, ani ucho nie sły-
szało, ani w serce człowieka nie wstąpiło – co 
Bóg przygotował, tym, którzy Go miłują.

31 maja – Zesłanie Ducha Świętego
„Weźmijcie Ducha Świętego”.
Każdy z nas dobrze zna dary Ducha Świętego. 
Ale czy znamy jego owoce?
Przecież Jezus powiada, że po owocach zosta-
ną poznani Jego uczniowie. Jakie więc wydaje-
my owoce z ciała? Czy z Ducha?
Doskonale wyraża to Św. Paweł w liście do Ga-
latów: „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki 
rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuz-
danie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, 
nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaści-
wa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 
zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. 
Co do nich zapowiadam wam, jak to już za-
powiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy do-
puszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. 
Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, ła-
godność, opanowanie.

P A P I E S K I E  I N T E N C J E  M I S Y J N E  N A  M A J
Aby młode Kościoły katolickie, wdzięczne Bogu za dar wiary, były gotowe uczestni-
czyć w powszechnej misji Kościoła i pragnęły głosić Ewangelię na całym świecie.

Na okładce:
Plac Zamkowy w Warszawie, uroczystości 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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3 maja 1791 roku z samego rana mieszkań-
ców stolicy obudziły kroki maszerującego 
w stronę Zamku wojska. Z każdą godziną 
gęstniał tłum wokół Pałacu Królewskiego. 
Czuć było wyraźne podniecenie. Domyślano 
się, że ten dzień będzie szczególnie ważny. 
Od miesięcy Warszawa żyła wiadomościa-
mi przenikającymi z Zamku Królewskiego, 
gdzie od blisko trzech lat rząd obradował 
jak uchronić Polskę od upadku. Wieść nio-
sła, że dziś właśnie ma być po raz pierwszy 
odczytany sejmowy tekst konstytucji. Grupa 
patriotów między innymi ksiądz Hugo Koł-
łątaj i ksiądz Stanisław Staszic, za wiedzą
i przy poparciu króla, od dawna pracowała 
nad tekstem Konstytucji.
O szóstej wieczorem król Stanisław August, 
wezwany chóralnym okrzykiem większości 
członków Izby Poselskiej Sejmu oraz licz-
nych tłumów i wojska na podwórzu, za-
przysiągł właśnie odczytany w Izbie tekst 
„Ustawy Rządowej”. Zaraz potem ruszył na 
czele wielkiego pochodu do pobliskiej Kate-
dry św. Jana, aby powtórzyć tekst przysięgi 
przed ołtarzem. Tłum wiwatował, a usta-
wione na Placu Zamkowym działa grzmiały 
salwami. Papież Pius VI przesłał dla króla
i twórców Konstytucji 3 Maja błogosławień-
stwo i wyrazy głębokiego uznania.
Konstytucja ta słusznie może się szczycić 
pierwszeństwem na kontynencie europej-
skim. Wyprzedziła ją tylko amerykańska Kon-
stytucja Stanów Zjednoczonych, która do 
dzisiaj jest ustawą zasadniczą tego wielkiego 
mocarstwa.
Prasa europejska była pełna zachwytu. Par-
lament w Londynie postanowił czcić każdą 
rocznicę nowej polskiej konstytucji, a pre-
mier rządu brytyjskiego, słynny Edmund 
Burke przemawiał o Polsce z ogromnym 
uznaniem. Rewolucyjna Francja wiwatowa-
ła i w kilka miesięcy przygotowała podob-
ną, własna konstytucję. W każdym zakątku 
Europy, nawet w dalekiej Portugalii, wy-
chwalano kraj, który w sposób pokojowy, 
bez żadnych zamieszek przeprowadził tak 
wielką reformę. Wielkość Konstytucji 3 Maja
dostrzegł także ówczesny prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Tomasz Jefferson, szcze-
ry przyjaciel Tadeusza Kościuszki, pisząc, że 
„świat otrzymał trzy konstytucje godne pa-
mięci i szacunku: amerykańską, polską i fran-
cuską”. 
O znaczeniu polskiej konstytucji niech za-
świadczą także słowa pruskiego ministra 
spraw zagranicznych, który w liście do swo-
jego króla Fryderyka Wilhelma II tak pisał: 
„Polacy zadali cios śmiertelny monarchii 
pruskiej, wprowadzając dziedziczność tronu 
i konstytucję lepszą od angielskiej. Sądzę, 
że Polska prędzej czy później odbierze nam 
Prusy Zachodnie, a być może i Wschodnie. 
W jaki sposób bronić naszego państwa 

przeciw narodowi licznemu i dobrze rzą-
dzonemu?”
Trzeci Maj jest dziś największym świętem Po-
laków. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się 
inspiracją dla wszystkich pokoleń żyjących 
w niewoli, pomogło nam przetrwać zabory 
i pomaga także dzisiaj. Najważniejsze po-
stanowienia tamtej Konstytucji nie straciły 
nic na aktualności. Wręcz przeciwnie, mamy 
dziś, w czasach znowu wolnej Rzeczypo-
spolitej, długą drogę do przebycia, zanim 
tak zrozumiemy wolność, jak rozumiało ją 
pokolenie Kołłątaja i Konarskiego i zanim 
nasza organizacja władz państwowych do-
równa tamtej, ustanowionej przed dwustu 
osiemnastu laty.
„W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego”. 
Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku 
rozpoczynała się od wezwania Imienia Bo-
żego. Konstytucja, czyli Ustawa zasadnicza 
(Ustawa rządowa) jako dzieło ludzkie winna 
być odniesiona do Boga. On jest najwyż-
szą Prawdą i Sprawiedliwością. Trzeba, aby 
prawo ustanowione przez człowieka, przez 
ludzki autorytet ustawodawczy, odzwiercie-
dlało w sobie odwieczną Prawdę i odwieczną 
Sprawiedliwość, którą jest On sam – Bóg nie-
skończonego majestatu: Ojciec, Syn i Duch
Święty.
Nasi przodkowie przed dwustu osiemnastu 
laty dali temu wyraz tu w warszawskiej ka-
tedrze św. Jana. My przychodzimy dziś na 
to samo miejsce nie tylko po to, aby przy-
pomnieć tamto wydarzenie – przychodzimy 
równocześnie po to, aby przenieść w naszą 
epokę tę samą troskę, która wtedy nurtowa-
ła twórców 3-majowej Konstytucji: tę samą 
troskę o dobro wspólne Rzeczypospolitej, tę 
samą odpowiedzialność.
Po upływie dwóch wieków doceniamy peł-
niej jeszcze wagę tego dokumentu: odczy-
tujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenio-
ną w przeszłości, a równocześnie wychyloną 
w przyszłość. I dlatego Konstytucja 3 Maja 
w tym właśnie dziejowym momencie, wo-
bec bliskiej już groźby utraty niepodległości 
była dokumentem profetycznym i opatrz-
nościowym. Ona sprawiła, że nie można 
było odebrać Polsce jej rzeczywistego bytu 
na kontynencie europejskim, bo ten byt zo-
stał zapisany w słowach Konstytucji 3 Maja.
A słowa te, mając moc prawdy, okazały się 
potężniejsze od potrójnej przemocy, która 
spadła na Rzeczpospolitą. Słowa tej praw-
dy okazały się twórcze i „stwórcze”. Syno-
wie i córki tej ziemi nie przestali wierzyć
w „odnowę jej oblicza” pod tchnieniem 
tego Ducha, który natchnął twórców Kon-
stytucji 3 Maja.
Stajemy w Katedrze Rzeczypospolitej. Sto-
łeczna Archikatedra św. Jana jest kościołem 
wyjątkowym nie tylko w Warszawie, ale
w Polsce, a nawet Europie. W tej świątyni 

koronowali się ostatni królowie Rzeczypo-
spolitej. To w tej Katedrze, w roku 1791, 
zaprzysiężona została wiekopomna Kon-
stytucja 3 Maja – najważniejszy akt prawny
w dziejach Rzeczypospolitej, a zarazem 
ostatnia próba ratowania niepodległości 
Państwa Polskiego drogą reform politycz-
nych. Potem pozostawała już tylko możli-
wość walki orężnej. Z tego właśnie kościoła 
świętojańskiego na Starym Mieście w Wielki 
Czwartek 1794 roku wyruszył zbrojny lud 
Warszawy z szewcem Janem Kilińskim na 
czele, do walki z armią rosyjską! Tak rozpo-
częła się w stolicy insurekcja kościuszkow-
ska, a zarazem heroiczny rozdział w dzie-
jach Katedry Rzeczypospolitej. 
W okresie zaborów i powstań tutaj odbywa-
ły się tu liczne nabożeństwa patriotyczne za 
Ojczyznę. To tutaj w warszawskiej Katedrze 
Marszałek Józef Piłsudski, kardynał Aleksan-
der Kakowski i wizytator apostolski Achille 
Ratti proklamowali w listopadzie 1918 roku 
odzyskanie Niepodległości i utworzenie
II Rzeczypospolitej po 123 latach niewoli. 
Ale jednocześnie mało który kościół był tak 
zniszczony w czasie II wojny światowej, jak 
została zburzona do fundamentów święto-
jańska katedra. Wewnątrz tej świątyni, jak 
w żadnym innym kościele. przebiegała linia 
frontu. Działania bojowe i walki wewnątrz 
tego kościoła w czasie Powstania War-
szawskiego w sierpniu 1944 roku były bez 
precedensu w historii wojen. Symbolem nie 
tylko samego Powstania Warszawskiego, 
ale chwały i sławy stały się mury katedralne, 
kiedy w ich wnętrzu zmagali się o wolność 
żołnierze polscy Armii Krajowej, a z drugiej 
strony – żołdacy totalitarnego zbrodniczego 
państwa, jakim były Niemcy hitlerowskie, 
które wymordowały wiele milionów ludzi 
w podbitej Europie, w tym bohaterskich 
obrońców katedry na Starym Mieście w War-
szawie. 
W podziemiach katedry św. Jana znajdują 
się groby wielkich Polaków, m.in. miejsce 
wiecznego spoczynku znaleźli tutaj mar-
szałek Sejmu Czteroletniego – Stanisław 
Małachowski, prezydenci II Rzeczypospo-
litej – Gabriel Narutowicz, Stanisław Woj-
ciechowski, Ignacy Mościcki, premier rządu 
i wielki artysta – Ignacy Paderewski, autor 
„Trylogii” – Henryk Sienkiewicz, wódz na-
czelny Wojska Polskiego – generał Kazimierz 
Sosnkowki, wielcy Prymasi Polski kardyna-
łowie: Aleksander Kakowski i August Hlond 
oraz Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wy-
szyński. 
Tutaj modlili się Ojciec Święty Jan Paweł II 
i Benedykt XVI, Achille Ratti (Pius XI), któ-
ry jako nuncjusz apostolski w krytycznych 
dla Polski i Europy dniach Bitwy Warszaw-
skiej jako jedyny dyplomata zagraniczny nie 
uciekł do Poznania, ale pozostał w stolicy

O polską godność…
Kazanie Biskupa Polowego wyg³oszone w Archikatedrze œw. Jana w Warszawie
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i modlił się 15 sierpnia 1920 roku właśnie 
w katedrze św. Jana o zwycięstwo Wojska 
Polskiego nad sowiecką Armią Czerwoną.
Przeszłość i historia, mimo dramatycznych 
swych często wymiarów, zobowiązują także 
do wdzięczności. Sejm Czteroletni w 1792 
roku w imieniu narodu podjął zobowiąza-
nie wybudowania świątyni Opatrzności Bo-
żej jako votum wdzięczności za Konstytucję 
3 Maja. 17 marca 1921 roku Sejm Ustawo-
dawczy uchwalił konstytucję, zwaną później 
marcową. Było to wydarzenie szczególnej 
wagi, zamykające pewien okres w dziejach 
kształtowania się podstaw państwowości 
odrodzonej Polski. Tego samego dnia sejm 
uchwalił ustawę o Wykończeniu ślubu uczy-
nionego przez Sejm Czteroletni wzniesienia 
w Warszawie świątyni pod wezwaniem 
„Opatrzności Bożej”, jako votum wdzięcz-
ności nie tylko za Konstytucję 3 Maja, ale 
także za odzyskaną w 1918 roku wolność. 
Ksiądz Prymas kard. Józef Glemp wyszedł 
ponownie z inicjatywą budowy tej świątyni 
i dodał jeszcze dwa powody wdzięczności: 
za wolność odzyskaną w 1989 roku i za 
pontyfikat Jana Pawła II. Ideę wybudowa-
nia Świątyni Opatrzności Bożej, jako wo-
tum dziękczynienia, podjął także Sejm RP
w 1998 roku w specjalnej uchwale. 
Metropolita warszawski abp Kazimierz 
Nycz zainspirował ustanowienie i obchód
w pierwszą niedzielę czerwca – Dnia Dzięk-
czynienia. W specjalnym liście napisał, że 
jako naród powinniśmy dziękować Opatrz-
ności Bożej, za niezwykły dar wolności oraz 
za wszystkich tych, którzy oddali za nią życie 
i zdrowie. Słowo „dziękuję” to jest „klucz do 
otwierania ludzkiego serca i mnożenia dobra 
w drugim człowieku. Dzień Dziękczynienia to 
czas, kiedy można się na chwilę zatrzymać
i popatrzeć na świat, który nas otacza, na 

jego piękno, ludzi, przyrodę i podziękować 
tym, którzy niosą nam dobro i uśmiech”.
IV niedziela wielkanocna, którą dziś prze-
żywamy, nosi w roku liturgicznym miano 
Niedzieli Dobrego Pasterza. Jej celem jest 
uświadomienie nam, kim jest dla nas Jezus 
Chrystus i jaka jest Jego rola. Ilustruje ją naj-
lepiej obraz pasterza.
Treści dobrego pasterza uwydatniają się 
najbardziej w porównaniu ze złym paste-
rzem – najemnikiem. Najemnik pracuje tyl-
ko dla pieniędzy. Owce dla niego się nie li-
czą, są jedynie okazją do zrobienia interesu. 
Dlatego też nie zależy mu na owcach, nie 
podejmie dla nich żadnego ryzyka, bo nie 
łączy go z nimi żadna więź, żadna miłość. 
W przypadku jakiegoś zagrożenia owce 
pozostają same i bezbronne. Najemnicy po-
trafią być bezwzględni i bez żadnych skru-
pułów. Potrafią obiecać wszystko, czego 
tylko ludzi pragną czy pożądają, aby tylko 
uzyskać wpływy i władzę. A pęd do podnie-
sienia poziomu życia jest dziś tak silny, że 
ludzie gotowi są poprzeć i zaufać każdemu, 
kto tylko obieca im spełnienie ich pragnień. 
Otwiera to potężne pole do kłamstwa, nad-
użyć, manipulacji, zniewolenia. Najemnik
w tym względzie nie ma skrupułów!
Przykładów takiego „najemnictwa” życie 
niesie nam dziś wiele – w życiu gospodar-
czym, społecznym, politycznym, także i koś-
cielnym. Nie koniecznie zaraz musi się to 
kojarzyć z jakimiś wielkimi zdradami, afe-
rami czy krwawymi rzeziami niewinnych 
ludzi. Najemnictwo polega często nie tyle 
na robieniu rzeczy jawnie złych, co raczej 
na zaniedbywaniu rzeczy dobrych, wskaza-
nych czy wręcz niezbędnych. Po prostu: po 
co się wysilać i męczyć… Tak powie każdy, 
do którego „owce nie należą”, który nie ko-
cha ludzi, dla których pracuje. 

A więc jednym z warunków tworzących do-
bre środowisko dla służby jest „przynależ-
ność”, więź z ludźmi powierzonymi opiece
i trosce. Najlepiej widać to w rodzinie: ro-
dzice kochający swe dzieci są dla nich naj-
lepszymi pasterzami. Nieraz w szkole tra-
fiają się podobni nauczyciele: już nie tylko 
pracownicy oświaty, ale autentyczni wycho-
wawcy, żyjący sprawami swych uczniów, 
swych duchowych dzieci. Widać to także
w naszych parafiach, który ksiądz kocha 
powierzonych sobie wiernych, a który tylko 
dla nich pracuje. 
Najemnikowi wystarczy zakres obowiązków, 
coś w rodzaju „regulaminu służby wartow-
niczej”, który ściśle wyznacza, co trzeba ro-
bić, a czego nie wolno. Ale pasterzowi to 
nie wystarczy: on pyta, co może zrobić i co 
powinien. A tego żaden regulamin czy prze-
pisy nie określą, bo to jest sprawa miłości 
(ks. M. Pohl). 
W tym świętojańskim sanktuarium stolicy, 
które przed dwoma wiekami słyszało Te 
Deum naszych przodków w dniu uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja, stajemy także
i my dzisiaj: przedstawiciele narodu i par-
lamentu oraz prezydent państwa. Niech ta 
sama prawda i mądrość, jaka wyraziła się 
w majowej Konstytucji, ukształtuje dalszą 
przyszłość Rzeczypospolitej w duchu spra-
wiedliwości i miłości społecznej dla dobra 
wszystkich ludzi i chwały Boga samego.

zatrzymani wpół drogi
między Czerwienią i Bielą
Dobrem i Złem
Wolnością i Zniewoleniem
Prawdą i Kłamstwem
Marzeniem i Rozpaczą
na rozchwianej kładce
pomiędzy Wschodem
i Zachodem Europy
okradzeni
oszukani przez swoich i obcych
stawiamy pośpiesznie krzyże
odkopujemy groby 
bo wiemy, że bez korzeni pamięci
naród będzie narażony
na wiatr historii, na dziejowe burze
na podstęp fałszywych proroków
na papierowe koalicje
grubą krechę obojętność demokracji 
zmowę wrogów 
niewolę chłodnej ekonomii
truciznę relatywizmu 
kłamstwo tolerancji... 
uzbrojeni w Dekalog 
i żywot Jana Pawła Wielkiego 
stajemy do walki
o polską godność 

(K. J. Węgrzyn, O polską godność)

+ Tadeusz Płoski
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Warszawa, 3 maja 2009 roku

(fragmenty kazania, pełny tekst
na www.ordynariat.pl w „Nauczanie pasterskie”)
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Zegrze

30 kwietnia, podczas uroczystego apelu, żołnierze i pracowni-
cy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki uczcili Dzień Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 Maja. Żołnierze 
i pracownicy Centrum wysłuchali m.in. referatu na temat genezy 
ustanowienia Dnia Flagi i uchwalenia Święta Narodowego 3 Maja. 
Wręczone zostały także akty nominacyjne na wyższe stopnie woj-
skowe.

kpt. Michał Romańczuk

Wroc³aw

Na wrocławskim rynku, 2 maja odbyła się uroczystość z okazji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, której organizatorami byli: Woje-
woda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec i Dowódca Śląskiego Okręgu 
Wojskowego gen. dyw. Zbigniew Głowienka.
Przy uroczystym wciągnięciu flagi państwowej byli obecni m.in. 
Prezydent Wrocławia, Rafał Dutkiewicz, a także przedstawiciele 
jednostek wojskowych i instytucji Garnizonu Wrocław oraz licznie 
przybyli Dolnoślązacy.
Na początku uroczystości uczestnicy mieli możliwość podziwiać 
doskonały pokaz elementów musztry paradnej oraz zobaczyć wy-
jątkowy koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SOW, 
którą dyrygował por. Mariusz Dziubek. Po koncercie uczestnicy 
uroczystości, przy brzmieniu Mazurka Dąbrowskiego, w skupieniu 
obserwowali moment wznoszenia się „biało-czerwonej” flagi na 
maszt.
W tegorocznych uroczystościach licznie uczestniczyli żołnierze
z wrocławskich jednostek i instytucji wojskowych z Dowódcą Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Zbigniewem Głowienką na 
czele oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
z Wicepremierem Grzegorzem Schetyną. Piękna, słoneczna pogoda 
spowodowała, że wszystkim świątecznym punktom obchodów to-
warzyszyło wielu mieszkańców Wrocławia.

Dziesiątki delegacji złożyło wieńce i kwiaty pod obeliskiem upa-
miętniającym wszystkich walczących za Ojczyznę, a także twórców 
Konstytucji 3 Maja i uczestników Bitwy Racławickiej usytuowanym 
przy Panoramie Racławickiej. Uczestnicy uroczystości oddali w ten 
sposób hołd tym wszystkim, którzy za Polskę oddali własne życie. 
Najmilszym obrazem sercom kombatantów były kwiaty składane 
przed obeliskiem przez najmłodszych i fotografowanie dzieci przez 
swoich rodziców na jego tle.
Po uroczystości pod Panoramą Racławicką, przy marszach wojsko-
wej orkiestry uczestnicy uroczystości zwartą grupą przemaszerowa-
li do wrocławskiej katedry, gdzie odprawiono Mszę św. w intencji
Ojczyzny.

 por. Jarosław Kumala

Celestynów

Podczas uroczystości Trzeciomajowych odsłonięto i poświeco-
no tablicę upamiętniającą rozstrzelanych 30 grudnia 1939 r.
18 mieszkańców Celestynowa. Uroczystości rozpoczęła Msza św. 
sprawowana w intencji Ojczyzny przez ks. księdza kanonika Sta-
nisława Wawrzyniaka proboszcza Wniebowzięcia NMP w Celesty-
nowie. W homilii poruszone zostały treści o wymowie religijnej
i głęboko patriotycznej, ze szczególnym podkreśleniem roli, jaką 
w dziejach Najjaśniejszej Rzeczypospolitej odegrała Konstytucja 
3 Maja.
Kompanię honorową z pocztem sztandarowym wystawił Wojskowy 
Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej z Celestynowa.

Sławomir Łazor

Kosowo

Obchody tych świąt w bazie Bondsteel rozpoczęła Msza św., odpra-
wiona o godzinie 9.00 w miejscowej kaplicy, przez kapelana PKW 
KFOR księdza mjr Krzysztofa Smolenia.
 Dalsza część majowych uroczystości odbywała się na placu apelo-
wym, gdzie punktualnie o godzinie 12.00 meldunek od dowódcy 
uroczystości Pana mjr 
Ryszarda Lechowskiego 
przyjął dowódca kontyn-
gentu ppłk Mariusz Ga-
łęziowski. Po dokonaniu 
przeglądu pododdzia-
łów, dowódca powitał 
zaproszonych na uroczy-
stość gości. 
Ceremonia była również 
okazją do wyróżnienia 
tych żołnierzy, którzy
w sposób wzorowy wypełniają swoje obowiązki w czasie misji
w Kosowie. Łącznie dowódca PKW KFOR wyróżnił coinami, listami 
gratulacyjnymi, urlopami nagrodowymi oraz pochwałami 136 ofi-
cerów, podoficerów i szeregowych. Następnie delegacja XX zmiany 
PKW KFOR złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniają-
cą sierż. Piotra Mikułowskiego i sierż. Pawła Legenckiego, którzy
4 marca 2003 r. oddali życie wykonując zadania mandatowe na 
terenie Republiki Macedonii. 

Tekst: kpt. Robert Fałek
Zdjęcia: mjr Adam Bosy i Maciej Jezierski

Legionowo

W niedzielę, 3 maja br., na Rynku Miejskim w Legionowie odbyła się 
szczególnego rodzaju uroczystość. Tego dnia, obok patriotycznych 
obchodów z okazji Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji
3 Maja, miała miejsce uroczysta zbiórka, w trakcie której Szkoła 
Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu otrzymała Sztandar ufun-
dowany przez mieszkańców Powiatu Legionowskiego. Gospodarza-
mi uroczystości byli: gen. dyw. Tadeusz Buk, Dowódca Garnizonu 
Legionowo, Jan Grabiec – Starosta Powiatu Legionowskiego, Ro-
man Smogorzewski - Prezydent Miasta Legionowo i st. chor. szt. 
Andrzej Wojtusik – Komendant Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądo-
wych w Zegrzu. Złożono także kwiaty pod pomnikiem Polski Wal-
czącej przy Rondzie Armii Krajowej w Legionowie. 
Święto w Legionowie rozpoczęła się od Mszy św. w kościele garni-
zonowym, której przewodniczył ks. płk Dariusz Kowalski, Dziekan 
Wojsk Lądowych. 

Ks. por. Tomasz Krawczyk

oprac. kes.

b wzorowy wypełniaj swoje obowi zki w czasie misji

218. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
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W dniu dzisiejszym Konstytucja 3 Majowa zwraca naszą uwagę na 
wartości religijne, jakie wyraźnie są w niej obecne. Rozpoczyna się 
od słów: „W Imię Boga w Trójcy Jedynego”. Warto to zauważyć. 
Może właśnie dlatego Konstytucja, która ma taką wartość ideową, 
przetrwała w naszej świadomości. Ona ujmując prawa człowieka, 
prawidłowo odwołuje się do Boga, któremu daje prymat. Na pierwszym 
miejscu Bóg Stwórca, Bóg obecny w dziejach narodu i w dziejach
Polski.

ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP  

Przed pięciu laty Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2 maja 
Dniem Flagi, przeciwstawiając się zwyczajom minionej epoki. W okresie 
rządów komunistycznych zaraz po pierwszomajowym Święcie Pracy
w całym kraju biało-czerwone sztandary skwapliwie usuwano z masztów. 
Władze starały się nie dopuścić do uczczenia rocznicy Konstytucji 
3 Maja ze względu na jej niepodległościowy wydźwięk. Dzisiaj,
w suwerennej Polsce, w przededniu jednej z najważniejszych 
uroczystości państwowych pragniemy oddawać cześć należną znakom 
naszego państwa i narodu.
Oficjalnie po raz pierwszy w historii, barwy polskie ustanowił Sejm 
powstańczy w roku 1831. Jednak już od zarania naszych dziejów biel
i czerwień – jako wizerunek Orła Białego w czerwonej tarczy herbowej 
– należały do heraldycznych symboli monarchii Piastów, później zaś 
Jagiellonów i wszystkich królów elekcyjnych Rzeczypospolitej. Tak 
zostało do dziś!

Aleksander Szczygło
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja
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Polska potrzebuje pracy nad 
uzdrowieniem państwa, aby 
chroniło słabszych i nie bało 
się silnych, bo wobec prawa są 
równi ci, którzy mają miliardy
i ci, którzy jak większość Polaków 
nie mają nic. Wszyscy są takimi 
samymi obywatelami. Wszyscy, 
a przede wszystkim ci słabsi, mu-
szą korzystać z ochrony państwa, 
a ci, którym się powiodło, muszą 
państwu służyć (...). Jako Prezy-
dent RP, w dniu, który możemy 
nazwać Dniem Naprawy Rzeczy-
pospolitej, chcę powiedzieć, że 
będę robił wszystko, aby polskie 
państwo było silne, aby potrafiło 
chronić słabszych, równo trakto-
wało swych obywateli, aby zwy-
ciężała uczciwość, a nie cynizm
i draństwo.

Prezydent RP
Lech Kaczyńsk

fotoreportaż: Anna Tokarska, DPiI MON, ks. płk SG Zbigniew Kępa, Elżbieta Szmigielska-Jezierska, DGW, Krzysztof Stępkowski

Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja
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Jest to wielki paradoks, że zatrudnia-
jąc się w Służbie Zdrowia, aby nieść lu-
dziom pomoc, ratować im życie, został 
Pan oskarżony o zabicie człowieka. Czy 
moglibyśmy wrócić myślą do tamtych 
dramatycznych wydarzeń z 12 maja 
1983 r.?
–  W pogotowiu pracowałem już parę lat. 

Tego feralnego dnia dostaliśmy wezwanie, 
żeby przyjechać na komisariat na ul. Jezu-
icką. W karcie było napisane: psychicz-
ny. Pojechaliśmy szybko na sygnale. Na 
miejscu był komendant komisariatu kpt. 
Machnowski wraz z kpt. Gembarowskim, 
komendantem posterunku z ul. Wilczej, 
gdzie parę dni wcześniej był przetrzymy-
wany Grzegorz Przemyk i jego matka Bar-
bara Sadowska, opozycyjna poetka. Tam 
powiedziano jej: „My, Sadowska, nic Ci 
nie zrobimy, ale syna Ci wykończymy”. Nie 
wiedziałem o tym, że ci dwaj komendanci 
byli wtedy na Jezuickiej, dopiero później 
dowiedziałem się o tym z akt.
I jeszcze druga ciekawostka: są świadko-
wie momentu aresztowania Grzegorza 
Przemyka na Starówce, jeden mieszka 
obecnie w Szwecji. Opowiadał on, że 
Grzesiek wygłupiał się z kolegami na Pla-
cu Zamkowym po zdanych egzaminach 
maturalnych. Świadek widział cywila, któ-
ry wskazał zomowcom: „To ten!”. Wtedy 
podeszło do Grześka dwóch zomowców
i zaprowadzili go do radiowozu. Tam do-
stał pałką policyjną przez plecy tak mocno, 
że aż spadły mu buty. Jego serdeczny kole-
ga, Czarek, krzyknął, że go tak nie zostawi
i dobrowolnie pojechał razem z nimi. 
Na Jezuickiej zomowcy katowali Przemyka, 
Czarek to widział. Tłukło go trzech. „Bijcie 
tak, żeby nie było śladów” – taką dostali 
dyspozycję od dyżurnego komisariatu. 
Wchodzimy razem z pielęgniarzem do ko-
misariatu. Na wprost była krata, za którą 
zobaczyłem milicjanta i dwóch młodzień-
ców. Jeden siedział na krześle i trzymał się 

któremu nie zdołałem uratować życia. Py-
tam się go: „Na co umarł?” A on mi na to:
„Był tak pobity przez milicję, że nie prze-
żył”. Jacek dowiedział się o tym od lekarza 
na Solcu.
Psychiatra na Hożej koniecznie chciał za-
wieźć Przemyka na ul. Nowowiejską do 
psychicznie chorych. Matka się nie zgo-
dziła. Powiedziała, że syn został pobity 
przez milicję i trzeba go skierować do 
ambulatorium na badanie ogólne. Lekarz 
się jednak uparł. Zdenerwowana Barba-
ra Sadowska zabrała Grześka do domu. 
Pogotowie przyjechało do niego dopiero 
na drugi dzień. Matka wiedziała, że był 
pobity, ale nie, że aż tak mocno. Poza tym 
na jego ciele nie było śladów. Całą noc 
przykładali mu okłady do brzucha, rano 
kiedy powiedział, że dalej go boli, mat-
ka wezwała pogotowie. Przyjechał lekarz
z Hożej, dał zastrzyk z pyralginy i odjechał. 
Później przyszła lekarka z przychodni rejo-
nowej. Jak go zobaczyła, od razu orzekła, 
że to agonia i natychmiast kazała wieźć 
do szpitala. W nocy w szpitalu przepro-
wadzono operację, ale nie udało się go 
uratować. Kiedy lekarz otworzył brzuch 
pacjenta powiedział: „Masakra, wygląda 
jakby go samochód przejechał”. 
Pięć dni po pogrzebie Grzegorza Przemy-
ka zebrało się Biuro Polityczne KC i tam 
postanowiono, by za śmierć maturzysty 
odpowiadali sanitariusze oraz lekarze
z pogotowia ratunkowego. Decyzja zapa-
dła na najwyższym szczeblu, podpisali się 
pod nią m.in. gen. Jaruzelski i gen. Kisz-
czak. W MSW powołano ponad 300 funk-
cjonariuszy Milicji, SB, a nawet Kontrwy-
wiadu, by zatuszować morderstwo funk-
cjonariuszy państwowych i zrzucić winę 
na „kozłów ofiarnych”. Koniecznie chcia-
no nas aresztować, stosując różnego ro-
dzaju prowokacje. Gen. Kiszczak wydał 
rozkaz, by aresztować mnie już w lipcu 
1983 r., ale sprzeciwili się temu Prokura-
tor Generalny i jego zastępca. Obaj zostali 
zwolnieni ze swoich stanowisk. 
Milicja i Bezpieka docierała do naszych 
byłych pacjentów zmuszając ich szan-
tażem lub przekupstwem do obciążenia 
nas zmyślonymi pomówieniami. Minęło 
pół roku od śmierci Przemyka, a ja czułem 
coraz bardziej zaciskającą się wokół mnie 
pętlę. Dlatego 28 października 1983 r., 
w święto Judy Tadeusza, pojechałem do 

Z Michałem Wysockim, kierowcą karetki przewożącej Grzegorza Przemyka 
z komisariatu na ul. Jezuickiej do lekarza dyżurnego na Hożej, oskarżone-
go przez władze komunistyczne o spowodowanie śmierci pacjenta, skato-
wanego de facto przez zomowców w odwecie za działalność opozycyjną 
matki Barbary Sadowskiej, rozmawia Anna Tokarska.

Osaczony złem

za brzuch, a drugi głośno wymyślał mili-
cjantowi, który stał i nic się nie odzywał. 
I to było dla mnie dziwne. Właściwie nie 
wiedzieliśmy do kogo przyjechaliśmy, czy 
do tego „krzykacza” – to był Czarek, czy 
do tego drugiego. Przemyk miał błysz-
czące oczy, rozszerzone źrenice, był spo-
cony, boso i nic się nie odzywał. Wtedy 
Jacek, ten pielęgniarz, powiedział głośno: 
„Czy może mi ktoś powiedzieć, co tu się 
dzieje?” Dyżurny wskazał na Przemyka, 
że to jest narkoman i źle się zachowuje. 
Sprawdziliśmy go czy miał jakieś wkłucia 
– nie miał żadnych. Sprawdziliśmy też od-
dech – nie czuć było od niego alkoholu. 
Pytamy dyżurnego o jego dokumenty,
a on na to, że nie ma żadnych. 
Wiele osób, kiedy złapała ich milicja, uda-
wało różne choroby, np. atak padaczki. 
Myśleliśmy, że chłopak symuluje i chcie-
liśmy go zabrać z komisariatu. Czarek 
był agresywny i dlatego nie wzięliśmy 
go z sobą bojąc się, że będzie nam robił
w karetce awanturę. To był nasz straszny 
błąd. Czarek zapytał się, gdzie go wiezie-
my. Odpowiedzieliśmy, że na pogotowie 
ratunkowe, na Hożą. On poleciał szybko 
do matki Grześka i razem przyjechali tam 
na miejsce. Zawieźliśmy go do psychia-
try, ponieważ nie wiedzieliśmy, co mamy
z nim zrobić, a w karcie było napisane 
– psychiczny (jak się później okazało na 
polecenie kpt. Gembarowskiego). Tym 
bardziej, że Przemyk w karetce w ogóle 
się nie odzywał. Pytamy go: „Gdzie cię 
zawieźć?”, a on nic. Na Hożej wzięliśmy 
go z Jackiem pod ręce i prowadziliśmy. 
Nikt nam nie powiedział, że on jest po-
bity. Był w takim szoku i stresie, że nie 
mógł z siebie wydusić słowa. W drodze 
do pokoju lekarskiego stracił przytom-
ność, musieliśmy go nieść. Z kieszeni 
wystawał mu dowód osobisty, a na komi-
sariacie mówili, że nie ma dokumentów. 
Później przyszedł lekarz i ja wyszedłem. 
To już wszystko, więcej nie miałem z nim 
styczności. 

Jednak Pana historia związana z Grzego-
rzem Przemykiem dopiero miała się na 
dobre rozpocząć...
–  W poniedziałek Jacek mówi: „Słuchaj, ten 

dziwny pacjent, cośmy go wieźli, umarł 
w szpitalu na Solcu”. Przygnębiła mnie 
ta wiadomość, bo był to jedyny pacjent, 

Fo
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at

14 maja 1983 r. zmarł tragicznie Grzegorz Przemyk
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Na mocy dekretu o amnestii wyszedłem
z Mokotowskiego Więzienia 26 lipca 1984 r.
Tuż za furtą upadłem na kolana i ucało-
wałem ziemię. 

Jak Pan uważa, spoglądając z dzisiejszej 
perspektywy na to życiowe doświadcze-
nie, czy jeden człowiek, choćby najlepiej 
uformowany duchowo, jest w stanie 
przeciwstawić się potężnej machinie zła?
–  Może zabrzmi to nieprawdopodobnie, ale 

mnie się udało! W tym trudnym dla mnie 
okresie doświadczyłem ogromnej miłości 
i gorliwej modlitwy całej mojej rodziny. 
Zamawiali Msze św. i odmawiali różaniec 

błagając Boga o cud 
wyrwania mnie z łap
Bezpieki. I uwierzy-
li nadziei, wbrew 
wszelkiej nadziei. 
Cud się stał! Wy-
szedłem z tego
zaklętego kręgu zła 
odmieniony ducho-
wo. Tam w piwnicach 
Bezpieki odkryłem 
potęgę modlitwy, tam 
wreszcie zrozumia-
łem, że to Jezus otwie-
ra oczy mojej duszy 
na Jego Miłość. Wy-
trwałem z różańcem
w ręku i modlitwą na 
ustach. Odkryłem, że 
tak naprawdę w życiu 
liczy się tylko miłość, 
która pcha nas do 
przodu i do działa-

nia. Daje nam siłę w sytuacji bez wyjścia, 
kiedy znajdziemy się w martwym punkcie. 
Kochając, życie swoje chciałem oddać za 
innych, bo ważne są nie własne plany, lecz 
to, co sięga poza grób. 
Po ludzku patrząc – przegrałem. Straci-
łem zdrowie, jestem po dziesięciu ciężkich 
operacjach i dwóch zawałach. Od wielu lat 
jestem samotny... Ale to i tak nic w porów-
naniu z tym, co przeżyłem w piwnicach 
Bezpieki i więzieniu Mokotów. Po Bożemu 
– wygrałem. Człowiek sam z siebie nie 
może zrobić nic dobrego, ale z pomocą 
Boga nawet z samego dna może wejść na 
szczyt, szczyt świętości. 
Do swoich oprawców nie mam żalu, na-
wet modlę się za nich. Gen. Jaruzelskiemu 
wysłałem książkę „Osaczony złem”, którą 
opublikowałem przed kilku laty. Nie chcę 
tych ludzi osądzać, bo sędzią nie jestem. 
Wybaczyłem im wszystko, ale zapomnieć 
jeszcze nie potrafię. Wybaczyć, a zapo-
mnieć to zupełnie co innego. Do tej pory 
nie stanęli oni jednak przed wymiarem 
sprawiedliwości. Prokuratorzy, esbecy, 
milicjanci, ludzie, którzy sfałszowali do-
wody przeciwko załodze karetki, a przede 
wszystkim decydenci polityczni. 
Od wielu lat ubiegam się o odszkodowa-
nie za krzywdy, doznane przez komuni-
styczny aparat bezpieczeństwa, ale końca 
sprawy nie widać. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę.

rzystali. Oznaj-
mili mi, że całą 
rodzinę będą za-
łatwiali po kolei, 
a mojego 6-let-
niego synka Pio-
trusia rozjedzie 
samochód i będą 
go zeskrobywać z asfaltu. 
Nie widziałem wyjścia z matni, w jaką 
wplątała mnie Bezpieka. By ratować ro-
dzinę, chciałem odebrać sobie życie. Po 
pierwszej nieudanej próbie samobójstwa 
– w celi było dwóch agentów SB (o czym 
nie wiedziałem), którzy mnie pilnowali, 
zostałem przeniesiony do maleńkiej celi, 
obok dyżurki aresztu. 
Wykończyli mnie całkowicie. Nie potrafi-
łem wytrzymać tego ogromnego napięcia 
nerwowego, ciągłej obawy o los rodziny
i małego Piotrusia. Chciałem się zabić, ale 
nie mogłem, bo zbyt dobrze mnie pilno-
wali. Całkowicie rozbity, powiedziałem 
do oficera śledczego, że zrobię tak jak 
chcą – wezmę na siebie winę za śmierć 
Przemyka. Zgodzili się chętnie. Napisali 
mi scenariusz wydarzeń, a ja w rozpaczy 
wkuwałem go na pamięć. Tak trudno jest 
wziąć czyjeś winy na siebie i jeszcze odejść 
z tego świata; z taką hańbą nie potrafił-
bym żyć. Oficerowie śledczy w przypływie 
szczerości powiedzieli, że po zakończeniu 
procesu umożliwią mi popełnienie samo-
bójstwa. Byłem wrakiem człowieka. 
Po ponad dwóch miesiącach siedzenia
w piwnicach Komendy Stołecznej MO zo-
stałem przewieziony do więzienia Moko-
tów, gdzie również byłem otoczony przez 
tajnych agentów SB. Tam również kilka 
razy chciałem odebrać sobie życie, przy 
jednej próbie przeżyłem śmierć kliniczną. 
Cudem zostałem uratowany przez funk-
cjonariusza MSW udającego więźnia. 

Częstochowy i w kaplicy na Jasnej Górze 
gorąco się modliłem, polecając się Matce 
Bożej w opiekę, w akcie całkowitego za-
wierzenia. 
20 grudnia o 6.00 rano przyszło do moje-
go domu czterech tajniaków i podstępem 
uprowadziło mnie do Komendy Stołecz-
nej Milicji. Przez cały dzień próbowali 
mnie zastraszyć i załamać psychicznie, 
podstawiając fałszywych świadków. Trzy-
małem się dzielnie. Wieczorem zaprowa-
dzili mnie do piwnicznej celi nr 23, gdzie 
przebywało już pięciu aresztantów, trzech 
z nich to zabójcy. Od nich dowiedziałem 
się, że kilka dni wcześniej był tu przetrzy-
mywany ks. Jerzy Popiełuszko. 

Miał Pan wtedy 34 lata. Wyrwany z nor-
malnego świata, zapewne nie zdawał 
Pan sobie sprawy z kim ma do czynienia 
i do jakich metod zdolny jest posunąć się 
przeciwnik?
–  Tak, to prawda. Przesłuchania trwały cały-

mi dniami, a czasami i do późnej nocy, by 
złamać mnie psychicznie. Byłem zdumio-
ny, wszystko o mnie wiedzieli. W końcu 
tak mnie skołowali, że zapomniałem na-
zwiska rodowego swojej mamy. Wtedy 
poddali mnie gwałtownej obróbce, robiąc 
mi „pranie mózgu”. Byłem przemarznię-
ty, wygłodniały (prowadziłem głodówkę 
protestacyjną przeciwko bezprawnemu 
aresztowaniu mnie), zaszczuty i otępiały, 
a serce biło mi jak młotem. 

Chcieli Pana metodycznie zniszczyć, zła-
mać i uformować według tego, co było 
im potrzebne, żeby bronić interesów 
„swoich towarzyszy”. Doprowadzili Pana 
do takiego stanu, że chciał się Pan tar-
gnąć na swoje życie...
–  Przesłuchujący odkryli czym jest dla mnie 

rodzina i we właściwy sposób to wyko-

Barbara Sadowska

Grzegorz Przemyk
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Żołnierz Chrystusa
W szkole podstawowej, jak i później w technikum niczym szczególnym się nie wy-
różniałem. Doświadczeniem jakie wyniosłem z lat szkolnych było doświadczenie 
odpowiedzialności za siebie i za drugiego człowieka. Szczególnym okresem ucze-
nia się tej odpowiedzialności w moim życiu była praca w Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym (WOPR). Jako ratownik zrozumiałem jak ważne jest życie 
ludzkie, jak działać, co mówić, aby uniknąć nieszczęścia. Dziś porównując pracę 
ratownika i pracę duszpasterza zauważam podobieństwa. Ratownikowi powierza 
się ludzi przebywających na kąpielisku i to on odpowiada za ich bezpieczeństwo, 
a co za tym idzie życie ludzkie. Kapłan, który ma być pasterzem, to znaczy ma 
prowadzić powierzony mu lud, staje się za niego odpowiedzialny, aby wszyscy ci, 
którzy oddają się jego opiece mogli szczęśliwie dotrzeć do celu, w tym wypadku 
do zbawienia. Znajomi powiedzą mi później, że tak naprawdę to pracy nie zmie-
niam, zostaję tylko ratownikiem dusz.

Zanim jednak to zrozumiałem musiałem 
wstąpić do seminarium, a myśl aby wstąpić 
w jego progi nie była od razu taka oczywi-
sta. Pod koniec czwartej klasy technikum za-
cząłem poważnie zastanawiać się nad swo-
ją przyszłością. Miałem spory dylemat, bo
z jednej strony odczuwałem głos powoła-
nia, a z drugiej chciałem zostać żołnierzem 
zawodowym Wojska Polskiego. Tak przez 
cały czas, aż do matury, prowadziłem dialog 
z Bogiem, ze sobą co wybrać w jaką stronę 
pójść. Pan Bóg zawsze znajdzie rozwiąza-
nie i w moim przypadku też tak było. Przed 
maturą dowiedziałem sie od księdza z mo-
jej parafii, że w warszawskim seminarium 
razem z klerykami diecezjalnymi studiują 
klerycy, którzy po święceniach będą praco-
wać w wojsku jako kapelani. Zawsze uśmie-
cham się, gdy przypomnę sobie tę chwilę, 
w której dowiedziałem się o tej możliwości, 
mówię, że Chrystus znalazł consensus w na-
szym dialogu.
Tak zapadła decyzja o wstąpieniu do se-
minarium, złożyłem podanie do warszaw-

skiego seminarium i zostałem przyjęty na 
pierwszy rok studiów jako kleryk Ordynaria-
tu Potowego.
Zaczęła się praca. Praca nad formacją du-
chową, intelektualną i ludzką. Formacja 
duchowa ma nauczyć przyszłego księdza 
miłości do jego Mistrza – Jezusa Chrystusa, 
przyszły kapłan ma się nauczyć umiejętno-
ści przebywania z Jezusem i od Niego czer-
pać siłę do pracy. Formacja intelektualna 
umożliwia kontaktowanie się z ludźmi, ma 
przygotować do podjęcia tematów zwłasz-
cza tych trudnych, które świat stawia dziś 
człowiekowi. Kapłan ma mieć wizję tego, 
co mówi Kościół, umieć to skonfrontować 
ze światem i tak wyjaśnić, aby było zrozu-
miałe dla ludzi. Formacja ludzka pozwala 
odkryć godność każdego człowieka, przez 
posługę w szpitalach, domach społecznych, 
hospicjach. Przyszły ksiądz ma nauczyć się 
przekazywania tej miłości, którą obdarza 
go sam Chrystus. Przez te tezy umacniam 
swoje powołanie do służby w Kościele.
U progu święceń diakonatu jestem Panu 

Bogu wdzięczny za dar powołania, za to, 
że nie zagłuszyłem tego głosu wołającego 
„Pójdź za Mną”.
Seminarium stało się moim domem, tutaj 
także uczę się życia wspólnotowego, które 
jest tak ważne później w kapłaństwie. Semi-
narium stało się domem i traktowało mnie 
jak domownika; pamiętam, że kiedy musia-
łem zwolnić się na wyjazd do domu, to ks. 
v-rektor mówił do mnie „pamiętaj, że masz 

wrócić” i to nie w sensie, nie 
spóźnij się czasowo, ale cze-
kamy na ciebie tu w domu.
Tym, dla których czas sześciu 
lat studiów może wydawać 
się bardzo długi, pragnę 
powiedzieć, że jestem już
w seminarium pięć lat i pamię-
tam moje przyjście do semi-
narium jakby było to wczoraj 
– tak szybko mija pobyt tutaj. 
Jednak lata jakie przeżyłem 
już w seminarium nigdy nie 
uważałem za zmarnowa-
ne, przeciwnie pomogły mi
w utwierdzaniu moich war-
tości, odpowiedniego podej-
ścia do życia. Służba w Koś-
ciele potrzebuje odpowie-
dzialnego przygotowania do 
o życiu w kapłaństwie.
Maciej Kalinowski – ur. 1984., 
alumn V roku Ordynariatu 
Polowego, pochodzi z parafii 
NSPJ w Grudziądzu, interesu-
ją go zagadnienia wojskwe, 
historia (szczególnie II wojna 
światowa) oraz sport.

Maciej Kalinowskifo
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Myœli
nieprzedawnione

„Modlitwa jest słabością ludzi mocnych
i siłą ludzi słabych”.

Jan Paweł II

Niebanalne
życiorysy

Szymon urodził się
w 1175 r. w hrabstwie 
Kentu, w Anglii. Jako 
młodzieniec opuścił 
dom rodzinny i udał 
się na pustkowie, by 
tam poświęcić się wy-
łącznie życiu bogo-

myślnemu. Celę urządził sobie w pniu sta-
rego dębu. Stąd jego drugie imię: Szymon 
Pień (ang. stock - pień). Kiedy Turcy zmusili 
karmelitów do opuszczenia Ziemi Świętej, ci 
przybyli do Anglii (1237). Szymon wkrótce 
wstąpił do tego kontemplacyjnego zakonu, 

a w roku 1245 na kapitule w Aylesford wy-
brano go generałem. Podczas jego kaden-
cji karmelici stali się popularnym zakonem
w całej Europie. Mieszkając dotychczas 
zazwyczaj na pustkowiu w eremach, swo-
je obowiązki duszpasterskie podjęli teraz
(po zmianach w regule wprowadzonych 
przez Szymona Stocka) także w miastach.
Św. Szymon jest jednak znany przede wszyst-
kim w związku z nabożeństwem szkaplerza. 
W roku 1251 miał wizję, podczas której Ma-
ryja miała mu wręczyć szkaplerz i zapewnić, 
że wszyscy, którzy go będą nosić, cieszyć 
się będą szczególnym błogosławieństwem,

Święty Szymon Stock, zakonnik a po śmierci unikną wiecznej kary. Szkaplerz 
- to długi, rozcięty po bokach płaszcz bez 
rękawów. Noszą go zakonnicy. Jest różne-
go koloru, w zależności od zakonu: biały, 
czarny, brązowy. Szkaplerz karmelitański 
przybrał okrojoną formę dwóch płócienek 
zawieszonych na szyi lub medalika, na któ-
rym jest przedstawiony.
Szymon Stock zmarł 16 maja 1265 r. w Bor-
deaux podczas wizytacji jednego z francu-
skich klasztorów. Oprócz nabożeństwa szka-
plerznego pozostawił po sobie kilka pism:
O pokucie chrześcijańskiej, kilka homilii,
kilka listów oraz dwie antyfony ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

„Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan na-
uczył swoich uczniów” (Łk 11, 1). Często 
jest to również nasza prośba kierowana 
do Boga. Najlepszym „punktem zacze-
pienia” naszej modlitwy jest Słowo Boże. 
Mogą to być fragmenty Ewangelii, czy 
Księga Psalmów. Nieocenioną pomocą są 
także teksty liturgiczne, modlitwy świę-
tych. Bogaty zbiór takich modlitw zawie-
ra książka Wydawnictwa WAM z Krako-
wa pt. „Wysłuchaj nas Panie. Modlitwy 
inspirowane poezją”. 

Autorka antologii Oliwia Warburton uszere-
gowała teksty modlitw i Psalmów w 10 roz-
działach. Zawierają one modlitwy wznoszo-
ne w różnych okolicznościach – uwielbienie, 
wyznanie, wstawiennictwo, modlitwy po-
ranne i wieczorne, rok kościelny, sakramenty 
Kościoła oraz błogosławieństwa i życzenia. 

Obok modlitw największych mistyków 
chrześcijańskich, świętych i błogosławionych 
w książce Wydawnictwa WAM umieszczono 
modlitwy z liturgii koptyjskiej, prawosław-
nej, protestanckiej. Ponadto znaleźć tu moż-
na modlitwy autorstwa Oliviera Cromwel-
la, filozofa Sørena Kierkegaarda, znanego 
poety i pisarza Johna Miltona, czy Roberta 
Louisa Stevensona. Są też modlitwy żydow-
skie. Treść dopełniają piękne zdjęcia natury, 
która jest odblaskiem Bożej wspaniałości
i dobroci. 
„(...) Ty jesteś miłością, Ty jesteś mądro-
ścią, Jesteś pokorą. Mocą w wytrwałości, 
Odpocznieniem, pokojem, Uśmiechem i ra-
dością, jesteś sprawiedliwością i umiarem. 
Jesteś całym naszym bogactwem i jeśli 
mamy Ciebie, niczego nam nie brakuje” 
– to fragment jednej z modlitw Św. Fran-
ciszka z Asyżu. 

Tej książki nie można przeczytać „jednym 
tchem”. Można do niej często powracać. 
Modlitwy w niej umieszczone z pewnością 
stanowią doskonałą inspirację dla naszej 
modlitwy indywidualnej. 
„Każda modlitwa: zarówno prośby, jak
i uwielbienia potrafi zbudować most, któ-
ry połączy Boga z człowiekiem” – pisze we 
Wprowadzeniu autorka. Warto wznosić te 
mosty, bo przybliżają nas one nie tylko do 
Boga, ale także do drugiego człowieka. Czas 
spędzony na modlitwie nigdy nie jest cza-
sem straconym. 

Tytuł: Wysłuchaj nas Panie. Modlitwy in-
spirowane poezją. Przekład i opracowanie:
Jakub Kołacz SJ. Wydawnictwo WAM, Kraków
2007, ss. 128. 
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Zwyczaj zawieszania darów wotywnych bez-
pośrednio na obrazie, w postaci klejnotów
o dewocyjnym i świeckim charakterze, ugrun-
tował się w ciągu XV wieku w oparciu o star-
szą tradycję. Trwał nieprzerwanie do II połowy 
XVII wieku, mimo kilkakrotnych przeciwstaw-
nych zaleceń kolejnych wizytatorów kościoła 
(ks. Stanisław Reszka – wizytator apostolski
w 1585, kardynał Jerzy Radziwiłł – bp krakow-
ski w 1593), wydawanych w obawie o stan 
zachowania deski i malowidła. Od w. XV/XVI, 
lub najpóźniej I poł. wieku XVI, obraz ozda-
biany ponadto koronami na głowach Marii
i Dzieciątka. 
W początkowych wiekach istnienia Wizerunku 
przyozdabianie Obrazu miało formę odmienną 
od dzisiejszej. Jeszcze w XV wieku był zwyczaj 
zawieszania bezpośrednio na desce Obrazu 
kosztownych wotów. Zgodnie z ugruntowaną 
już wówczas tradycją wschodniego, rusko-bi-
zantyńskiego pochodzenia obrazu, może była 
to tzw. „Gasma” złożona z ornamentowa-
nych i wysadzanych szlachetnymi kamieniami 
blach złotych lub srebrnych, zakrywających 
tło ponad postaciami i ewentualnie odwrocie 
obrazu oraz z diademów nałożonych na wy-
pukłe nimby. Świadectwem istnienia niegdyś 
jakiś ozdób, przytwierdzonych do deski jeszcze 
przed pierwszą konserwacją obrazu z 1430-4, 
są liczne ślady po gwoździach odkryte w latach 
1948-52 pod płótnem i warstwą XV-wieczne-
go malowidła. Pierwsze, na poły legendarne 
wzmianki o ozdobach obrazu, dotyczące jego 
oprawy w II poł. wieku XIV lub wcześniej, zapi-
sane są w najstarszym źródle do dziejów obra-
zu pt. „Translatio Tabule” (ok. 1454). 
Po zniszczeniu w 1430 i konserwacji w 1430-4 
Obraz, kosztem Władysława Jagiełły, został 
ponownie „ozdobiony złotem i srebrem”.
Z tego czasu pochodzą zachowane gotyckie 
grawerowane blachy wraz z nimbami, wy-
pełniające tło w tradycyjny, rusko-bizantyński 
sposób, przypisywane Janowi Polakowi vel Pol-
skiemu, złotnikowi krakowskiemu. 
Właściwe „sukienki obrazu”, w ich dzisiejszej 
lub zbliżonej formie, pojawiają się dopiero 
od II poł. wieku XVII. Pierwsze cztery, opisane 
szczegółowo w inwentarzu skarbca z 1685, 
od najbardziej charakterystycznych ozdób 
nazywane były sukienkami: Imienia Jezus, Pe-
likana, Ducha Św. oraz Imienia Marii. Wykonał 
je br. Klemens Tomaszewski, hafciarz jasno-
górski (cz. 1645-1686). Następne, sprawione 
w 1719-22 przez Konstantego Moszyńskiego, 
przeora jasnogórskiego i prowincjała paulinów 
wykonał (lub raczej przerobił zmieniając kom-
pozycję klejnotów z dodaniem nowszych wot) 
br. Jan Makary Sztyftowski, złotnik jasnogórski 
(pracował 1701-40). Te same sukienki opisane 
są w inwentarzu skarbca z 1731 i w następ-
nych jako Diamentowa, Perłowa, Rubinowa 
i Łańcuszkowa, kilkakrotnie przerabiane. Są 
one jeszcze wymienione w inwentarzu z 1819 
roku. Sukienka Łańcuszkowa została zabrana 
do Warszawy w 1831 roku na cele Powstania 
Listopadowego, Perłowa została skradziona w 

1909 wraz z koronami od papieża Klemensa XI 
przez – jak się domniemuje – oficerów carskich 
stacjonujących na Jasnej Górze; Diamentowa
i Rubinowa są zachowane (w częściowo zmie-
nionym układzie) jako zespoły zabytkowych 
klejnotów, uzupełnione nowszymi darami. 

Aktualnie jest osiem sukienek na oryginał Ob-
razu Matki Bożej Jasnogórskiej: 

1. sukienka brylantowa, 
zwana też diamentową, 
XVII wiek. Wykonana przez 
brata zakonnego Klemensa 
Tomaszewskiego, popr. przez 
br. Makarego Sztyftow-
skiego. Była przeznaczona 
na największe uroczystości 
i święta kościelne, o klej-
notach wysadzanych głównie diamentami lub 
kamieniami w typie diamentów. Mieni się set-
kami brylantów, emaliowanych rozet, brosz, 
różnych zawieszeń. Na zmianę z sukienką ru-
binową używana do sierpnia 2005 roku do 
ozdabiania Cudownego Obrazu. 
Aplikowana (na nowe płótno) raz w XIX wieku, 
drugi raz przez Siostry Westiarki z Warszawy – 
ukończona 1 kwietnia 1966 roku. Nową srebr-
ną blachę podłoża wykonał złotnik Czyżewski. 
Prace konserwatorskie zlecił o. Teofil Krauze, 
ówczesny przeor Jasnej Góry 
2. sukienka wierności, zwana też rubinową 

z XVII wieku, dzieło braci 
Klemensa Tomaszewskiego 
i Makarego Sztyftowskiego. 
Była przeznaczona na okres 
Adwentu i Wielkiego Postu, 
o klejnotach wysadzanych 
głównie rubinami lub ka-
mieniami w typie rubinów, 
m.in. granatami. Jako jedna 

z dwóch sukienek używana była do sierp-
nia 2005 roku do ozdabiania Cudownego
Obrazu. 
Aplikacji z uzupełnieniami na nową, srebrną 
blachę dokonały Siostry Westiarki z Warsza-
wy. Blachę podłoża wykonał złotnik Czyżew-
ski. Na aksamitne podłoże zostały naszyte 
klejnoty starej rubinowej biżuterii od XVI 
do XX wieku. Najwięcej jest na niej biżuterii 
ozdobionej rubinami, a więc kamieniami, któ-
re ze względu na czerwony kolor symbolizują 
Mękę Chrystusa. Na tej sukience znajduje się 
pewien szczególny i rzadki klejnot. Jest nim 
buteleczka na wonności wykonana z olbrzy-
miej perły, a właściwie z dwóch zrośniętych ze 
sobą pereł. Wykonana została prawdopodob-
nie we Włoszech w XVII wieku. 
Obok klejnotów starej rubinowej biżuterii na 
aksamitnym podłożu współcześnie naszyto 
ponad 214 ślubnych obrączek, stąd ta nazwa 
– wierności. Wykonana była ku upamiętnieniu 
Wielkiej Nowenny – Rok Wierności (1957). 
Ówczesny przeor Jasnej Góry o. Teofil Krauze 
po wykonaniu pracy konserwatorskiej odebrał 
sukienkę od Sióstr Westiarek 21 sierpnia 1967 

Sukienki Jasnogórskiej Pani roku. Konsultacji udzielała artystka prof. Irena 
Lorentowicz. 
3. sukienka koralowa z 1910
roku, dar kobiet ziemi kielec-
kiej – jako ekspiacja (wyna-
grodzenie) po smutnym wy-
darzeniu kradzieży sukienki
i koron w 1909 r. Ufundowa-
na z okazji drugiej koronacji 
Obrazu Matki Bożej w 1910 r.
Wykonana przez hafciarkę 
krakowską (jedne źródła podają, że nieustalo-
nego imienia, inne – że hafciarka owa nazywa-
ła się Krakowska), a sprawiona przez włościan 
ze wsi Rembieszyce i Złotniki w kieleckim. Na 
tle jedwabnym, wyszywana głównie koralami, 
a także nicią złotą, galonami i cekinami, o mo-
tywach wici roślinnej z drobnymi kwiatkami na 
sukience Dzieciątka, z krzyżykiem koralowym 
z XIX w. przy szyi Marii. Eksponowana jest
w Muzeum 600-lecia. 
4. sukienka milenijna, zwana też sukienką 
tysiąclecia – wykonana w związku z uroczy-
stościami Millenium – Tysiąclecia Chrztu Polski 
(966-1966) przez Siostry Westiarki z Warszawy, 
ukończona w lutym 1965 r. Inicjatorem po-

wstania był ówczesny przeor 
Jasnej Góry o. Teofil Krauze. 
Podłoże srebrnej blachy wy-
konanej przez złotnika Czy-
żewskiego zostało obciągnię-
te niebieskim haftem z mo-
tywem lilii, z naszytymi bry-
lantami na sukni Maryi, a na
sukni Dzieciątka – haft pur-

purowy z motywami orientalnymi rozetek, 
również ze świecącymi brylancikami. Projekt 
zatwierdził i patronował mu Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński. 
Poświęcona przez Prymasa Tysiąclecia ze 
współudziałem abpa Karola Wojtyły 3 maja 
1966 r. Znajduje się w Muzeum 600-lecia. 
5. sukienka koralowa z 1969 r. (zwana też 
koralowo-perłowo-biżuteryjną) – wykonana 
przez Siostry Westiarki z Warszawy, ukończona 
24 kwietnia 1969 roku. Jed-
na z czterech sukienek, któ-
rych powstanie zainicjował 
ówczesny przeor Jasnej Góry 
o. Teofil Krauze. 
Podłożem jest srebrna repu-
sowana blacha wykonana 
przez złotnika Czyżewskiego 
z Warszawy. Podłoże zostało 
obciągnięte aksamitem niebieskim i czerwo-
nym, na którym zostały umocowane perły, ko-
rale, emaliowane brosze, krzyżyki i łańcuszki. 
Układ artystyczny sukienki konsultowała prof. 
Irena Lorentowicz. Sukienka ta brała udział 
w różnych wystawach, m.in. w Monachium
i Sztokholmie. Wypożyczona na wystawę – „po-
wróciła już szczęśliwie na Jasną Górę” – zapew-
nia o. dr Jan Golonka, kurator zbiorów sztuki
jasnogórskiej. 
6. sukienka sześćsetlecia, zwana też koralo-

wo-perłową – została wyko-
nana z racji jubileuszu 600-
-lecia obecności Cudownego 
Obrazu na Jasnej Górze. Na 
zamówienie ówczesnego 
generała Zakonu Paulinów 
o. Józefa Płatka wykonała ją 
s. Genowefa Rawa, karmeli-
tanka z Truskolas w 1981 r. 

Ciemna twarz Madonny Częstochowskiej kontrastuje ze złotymi koronami i przebo-
gatymi, mieniącymi się klejnotami sukienkami. Wszystkie sukienki są wyrazem czci do 
Maryi i rozszerzania się Jej kultu. 

wnie diamentami lub 

z XVII wieku, dzie
Klemensa Tomaszewskiego 
i Makarego Sztyftowskiego. 
By
Adwentu i Wielkiego Postu, 
o klejnotach wysadzanych 
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Chciano im odebraæ to¿samoœæ

W homilii przypomniał okoliczności mordu 
dokonanego na polskich żołnierzach przez 
radzieckich żołnierzy 24 września 1939 roku. 
Z grupy jeńców skazanych na rozstrzelanie 
ocalał kapral Szczepan Lewandowski, który 
po wojnie przekazał informacje o całym zda-
rzeniu. Kaznodzieja wspomniał też o zamor-
dowanej sanitariuszce Irenie Grzywacz, o któ-
rej losach aż do niedawna nic nie wiedziała 
najbliższa rodzina.

„Żołnierze rozstrzelani przez krasnoarmiejców
w Miętkiem zostali pochowani w kącie prawo-
sławnego cmentarza w bezimiennej mogile 
zbiorowej. W osobnej mogile, również jako 
bezimienna spoczęła sanitariuszka. Wszystkim 
im wraz z życiem odebrano tożsamość: imię, 
nazwisko, narodowość, wyznanie, miejsce w 
ludzkiej pamięci” – przypomniał Biskup Polowy.
Podkreślił, że to, co wydarzyło się 70 lat temu, 
„stanowi dla współczesnego pokolenia prze-

strogę, by zawsze szanować ludzkie życie oraz 
zachętę, aby nie żyć tylko dla siebie”. „Niech 
to miejsce będzie wołaniem o pokój, o wraż-
liwe ludzkie sumienie. Niech także będzie na-
woływaniem, że żyjemy nie tylko dla siebie, ale 
przede wszystkim dla Boga, dla Ojczyzny i dla 
swojej rodziny” – zaapelował kaznodzieja.
Po Mszy św. odbyły się uroczystości pochów-
ku doczesnych szczątków żołnierzy. Biskup 
Tadeusz Płoski poświecił zbiorową mogiłę, 
nad którą ustawiono krzyż oraz tabliczki
z imionami i nazwiskami sanitariuszki Ireny 
Grzywacz i kpr. Jana Labryckiego, jedynego zi-
dentyfikowanego żołnierza. Pozostałe mogiły 
pozostały bezimienne. Po okolicznościowych 
przemówieniach i apelu pamięci, przedstawi-
ciele rodzin Grzywaczów i Labryckich otrzy-
mali pamiątki, które udało się wydobyć przy 
ekshumacji.
Na zakończenie uroczystości ks. Mieczysław 
Filip - proboszcz parafii Mircze podziękował 
Biskupowi  Tadeuszowi Płoskiemu, kapłanom 
i wszystkim zebranym za obecność.
Z zachowanych relacji świadków wynika, 
że Sowieci dotarli do folwarku w Mirczach
24 września 1939 r. nad ranem. Przebywała
w nim wówczas grupa kilkudziesięciu polskich 
żołnierzy z rozbitych oddziałów. Po trwającej 
kilkanaście minut walce Sowieci wzięli do 
niewoli ok. 20 żołnierzy. Część wypuścili, po-
zostałych rozstrzelali. Zwłoki 14 polskich żoł-
nierzy pochowano na miejscowym cmentarzu 
prawosławnym. W ub. roku szczątki zostały 
ekshumowane.

zjk/kes

W Mirczu koło Hrubieszowa odbyła się 30 kwietnia uroczystość pogrzebowa 14 polskich 
żołnierzy zamordowanych tam we wrześniu 1939 r. Mszy św. sprawowanej na miejsco-
wym cmentarzu przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. Tadeusz Płoski.

Konstrukcja ze srebrnej repusowanej blachy 
wykonanej przez artystę Tadeusza Rybskiego 
z Krakowa. Blacha została obciągnięta niebie-
ską haftowaną i czerwoną tkaniną z zamoco-
wanymi koralami w kształcie rombów, rozet, 
natomiast suknia Maryi jest pokryta perłami
i figurką św. Barbary. Na tej sukni umieszczone 
zostały największe korale. Znajduje się w Mu-
zeum 600-lecia. 

7. sukienka sześćsetle-
cia, zwana też złotą – dar 
wdzięczności za 600-lecie 
obecności Obrazu na Jasnej 
Górze. Wykonała ją s. Geno-
wefa Barbara Rawa, karmeli-
tanka w 1982 r. Wyszywana 
złotą nitką, z elementami zło-
tej biżuterii. Powstała z ini-

cjatywy ówczesnego generała Zakonu pau-
linów o. Józefa Płatka i przeora Jasnej Góry
o. Konstancjusza Kunza. 
Konstrukcja sukienki jest wykonana ze srebr-
nej repusowanej blachy przez artystę Tade-
usza Rybskiego z Krakowa. Została obcią-
gnięta czerwonym i niebieskim aksamitem, 
części sukni pokryto przyczepiając perełki, 
natomiast na wywiniętych częściach fałd ma-

forionu haft w kolorze błękitu. Płaszcz Maryi 
i Dzieciątka pokrywa haft wici roślinnej z licz-
nymi szlachetnymi i półszlachetnymi kamie-
niami. Na tej sukni są umieszczone najwięk-
sze półszlachetne kamienie, są m.in. kolczyki, 
sygnety, spinki, brosze, wisiorki, na których 
to wyrobach złotnicznych widzieć można 
brylanty, perły, rubiny, turkusy, szmaragdy, 
granaty, opale i topazy, często zestawione
w rozety. Dzieciątko trzyma w ręku książkę, 
na której grzbiecie jest wygrawerowany na-
pis: „W 600-lecie obecności obrazu Boga-
rodzicy na Jasnej Górze ufundowano stara-
niem oo. Paulinów za generała Józefa Płatka 
i przeora Konstancjusza Kunza”. Znajduje się
w Skarbcu jasnogórskim. 
8. sukienka bursztynowo-
-brylantowa, zwana też 
sukienką zawierzenia Totus 
Tuus – powstała w 2005 roku. 
Jest wotum z okazji 350. 
rocznicy Obrony Jasnej Góry 
przed Szwedami (1655 r.),
wotum dziękczynnym za ży-
cie i pontyfikat Jana Pawła 
II oraz za 25-lecie powstania „Solidarności”. 
Inspiracją do powstania sukienki były również 

korony papieskie, które Jan Paweł II pobłogo-
sławił i przekazał dla jasnogórskiego wizerun-
ku 1 kwietnia 2005 r. Wykonawcą bursztyno-
wej sukienki jest Mariusz Drapikowski, złotnik
i bursztynnik gdański, a fundatorami Spół-
dzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. 
Do wykonania sukienki użyto 9 kg bursztynu
i ok. 1000 brylantów. Część bursztynu pocho-
dzi z Polski, ale wykorzystano także surowiec
z Sambii (obwód kaliningradzki) i Ukrainy. 
Całość jest wykonana na konstrukcji srebrnej, 
wyłożonej bursztynem, jak również jest okuta 
złotem. Jako motywu zdobniczego użyto wy-
obrażenia lilii andegaweńskich, przyozdobio-
nych brylantami, których malarskie wyobraże-
nie znajduje się również na Obrazie Jasnogór-
skim. Szaty Madonny i Jezusa mają lamówki 
z patynowanego srebra. Na wysokości szyi 
umieszczony został napis „Totus Tuus”. W dło-
ni Maryja trzyma bursztynową różę. 
Poświęcenia bursztynowej sukni dokonał abp 
Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski
26 sierpnia, podczas uroczystości Matki Bożej 
Jasnogórskiej.

oprac. o. Stanisław Tomoń

Mircze k. Hrubieszowa: uroczystość pogrzebowa uczestników kampanii wrześniowej
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Mszą św. polową przy Szańcu Hubala w Anie-
linie, odprawioną 26 kwietnia,  rozpoczęły się 
uroczystości 69. rocznicy śmierci majora Hen-
ryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”. W uroczy-
stościach wzięli udział m.in.: Marek Surmacz 
– przedstawiciel Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego, Zbigniew Gretka – przedstawiciel 
ostatniego Prezydenta RP na Wychodźstwie 

Ryszarda Kaczorowskiego, senatorzy i posło-
wie ziemi łódzkiej, gen. bryg. Leszek Cwojdziń-
ski – zastępca szefa Zarządu Szkolenia Sztabu 
Generalnego WP, gen. bryg. Ireneusz Bartniak 

– szef Wojsk Aeromobilnych Dowództwa 
Wojsk Lądowych, gen. bryg. Dariusz Wroński 
– dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 
a także mjr Mariusz Piętka Komendant Nadwi-
ślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
W homilii Biskup Polowy ukazał chrześcijański 
wymiar ofiary z życiu złożonej na ołtarzu Oj-
czyzny: „Stając na tej opoczyńskiej ziemi, która 

zroszona jest potem i krwią 
polskich bohaterów – żoł-
nierzy znanych naszej histo-
rii, ale również tych którzy 
znani są tylko naszemu Ojcu 
niebieskiemu, przypominają 
się nam słowa Chrystusa: 
„Nikt nie ma większej miło-
ści od tej, gdy ktoś życie od-
daje…”. Oddać życie, to dać 
czytelny znak miłości do ta-
kich wartości jak: Ojczyzna, 
Naród, Rodzina”. 
Biskup Tadeusz Płoski nazwał 
majora Henryka Dobrzań-

skiego prawdziwą legendą polskiego czynu 
zbrojnego. „Bohaterski major zginął w za-
sadzce w Anielinie pod Opocznem 30 kwiet-
nia 1940 roku. Według zachowanych relacji, 

Niemcy zmasakrowali jego zwłoki i fotografo-
wali się z nimi jak z trofeum myśliwskim. Na-
stępnie wywieźli je do koszar w Tomaszowie 
Mazowieckim, gdzie ślad się urywa… Stajemy 
dzisiaj w miejscu symbolicznym i pytamy, gdzie 
jest grób oddanego służbie naszej Ojczyźnie 
śp. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”?
My nie wiemy, ale Bóg na niebie wie…”.
Po zakończonej Eucharystii,  Marek Surmacz 
odczytał posłanie Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego do uczestników uroczystości. 
„Przypominając postać i czyny majora Henryka 
Dobrzańskiego czynią Państwo wiele nie tyl-
ko dla swej ziemi, na której poległ bohaterski 
dowódca, ale także dla świadomości histo-
rycznej wszystkich Polaków. Dzięki pamięci
o dawnych bohaterach przywracamy Polsce, 
w szczególności polskiej młodzieży wartości, 
o które major „Hubal” walczył i za które oddał 
swoje życie (...)”.
Zbigniew Gretka odczytał posłanie od  Prezy-
denta Ryszarda Kaczorowskiego. Po apelu po-
ległych i salwie honorowej, delegacje złożyły 
wieńce.
Biskup Polowy Tadeusz Płoski wraz z gene-
rałami, w drodze powrotnej z uroczystości, 
nawiedził w Poświętnym grób kpr. Tomasza 
Jury, który zginął 20 kwietnia 2007 r. podczas 
pełnienia misji pokojowej w Iraku.
Patronat nad obchodami przyjął  Prezydent 
Ryszard Kaczorowski, a honorowy patronat 
przyjęli również – Biskup Polowy WP Tadeusz 
Płoski, Biskup Zygmunt Zimowski – do nie-
dawna Ordynariusz Diecezji Radomskiej oraz 
wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska.

Ks. płk SG Zbigniew Kępa/at

Mjr Henryk Dobrzański „Hubal”
– legenda polskiego czynu zbrojnego
„Pamięć o majorze „Hubalu” i jego żołnierzach jest narodowym obowiązkiem”
– powiedział Biskup Polowy WP na uroczystościach przy Szańcu Hubala.

„Żegnając was mam pełną świadomość tego, 
że jesteśmy na finiszu armii z poboru. Wcho-
dzimy w ostatnie kluczowe cztery miesiące, 
kiedy ostatni żołnierze będą opuszczać kosza-
ry” – powiedział do żołnierzy Bogdan Klich.
Minister Klich podziękował żołnierzom za za-
pewnienie bezpieczeństwa podczas pełnienia 
służb wartowniczych, m.in. w siedzibie mini-
sterstwa przy ul. Klonowej. Na zakończenie 
szef MON życzył żołnierzom powodzenia
w cywilu, życiu osobistym. Wyraził również za-
dowolenie z faktu że część żołnierzy zdecydo-
wało się na kontynuowanie zawodu żołnierza.
Na czas podróży do domu i życia spędzanego 
już poza koszarami, specjalnego błogosła-
wieństwa udzielił ks. płk Jan Domian, dziekan 
Garnizonu Warszawa.
Podczas uroczystości listy gratulacyjne żołnie-
rzom Pułku wręczył osobiście Minister Klich. 
W dowód wdzięczności, dowódca Pułku 
Ochrony, wręczył szefowi MON pamiątkową 
odznakę jednostki.

Ostatni ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej warszawskiego Pu³ku Ochrony odchodz¹ do rezerwy
Bogdan Klich, Minister Obrony Narodowej, gen. bryg Kazimierz Gilarski, Dowódca Gar-
nizonu Warszawa oraz Dowódca Pułku Ochrony płk Roman Januszewski uczestniczyli
w uroczystym apelu z okazji pożegnania 119. żołnierzy Pułku Ochrony im. gen dyw. 
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Dowództwa Garnizonu Warszawa z zeszłorocz-
nego ostatniego poboru, odchodzących do rezerwy. Pożegnanie odbyło się na placu 
przed Centrum Konferencyjnym MON. Wzięli w nim udział delegacje jednostek war-
szawskiego garnizonu, zaproszeni goście oraz poczet sztandarowy Pułku „Baszta”.

Apel zakończyła defilada Batalionu Repre-
zentacyjnego WP i żołnierzy Pułku Ochrony,
a także pamiątkowa fotografia wykonana 
przy wejściu do Centrum Konferencyjnego. 

Kapelanem Pułku Ochrony jest ks. płk Krzysz-
tof Wylężek.
Do rezerwy odeszli dziś żołnierze wszystkich 
pododdziałów pułku. W ciągu kilku miesięcy 
żołnierze musieli posiąść spory zasób wiedzy 
teoretycznej (np. przepisy prawa stosowane 
w działaniu wojskowych organów porządko-
wych), a także opanować wiele umiejętności 
praktycznych. Głównym zadaniem wykony-
wanym przez żołnierzy Pułku Ochrony jest 
pełnienie służby wartowniczej, konwojowej
i wewnętrznej, a także dyżurów.              kes
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Biała Podlaska
W siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej 24 kwietnia dokonano uroczystego odczyta-
nia, wmurowania i poświęcenia aktu erekcyjnego pod budowę budynku urzędu celnego, 
oddziału celnego i rozbudowę budynku izby celnej. W uroczystości udział wziął m.in. 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Służby Celnej – Jacek Kapica. Aktu 
poświęcenia dokonał ks. prał płk rez. SG Kazimierz Tuszyński.
Celem realizowanej w Białej Podlaskiej inwestycji jest przede wszystkim poprawa bezpie-
czeństwa na wschodniej granicy Unii Europejskiej i obszaru Schengen. Izba Celna w Bia-
łej Podlaskiej planuje w najbliższym czasie zrealizować podobne inwestycje budowlane
w Tomaszowie Lubelskim i Zamościu.                                                                             kt

Siedlce
Garnizon Siedlce obchodził 24 kwietnia święto 1. Siedleckiego Batalionu łączyła się w nim 
także ceremonia pożegnania żołnierzy PKW MINURCAT udających się z misją pokojową do 
Czadu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Garnizonowym pod przewod-
nictwem ks. prał płk Sławomira Żarskiego. Wraz z nim Mszę Świętą koncelebrowali: ks. kan. 
płk Andrzej Molendowski – Dziekan ŻW z Mińska Mazowieckiego, ks. kpt. dr Tomasz Sku-
pień – kapelan PKW Czad i proboszcz Garnizonu Siedlce ks. kan. ppłk Andrzej Dziwulski. 
Na zakończenie Mszy Świętej ks. płk Żarski przekazał na ręce dowódcy PKW Czad ppłk 
Arkadiusza Widła, pasterskie błogosławieństwo Biskupa Polowego WP.
Po zakończonej Eucharystii dalsza część uroczystości miała miejsce na placu im. gen. Wła-
dysława Sikorskiego, gdzie Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Waldemar Skrzypczak 
w imieniu władz wojskowych RP pożegnał żołnierzy wyjeżdżających na misje dziękując im 
za dotychczasową ofiarną służbę dla Ojczyzny.                                                             ad

Brezovica
W niedzielę, 26 kwietnia 2009 r. w strefie odpowiedzialności POLUKRBAT miała miej-
sce robocza wizyta gen. por. Giuseppe Emilio Gay, który od sierpnia jest dowódcą sił 
KFOR. Do spotkania z dowódcą KFOR doszło w miejscowości Brezovica w gminie Strpce,
w strefie odpowiedzialności żołnierzy ukraińskich. Dowódca PKW KFOR ppłk Mariusz Ga-
łęziowski i jego ukraiński zastępca ppłk Volodymyr Veremchuk w czasie krótkiego briefin-
gu zapoznali gen. por. Giuseppe Emilio Gay z zadaniami żołnierzy odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo mieszkańców tej strefy.
Kolejnym punktem wizyty była cerkiew prawosławna pod wezwaniem Świętego Stefana, 
usytuowana w miejscowości Brezovica. Choć w Kosowie nie brakuje pięknych i zabyt-
kowych cerkwi, to ten obiekt sakralny stanowi wyjątek, gdyż powstał zaledwie kilka lat 
temu z inicjatywy lokalnej społeczności. 
W czasie spotkania z wielebnym Aleksandrem, sprawującym opiekę nad cerkwią, gene-
rał rozmawiał o historii Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, o budowie obiektu w trudnym
okresie powojennym oraz o aktualnych problemach okolicznych mieszkańców.             rf

Nowy Targ
W Prywatnym Liceum Ogólnokształcą-
cym w Nowym Targu podległym WSzW 
w Krakowie odbyło się, 29 kwietnia br. 
uroczyste ślubowanie i pasowanie na 
kadetów uczniów pierwszej klasy woj-
skowej i policyjnej. Aktualnie na tere-
nie województwa małopolskiego klasy 
o poszerzonym programie nauczania 
przysposobienia obronnego funkcjonu-
ją w 9 szkołach. Wojewódzki Sztab Woj-
skowy w Krakowie stara się utrzymywać 
bieżące kontakty ze szkołami, których 
uczniowie będą się ubiegać o przyjęcie 
do zawodowej służby wojskowej. W naj-
bliższym czasie odbędzie się spotkanie
z uczniami klas profilowanych wojsko-
wo podczas zlotu kawalerów Orderu
Wojennego Virtuti Militari, który odbę-
dzie się 29 maja br. w Racławicach.    jn

Suwałki
W Suwałkach odbyły się 27 kwietnia 
2009 r. uroczyste obchody 69. roczni-
cy rozstrzelania członków Tymczasowej 
Rady Ziemi Suwalskiej. Była to pierwsza 
podziemna organizacja niepodległo-
ściowa na Suwalszczyźnie.
W miejscu rozstrzelania 13. członków 
pierwszej na Suwalszczyźnie organizacji 
niepodległościowej, w lesie szwajcarskim, 
gdzie stoi dziś pomnik, złożone zostały 
wiązanki kwiatów. Ksiądz kapelan Straży 
Granicznej Stefan Dmoch odmówił mo-
dlitwę Anioł Pański.                            sd

Szczecin
W garnizonowej świątyni w Szczecinie
2 maja, miała miejsce uroczystość udzie-
lenia sakramentu I Komunii Świętej, do 
której przystąpiło 24 dzieci z parafii 
wojskowej oraz sympatyków kościoła 
garnizonowego w Szczecinie. Mszy św. 
przewodniczył proboszcz ks. ppłk Ry-
szard Stępień a koncelebrował ks. kan. 
Kazimierz Lasota.
W homilii ks. proboszcz uwrażliwiał dzie-
ci, aby strzegły i pielęgnowały skarb, jaki 
w dniu dzisiejszym otrzymują od kościoła 
do swoich serc i swojej duszy. Tym skar-
bem jest „chleb dający życie wieczne”. xRS
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