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Liturgia
Koœcio³a

6 września – XXIII Niedziela zwykła 
Jezus krocząc po Galilejskiej ziemi czynił 
dobro każdemu spotkanemu człowiekowi. 
I tak jest do dziś. Wszystko zależy od nasze-
go otwarcia. Od naszej decyzji. Czy chcemy 
spróbować żyć jak On w radykalizmie ewan-
gelicznym konkretnego mojego życia tu i te-
raz. Nie od święta ale na co dzień. Chciejmy 
tak żyć, On na pewno nam pomorze!

8 września – Święto Narodzenia NMP 
Matki Bożej Siewnej
Dzień urodzin Matki Bożej – dla dzieci czas 
świętowania i wdzięczności za tak wiele do-
bra która nam przyszło przez Jej Matczyne 
ręce. Wiec dziękujmy Tej bez której nie wy-
obrażamy sobie życia. W naszej polskiej tra-
dycji nazywamy ją też Matką Bożą siewną bo 
błogosławi zasiewom i przyszłym plonom 
w trosce o swoje dzieci.

13 września – XXIV Niedziela zwykła 
„A wy za kogo Mnie uważacie?” Pyta Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii? No za kogo? Pyta- 
nie…

14 września – Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego
Krzyż znak naszego zbawienia. Przypomina 
o wielkiej odrzuconej Miłości. Bóg cierpiał 
byśmy mogli żyć. Byśmy mogli być zdolni 
do dobrej i czystej miłości. Wielka tajemni-
ca i wielki dar tak wielokrotnie niedocenia-
ny przez nas lub traktowany bez szacunku. 
„Nie zdejmę krzyża z mego serca, nie wyrwę 
go z sumienia” śpiewamy, niech to stanie 
się faktem mojego codziennego starania się 
o zbawienie.

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy Bracia i Siostry!
W samym sercu sierpnia – czasu wakacji dla 
wielu rodzin – Kościół obchodzi uroczystość 
Wniebowzięcia Błogosławionej Dziewicy. Jest 
to szczególna okazja do zastanowienia się 
nad ostatecznym sensem ludzkiego istnienia, 
przy czym pomaga nam w tym dzisiejsza li-
turgia, która zaprasza nas, abyśmy żyli na 
tym świecie ukierunkowani zawsze na dobra 
wieczne, aby dzielić tę samą chwałę Maryi, 
naszej Matki (por. Modlitwę „Kolektę”). Dlate-
go skierujmy wzrok na Nią, Gwiazdę Nadziei, 
która rozświetla nasz ziemski szlak, idąc za 
przykładem świętych, którzy zwracali się ku 
Niej w każdych okolicznościach.
Obchodzimy Rok Kapłański dla upamiętnienia 
Świętego Proboszcza z Ars, toteż chciałbym 
zaczerpnąć z myśli i świadectw tego świętego 
wiejskiego plebana kilka bodźców do refleksji, 
aby pomogły one nam wszystkim, zwłaszcza 
nam, kapłanom, ożywić miłość i cześć do Naj-
świętszej Maryi Panny.
Biografowie zwracają uwagę, że św. Jan Maria 
Vianney mówił o Maryi z wielką pobożnością, 
a zarazem z ufnością i bezpośredniością. „Świę-
ta Dziewica – zwykł powtarzać – jest bez zma-
zy, ozdobiona wszelkimi cnotami, które czynią 
Ją tak piękną i drogą Trójcy Przenajświętszej” 
(B. Nodet – „Il pensiero e l’anima del Curato 
d’Ars. Turyn 1967, str. 303). I dalej: „Serce tej 
dobrej Matki jest samą tylko miłością i miło-
sierdziem, pragnie jedynie szczęścia dla nas. 
Wystarczy tylko zwrócić się do Niej, aby zostać 
wysłuchanym” (tamże, 307). 
Przebija z tych słów gorliwość kapłana, który 
– kierowany gorącym zapałem apostolskim – 

cieszy się, mówiąc o Maryi wiernym i nigdy go 
to nie męczy. Również trudną do zrozumienia 
tajemnicę, jak tę dzisiejszą o Wniebowzięciu, 
umiał on przedstawić za pomocą wymow-
nych obrazów, na przykład: „Człowiek został 
stworzony dla nieba. Diabeł połamał schody, 
które tam prowadziły. Pan nasz swoją Męką 
zrobił inne... Najświętsza Maryja Panna jest 
na szczycie tych schodów i trzyma je dwiema 
rękami” (tamże).
Świętego Proboszcza z Ars pociągało przede 
wszystkim piękno Maryi, piękno, które zbie-
ga się z Jej bytem jako Niepokalanej, jed- 
ynym stworzeniem poczętym bez cienia 
grzechu. „Maryja Panna jest tym pięknym 
stworzeniem, które nigdy nie zawiodło do-
brego Boga” (tamże, 306) – napisał. Jako 
dobry i wierny pasterz przede wszystkim 
dawał przykład, także tej synowskiej miłości 
do Matki Jezusa, od której czuł się przycią-
gany do nieba „Gdybym nie doszedł do nie-
ba, jakże czułbym się zasmucony! – wołał. 
– Nigdy nie zobaczyłbym Najświętszej Dzie-
wicy, tego stworzenia tak bardzo pięknego!” 
(tamże, 309). Wielokrotnie poświęcił swą 
parafię Maryi, zalecając zwłaszcza matkom, 
aby czyniły to każdego ranka wraz ze swymi 
dziećmi. 
Drodzy bracia i siostry, niech uczucia Święte-
go Proboszcza z Ars będą także naszymi. I z tą 
samą wiarą zwracajmy się ku Maryi Wniebo-
wziętej, powierzając jej w sposób szczególny 
kapłanów z całego świata.

Benedykt XVI,  
Castel Gandolfo, 15 sierpnia 2009

Na okładce:
5-14 sierpnia 2009 r., XVIII Międzynarodo-
wa Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną 
Górę.

Zwracajmy siê ku Maryi Wniebowziêtej
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Ona uczy nas odwagi pójścia za Chrystusem

„Nie ma prawdy bez 
odwagi wyznawania jej 

przed ludźmi”
Stefan Kardynał Wyszyński

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  S I E R P I E N
Aby chrześcijanom, dyskryminowanym i prze-
śladowanym w wielu krajach z powodu imienia 
Chrystusa, przyznano ludzkie prawa, równość 
i wolność religijną, by mogli żyć i wyznawać 
swoją wiarę w wolności.

„Nie ma prawdy
bez odwagi

wyznawania jej
przed ludźmi”

Stefan Kardynał Wyszyński
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Nie lękajcie się pielgrzymki!

lizacji Wojska Polskiego, polegającej między 
innymi na rezygnacji z poboru powszechne-
go. Na postawione pytanie odpowiedziałem 
z nieukrywanym wzruszeniem, że „trzeba się 
modlić”. W istocie pytanie było zasadne. Do 
roku 2008, w pieszym pielgrzymowaniu na Ja-
sną Górę, w 95% uczestniczyli żołnierze służ-
by zasadniczej. Brak powszechnego poboru, 
a tym samym brak żołnierzy służby zasadni-
czej, sugerował założenie, że nie będzie chęt-
nych do udziału w niełatwym wydarzeniu, ja-
kim jest piesza pielgrzymka. W miesiącach po-
przedzających wymarsz na pielgrzymi szlak ze 
wszystkich stron dochodziły głosy, że „w tym 
roku pielgrzymki do Częstochowy nie będzie, 
bo nie ma wojska”. 
Sam zacząłem zastanawiać się, jaka na dziś 
jest zawartość wojska w Wojsku. Wypowia-
dano kłamliwą informację, ponieważ Wojsko 
w Polsce jeszcze jest. Prawdą jest, że dotychczas 
Wojsko dzieliło się albo zostało podzielone na 
dwie „kategorie”: kadrę zawodową i żołnierzy. 
Ale ten stan rzeczy spowodował – oby krótko-
trwały – kryzys samoświadomości w szeregach 
Wojska Polskiego, według którego żołnierzem 
był żołnierz służby zasadniczej. Skoro więc 
duszpasterstwo wojskowe adresowane jest do 
żołnierzy, to powstało fałszywe przekonanie, 
że skierowane jest tylko do żołnierzy służby 
zasadniczej, bo to oni są przecież żołnierzami 
w Wojsku Polskim. Natomiast Wojsko Polskie 
to żołnierze wszystkich stopni, stojący na stra-
ży Konstytucji, suwerenności i niepodległości 
Rzeczypospolitej. Zaś społeczność wojskowa 
to rodziny żołnierzy oraz pracownicy cywil-
ni zaangażowani w funkcjonowanie Wojska 
Polskiego. Dlatego Ewangelia, czyli Dobra No-
wina Jezusa Chrystusa o zbawieniu człowieka 
oraz zatroskanie o stan życia w Łasce każdego 
chrześcijanina, które są przedmiotem działal-
ności Ordynariatu Polowego Wojska Polskie-
go, są proponowane żołnierzowi w stopniu 
szeregowego, jak też żołnierzowi w stopniu 
generała. Jeśli Jezus Chrystus mówi – przez po-
sługę Kościoła – „Pójdź za Mną”, to nie ma co 
oglądać się za siebie, mówić „nie ma wojska”, 
tylko trzeba zachować się i odpowiedzieć na 
wezwanie do naśladowania Chrystusa również 
w Wojsku. Zapewniam, że jest to możliwe. 
Chrześcijanie w mundurach nie mogą zapomi-
nać o Ewangelii po przekroczeniu bram jed-
nostki wojskowej, aby tam, w czasie wykony-
wania czynności służbowych – przypomnę na 
rzecz bezpieczeństwa Ojczyzny – kierowali się 
antyewangelią. Były takie czasy – i to całkiem 
niedawno – kiedy w szeregach Wojska Polskie-
go nie można było prowadzić duszpasterstwa; 
gdy bramy koszar były zamknięte dla Chry-
stusa i Jego Ewangelii. Wspomniał o tym Jan 
Paweł II w czasie swego pierwszego spotkania 
z Wojskiem Polskim w Zegrzu Pomorskim pod 

Podczas ceremonii powitania Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę, ze szczy-
tu jasnogórskiej Twierdzy, wypowiedziałem między innymi takie słowa: „Jeśli mam 
serce, to właśnie do tronu Królowej Polski zbliża się moje serce”. Serce jest tą czę-
ścią nas, dzięki której w naszym ciele jest życie. Piesze pielgrzymowanie jest dla 
mnie życiem. Moje życie jest pielgrzymowaniem. I jeśli jeszcze raz posłużę się ob-
razem serca, to zaiste tak jest, że moim sercem jest pielgrzymka oraz pielgrzymka 
jest moim sercem. 

Podczas tegorocznej pielgrzymki na Jasną 
Górę powiedziałem do żołnierzy-pątników, 
że jeśli miałbym pokazać komuś coś najwspa-
nialszego w Polsce, to zabrałbym go nie do 
Gdańska, Krakowa czy Zakopanego, ale poka-
załbym mu pielgrzymkę. I to nie od zewnątrz, 
aby popatrzył na zmęczonych i zabrudzonych 
pielgrzymów. Ale pokazałbym mu pielgrzym-
kę od wewnątrz, zabierając go na pielgrzymi 
szlak. Bo żeby poznać co to jest pielgrzymka 
piesza, trzeba koniecznie stać się pieszym 
pielgrzymem. W czasie pieszego pielgrzymo-
wania można zachwycać się bezdyskusyjnym 
urokiem malowniczych krajobrazów naszej 
ojczystej ziemi, ale też w tym samym czasie 
można zachwycić się wewnętrznym pięknem 
człowieka, który dzieli się chlebem, wodą, do-
mem, swoim życiem za cenę jednego słowa: 
„dziękuję”. Pielgrzymka piesza leczy z ego-
izmu, z niczym nieuzasadnionego poczucia 
samowystarczalności. Na pielgrzymce pieszej 
człowiek przekonuje się, jak wiele w jego ży-
ciu osobistym i życiowym sukcesie zależy od 
innych; od ich dobroci, wrażliwości, bezinte-
resowności. Jednocześnie pielgrzymowanie 
pokazuje, jak wiele w życiu bliźniego zależy 
również ode mnie. Każdy metr przebytej dro-
gi jest dowodem, że rzeczywiście „nikt z nas 
nie żyje dla siebie”. Jeżeli bowiem żyjemy, to 
żyjemy dla Boga i bliźniego oraz dzięki Bogu 
i bliźniemu. A to bardzo ważna prawda o nas 
i naszym życiu. Prawda szczególnie ważna 
dla żołnierza, którego życie jest życiem dla 
innych posuniętym aż do poświęcenia krwi, 
zdrowia, rodziny i życia w ofierze dla drugie- 
go człowieka. 
Piesze pielgrzymowanie pozwala również zo-
baczyć Niewidzialnego. To prawda, że „Boga 
nikt nigdy nie widział” oraz że „Jednorodzo-
ny Syn, który jest we wnętrzu Ojca, nam Go 
objawił”. Ale Boga, który jest nieosiągalny dla 
naszych oczu można poznać przez doświad-
czenie Go. Zdaję sobie sprawę, że w tym co 
powiedziałem, tchnie mistycznym dozna-
niem właściwym Świętym i o którym można 
dowiedzieć się czytając życiorysy i pamiętniki 
Mistyków. Ale w czasie mojego 35. letnie-
go pielgrzymowania spotkałem wielu takich 
pielgrzymów, również w mundurach, którzy 
na pielgrzymce doświadczyli Boga. Wspomnę 
chociażby z tegorocznej Pielgrzymki żołnierza 
niemieckiego, który stwierdził, że doświadczył 
„dotknięcia Boga”. Ten żołnierz na Górce Prze-
prośnej pod Częstochową przyjął Ducha Świę-
tego w sakramencie bierzmowania. 
W ostatnim dniu pielgrzymkowym, w ubie-
głym roku, na szczycie Jasnogórskiego Klasz-
toru, zostałem zapytany przez przygodnego 
człowieka „A co będzie z wojskową pielgrzym-
ką w przyszłym roku?”. Pytanie było zadane 
w kontekście zbliżającej się tzw. profesjona- 

Koszalinem. Papież stwierdził, że wówczas 
prowadzono w Wojsku Polskim „swoiste an-
tyduszpasterstwo”. Żołnierzom głoszono anty-
ewangelię. Wojsko Polskie zostało przywróco-
ne społeczeństwu polskiemu – o tym też mówił 
w Koszalinie Jan Paweł II. Wyrazem tego było 
przywrócenie duszpasterstwa wojskowego. 
Przepraszam za śmiałość, ale czytelnym wyra-
zem żywej obecności Wojska Polskiego w Na-
rodzie Polskim jest Piesza Pielgrzymka Żołnie-
rzy na Jasną Górę. Tam, na pielgrzymce, moż-
na się przekonać, że Wojsko jest oczekiwaną, 
uznaną i szanowaną istotną częścią całości, 
a nie odizolowanym towarzystwem pozba-
wionym wyższych potrzeb. Pielgrzymka odda-
je Wojsku żołnierza, który między innymi wie, 
co to znaczy dobrze pojęte „koleżeństwo”, 
bez którego trudno sobie wyobrazić codzien-
ną służbę zarówno w czasie pokoju, jak i na 
wojnie. Dlatego proszę wszystkich żołnierzy 
i tych, którzy chcą decydować o Wojsku Pol-
skim – nie lękajcie się pielgrzymki! 
Czy istniało niebezpieczeństwo wymazania 
Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę 
z mapy ogólnopolskiego ruchu pielgrzymko-
wego? Wolałbym powiedzieć, że „nie”. Ale 
niestety było. Przypadkowe czy planowane? 
Tego nie wiem i nie chcę wiedzieć. Wiem nato-
miast, że są tacy żołnierze, którzy jak przysta-
ło na żołnierza są w pełnej gotowości, nawet 
w czasie wakacji, aby na dany im sygnał, na-
tychmiast stawić się tam, gdzie są potrzebni. 
I nie wstydzą się munduru; nie traktują go, jak 
ubrania roboczego. Przeciwnie, żyją tak, aby 
myślą, słowem i uczynkiem nie ująć mu god-
ności i chwały. Dziękuję wszystkim wtajemni-
czonym żołnierzom, duchownym i świeckim, 
którzy trzy miesiące przed sierpniem modlili 
się w intencji Pielgrzymki Żołnierzy, aby była. 
Dziękuję wszystkim oficerom dobrej woli 
z Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego oraz Dowództwa 
Wojsk Lądowych i Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych RP za podjęte decyzje. Dziękuję żoł-
nierzom 9. Batalionu Łączności DWLąd za per-
fekcyjne, nie tylko profesjonalne, logistyczne 
zabezpieczenie Pielgrzymki. Dziękuję wszyst-
kim żołnierzom uczestniczącym w tegorocznej 
Pielgrzymce za nową jakość już obecną w Woj-
sku Polskim. Prawdziwie w szeregach polskich 
żołnierzy już jest nowych ludzi plemię, jakich 
jeszcze świat nie widział. 

ks. płk Dariusz Kowalski, 
Koordynator Ruchu Pielgrzymkowego

w Ordynariacie Polowym



4

X V I I I  M i ę d z y n a r o d o w a  P i e s z a  P i e l g r z y m k a  Ż o ł n i e r z y  n a  J a s n ą  G ó r ę

Z Żandarmerią Wojskową bezpieczniej

Po Mszy św. w Krzemienicy 
do Czerniewic pielgrzymował 

 gen. broni Edward Pietrzyk, 
wielki Przyjaciel  Pielgrzymki

Jak ta szara piechota: czy to deszcz, 
czy słoneczna spiekota...

Katedra Polowa, 5 sierpnia 2009 r., godz. 5.30. 
– z błogosławieństwem Biskupa Polowego na pielgrzymi szlak 

Na pielgrzymiej drodze niespodzianka
– dar dla wosjkowej pielgrzymki 

od XXVIII WAPM
U Matki Bożej Niepokalanej i św. Ojca 
Maksymilana Kolbego w  Niepokalanowie  
zawsze gościnni Ojcowie Franciszkanie

Obozowisko gotowe, czeka na wojskowych pielgrzymów 
– dzieło m.in. sprawdzonych logistyków z Białobrzegów

Niemiecki sanitariusz opatruje zbolałe nogi
polskiej celniczki

Wojskowi pielgrzymi witani sercem i chlebem na 
polskich drogach. Przydrożne krzyże zobowiązują

14 sierpnia, Przeprośna Górka: Mszy św. 
przy Sanktuarium O. Pio  przewodniczy

Biskup polowy Tadeusz Płoski

W  N i m  j e s t  ż y c i e
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Dokończenie fotoreportażu na str. 16.

Krzyż dla Bartka, bierzmowanego 
na pielgrzymce marynarza

14 sierpnia, Przeprośna Górka: Mszy św. 
przy Sanktuarium O. Pio  przewodniczy

Biskup polowy Tadeusz Płoski

„On szedł w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, a idąc 
uczył kochać i przebaczać. Mój Mistrzu przede mną 
droga, którą przebyć muszę, tak jak Ty”

Przygotowania do Mszy św. polowej 
na obozowisku w Raduczu

Spojrzeć w oczy Matki, która wszystko rozumie...

Maryjo, Zawierzm Ci całe Wojsko Polskie 
(Biskup Płoski w Kaplicy Cudownego Obrazu)

Pielgrzymka – wspólnota przyjażni, 
życzliwości i koleżeństwa

Generalska trójka: Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski, 
Dowódca Wojsk Lądowych gen. bryg. Waldemar Skrzypczak, 
Generalny Inspektor Wojsk Lądowych Bundeswehry 
gen.broni Hans-Otto Budde

Pielgrzymów wojskowych przyprowadziło w tym roku  na 
Jasną Górę 11. kapelanów wojskowych. Pokornie błagamy, 

Królowo Polski, do Syna swego nas prowadź

W  N i m  j e s t  ż y c i e
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Święto Wojska Polskiego
18 bitwa w dziejach świata rozegrała się w 1920 r. na 
przedpolach Warszawy. To tutaj siła i taktyka polskiego 
oręża zatrzymała hordy bolszewickie, zmierzające przez 
Polskę na podbój całej Europy, aż po fale Atlantyku.
Jednak w momencie, kiedy armia wroga zbliżała się niebez-
piecznie do naszej stolicy, sytuacja Polski, która dopiero od 
dwóch lat cieszyła się niepodległością, wydawała się kry- 
tyczna. Państwo jeszcze nie dźwignęło się w pełni z ponad 
stuletniej niewoli, jeszcze nie utwierdziło do końca w swoim 
niepodległym, integralnym bycie, a już przyszło mu się mie-
rzyć z potęgą wschodniego sąsiada. Na barkach Józefa Pił-
sudskiego spoczął ogromny ciężar odpowiedzialności za los 

całego państwa i narodu. Zachowane do dziś dokumenty 
z tamtego okresu zaświadczają, że wielki wódz w pełni ro-
zumiejąc tragizm sytuacji, również sam przeżywał ciężkie 
chwile na pograniczu załamania.
Jednak wielkość tego człowieka polegała na tym, że mimo 
ludzkich słabości, w krytycznym momencie potrafił dźwi-
gnąć się i zaangażować wszystkie swoje siły i talenty stra-
tegiczne dla ratowania Ojczyzny. Korzystając z pomysłu 
gen. Prądzyńskiego, którego strategia nie została niestety 
wykorzystana w powstaniu listopadowym, Józef Piłsudski 
opracował „plan uderzenia znad Wieprza”. To genialne – 
jak się okazało - posunięcie, które przyniosło całkowite za-
skoczenie i dezorientację wroga (przy jednoczesnym zwią-
zaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warsza-
wy), przesądziło o losie całej bitwy i wojny. Stało się też 
punktem zwrotnym w historii naszego kontynentu. 
Józef Piłsudski za poprowadzenie narodu do wielkiego 
zwycięstwa otrzymał buławę marszałkowską, a Polska 
mogła w końcu cieszyć się upragnioną wolnością.
Bitwa warszawska splata się z najważniejszym świętem 
Matki Bożej w liturgii Kościoła – Wniebowzięciem Najświęt-
szej Maryi Panny, która zatryumfowała w chwale nieba. Ona 
także przeżywała chwile, po ludzku patrząc, całkowitej klę-
ski, porażki, patrząc na swego Ukrzyżowanego Syna. Do Niej 
jednak należało ostateczne zwycięstwo i korona nieba. 
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
i rocznicę bitwy warszawskiej, zwanej także cudem nad 
Wisłą, obchodzone jest corocznie Święto Wojska Polskie-
go w uznaniu wagi zwycięstwa z 1920 r. Jest to dzień, 
w którym oddajemy hołd żołnierzom, którzy walczyli 
i przelali krew za Ojczyznę. To również czas podziękowania 
tym wszystkim, którzy służą w armii obecnie.

Katedra Polowa 
W Święto Wojska Polskiego, Biskup Polowy 
gen. dyw. Tadeusz Płoski przewodniczył uro-
czystej Eucharystii, sprawowanej w intencji 
Ojczyzny. Liturgię koncelebrowało liczne 
grono kapłanów. Katedra Polowa zgroma-
dziła najwyższych przedstawicieli władz 
państwowych z Prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim i Ministrem Obrony Narodowej 
Bogdanem Klichem oraz generalicję z Sze-
fem Sztabu Generalnego WP gen. Francisz-
kiem Gągorem wraz z nowo mianowanymi 
generałami. 
Na uroczystość przybyli także m.in. szef Biu-
ra Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander 
Szczygło, szef Kancelarii Prezydenta Wła-
dysław Stasiak oraz przedstawiciele armii 
państw NATO. 
W homilii, nawiązując do Victorii polskiej 
z 1920 r., Biskup Płoski podkreślił: „Bitwa 
Warszawska 1920 roku ocaliła nie tylko odzy-
skaną niedawno polską niepodległość. Była 
to jedna z trzech najważniejszych bitew XX 
wieku na świecie, a zarazem jedna z decydu-
jących w całej historii ludzkości. Wojsko Pol-
skie na czele ze zwycięskim wodzem Marszał-
kiem Józefem Piłsudskim zatrzymało i zwy-
ciężyło milionową nawałę Armii Czerwonej 
i uratowało nie tylko Polskę, ale i całą Europę 
przed niewolą oraz wprowadzeniem zbrod-
niczego sowieckiego totalitaryzmu i systemu 

komunistycznego. Było to nawiązanie do naj-
wspanialszych tradycji Rzeczypospolitej…”. 
„Do tych dramatycznych wydarzeń latem 
1920 roku nawiązywał też wielokrotnie Jan 
Paweł II. Przypominając datę swoich urodzin 
w Wadowicach, Ojciec Święty mówił m.in.: 
„Jeżeli Pan Bóg pozwoli mi być jeszcze kie-
dyś na Wawelu, to pójdę do grobów królew-
skich i pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy 
przyszedłem na świat, kiedy szli na Warsza-
wę bolszewicy, kiedy dokonał się cud nad 
Wisłą, a i jego narzędziem, narzędziem tego 
cudu nad Wisłą w znaczeniu militarnym był 
niewątpliwie Marszałek Piłsudski i cala pol-
ska armia (…)” – przywołał słowa Ojca św. 
Biskup Płoski. 
W czasie uroczystości przedstawiciele 12 Dy- 
wizji Zmechanizowanej ze Szczecina przeka-
zali tablicę pamiątkową, na której umiesz-
czono imiona i nazwiska żołnierzy poległych 
podczas pełnienia misji w Iraku.
Wręczono także odznaczenia papieskie dla 
świeckich. Andrzej Przewoźnik, sekretarz 
Rady Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymał 
Krzyż Komandorski Orderu św. Grzegorza 
Wielkiego, Artur Jarczyński został odznaczo-
ny Orderem Rycerskim św. Sylwestra, a m.in. 
Piotr Grzybowski otrzymał Krzyż Pro Ecclesia 
et Pontifice. 
Nad wejściem do Katedry Polowej, Biskup 
Polowy poświęcił nowy witraż Matki Bożej 

Częstochowskiej, wykonany w 70. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej dla upamięt-
nienia wszystkich Polaków, którzy przelali 
krew w obronie Ojczyzny.

Belweder
Podczas uroczystości, zorganizowanej z oka-
zji Święta Wojska Polskiego na dziedzińcu 
Belwederu, Prezydent w obecności przed-
stawicieli najwyższych władz państwowych 
wręczył nominacje generalskie i odznacze-
nia państwowe. W uroczystości uczestniczył 
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski, któremu 
towarzyszyli ks. płk Jan Domian i ks. ppłk 
Jan Osiński.
„Dzień Święta Wojska Polskiego przypada 
w chwili, kiedy siły polskie w ramach Pak-
tu NATO oraz jako lojalny sojusznik USA 
i innych państw od lat biorą udział w opera-
cjach, których zadaniem jest niesienie pokoju 
i stabilizacji, a także, co z całą stanowczością 
chcę podkreślić, obrona interesów naszego 
kraju. Nasze siły zbrojne muszą w tego ro-
dzaju operacjach uczestniczyć” – podkreślił 
Prezydent. Dodał, że jest to trudne w dobie 
kryzysu gospodarczego, ale nawet teraz nie 
można na armii oszczędzać.
Lech Kaczyński wręczył 11 nominacji gene-
ralskich, dwa awanse na stopień nadinspek-
tora Policji oraz odznaczenia państwowe 
i wojskowe. Prezydent oddał cześć pamięci 
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kpt. Daniela Ambrozińskiego, który poległ 
10 sierpnia w Afganistanie.

Grób Nieznanego ¯o³nierza
Z okazji Święta Wojska Polskiego, nawią-
zującego do tradycji Święta Żołnierza usta-
nowionego w 1923 r. dla uczczenia chwały 
oręża polskiego i pamięci żołnierzy, którzy 
polegli w walkach o niepodległość, przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się 
uroczysta zmiana wart. 
Nad głowami licznie zgromadzonych warsza-
wiaków i przybyłych gości powiewała flaga 
państwowa, proporzec prezydencki oraz flagi 
Rodzajów Sił Zbrojnych, które symbolizowa-
ły obecność na Placu Piłsudskiego najwyż-
szych przedstawicieli władz państwowych 
i wojskowych. Ordynariat Polowy reprezen- 
tował Biskup Polowy Tadeusz Płoski. 
Prezydent Lech Kaczyński podkreślił, że nasz 
kraj musi dysponować siłami zbrojnymi od-
powiadającymi jej miejscu w NATO, w Unii 
Europejskiej, a przede wszystkim miejscu na 
mapie Europy. „To miejsce wymaga dwóch 
rzeczy: głębokiego patriotyzmu wszystkich 
Polek i Polaków oraz sprawnych, silnych, 
a nawet potężnych sił zbrojnych” – powie-
dział.
Uświetnieniem Święta Wojska Polskiego był 
pokaz musztry paradnej w wykonaniu pod-
oddziałów WP, który publiczność nagrodziła 
gromkimi oklaskami. Uroczystość zakończyło 
złożenie wieńców przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza oraz defilada pododdziałów. 

Wyró¿nienia Ministra
Obrony Narodowej

Ks. płk Jan Domian, kapelan Ordynariatu 
Polowego, proboszcz parafii wojskowej na 
warszawskim Bemowie, został wyróżniony 
wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obro-
ny Narodowej. Pamiątkowy dyplom wręczył 
kapelanowi Minister Bogdan Klich podczas 
uroczystości w siedzibie ministerstwa.
 „Jest to dla mnie wyróżnienie i wyraz zaufa-
nia nie tylko ze strony ministra, ale i mojego 
przełożonego, Biskupa Polowego” – po-
wiedział ks. Domian. Wśród wyróżnionych 
wpisem do Księgi znalazło się 13 oficerów 
i żołnierzy ze wszystkich rodzajów wojsk. 

Pośmiertnie wpisem do Księgi Honorowej 
MON zostało uhonorowanych także czte-
rech żołnierzy, którzy polegli na misjach po-
kojowych.
Podczas uroczystości wręczono również 
odznaki kustosza pamięci, którą otrzymała 
Archikatedra św. Jana w Warszawie.
Z rąk ministra Klicha akt nominacyjny na 
stopień majora otrzymał paulin o. Eustachy 
Rakoczy, kapelan z jasnogórskiego klasztoru.
W uroczystości uczestniczyli: ministrowie, 
generałowie i pracownicy poszczególnych 
pionów resortu. Obecni byli przedstawicie-
le duszpasterstw wojskowych z Biskupem 
Polowym Tadeuszem Płoskim, rodziny pole-
głych na misjach pokojowych żołnierzy oraz 
kombatanci.

Apel Jasnogórski
W godzinie Apelu Jasnogórskiego, Biskup 
Polowy stanął przed Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Gó-
rze, aby wraz z przedstawicielami Wojska 
i formacji MSWiA zawierzyć wszystkie służy 
mundurowe w Ojczyźnie Jej opiece. 
W jasnogórskiej kaplicy, hołd Matce Bożej 
oddali m.in.: gen. dyw. Zbigniew Gruszka 
– Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych, gen. 
dyw. Zbigniew Głowienka – Dowódca 2 Kor-
pusu Zmechanizowanego, gen. bryg. Janusz 
Lalka – Szef Wojsk Inżynieryjnych General-
nego Zarządu Wsparcia Sztabu Generalnego 
WP oraz przedstawiciele innych służb mun-
durowych. 
Przed Maryją zameldowali się księża kapelani: 
ks. prał. płk Zbigniew Kępa – Dziekan Straży 
Granicznej, ks. ppłk Jan Osiński – Wicekanc-
lerz Kurii Polowej, o. płk Jan Golonka, ks. płk 
Adam Sosonko – proboszcz Parafii Wojsko-
wej w Lublińcu oraz o. por. Kamil Szustak. 
Ordynariusz Wojskowy w modlitwie wspo-
mniał o zwycięskiej bitwie z 1920 roku i jej 
znaczeniu dla Polski i Europy. Na zakończe-
nie Apelu Prymas Polski kard. Józef Glemp 
oraz Biskup Polowy Tadeusz Płoski udzielili 
duszpasterskiego błogosławieństwa. 

Radzymin 
W historycznym miejscu bitwy warszaw-
skiej, na Cmentarzu Żołnierzy Wojny Polsko-

-Bolszewickiej 1920 r., odprawiona została 
uroczysta Eucharystia, której przewodniczył 
Abp warszawsko-praski Henryk Hoser.
Po zakończonej Mszy św. odczytano Apel Pa-
mięci. Poszczególne delegacje złożyły wień-
ce przed mogiłą bohaterskich obrońców.
Na uroczystość przybyli m.in.: wice minister 
Obrony Narodowej Zenon Kosiniak-Kamysz, 
dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. 
Kazimierz Gilarski oraz dowódca Żandarme-
rii Wojskowej gen. Witczak. Oprawę uroczy-
stości tworzyła Kompania Reprezentacyjna 
WP wraz z Orkiestrą.

Wroc³aw
Obchody rozpoczęła Msza św., celebro-
wana przez Metropolitę Wrocławskiego 
Abp. Mariana Gołębiewskiego w Kościele 
Garnizonowym p.w. św. Elżbiety, a dalsza 
część uroczystości odbyła się na placu Go-
łębim wrocławskiego rynku, gdzie odczy-
tano Apel Pamięci. Żołnierzom Garnizonu 
Wrocław zostały wręczone medale resorto-
we i wyróżnienia. Uroczystość zakończyła 
defilada pododdziałów oraz doskonały po-
kaz elementów musztry paradnej. Oprawę 
uroczystości tworzył koncert w wykonaniu 
Orkiestry Reprezentacyjnej SOW oraz obec-
ność Kompani Reprezentacyjnej SOW.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dowódca 
Śląskiego Okręgu Wojskowego, p.o. płk Jan 
Pawlik, Rektor – Komendant Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych gen. bryg. Ka-
zimierz Jaklewicz, Wojewoda Dolnośląski 
Rafał Jurkowlaniec, przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych, jednostek 
wojskowych i instytucji Garnizonu Wrocław 
oraz licznie zgromadzeni Dolnoślązacy.

Uroczystoœci w Bia³ej Podlaskiej
W Kościele Garnizonowym pw. św. Kazimie-
rza Królewicza została odprawiona Msza 
św. koncelebrowana w intencji Wojska Pol-
skiego i tych, którzy oddali swoje życie w 
obronie Ojczyzny. W koncelebrze wspólnie 
modlili się m.in.: ks. prał. Ryszard Kardas, ks. 
prał. płk Kazimierz Tuszyński, który wygłosił 
Słowo Boże oraz ks. kan. Janusz Onufryjuk. 
W Eucharystii uczestniczyli m.in.: Andrzej 
Czapski – Prezydent m. Biała Podlaska, ppłk 
Jan Górniak – komendant WKU w Białej Pod-
laskiej, płk rez. Jan Smolarek – Prezes Stowa-
rzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego 
RP i in. Po Mszy św. zostały złożone kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniającym pilotów, 
którzy zginęli podczas pełnionej służby.

oprac. Anna Tokarska

Ks. płk Jan Domian wyróżniony
przez Ministra Obrony Narodowej

Nowo mianowani generałowie WP
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Pański obraz „Matka Boża Żołnierska” jest 
i w rezydencji Biskupa Polowego Tadeusza 
Płoskiego i w samym sercu Polski – na Ja-
snej Górze. Tę żołnierską Madonnę nieśli 
na swoich ramionach wojskowi pielgrzymi 
w 2007 r. Gdzie rozpoczęła się peregryna-
cja tego niezwykłego obrazu? 
–  Myślę, że zaczęła się w moim sercu, wy-

obraźni i umyśle już w dzieciństwie, gdy do 
naszego domu w latach 60. trafił pielgrzy-
mujący obraz Matki Bożej Częstochowskiej. 
Ale sam obraz „Matki Bożej Żołnierskiej” 
stanął na ołtarzu polowym po raz pierwszy 
podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika 
Czynu Niepodległościowego oraz poświę-
cenia Placu Powstańców Warszawy 1944 
w Bełżycach 29 maja 2005 r. Poświęcony 
przez Bp. Artura Mizińskiego, biskupa po- 
mocniczego Archidiecezji Lubelskiej, w asy- 
ście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego 
przy akompaniamencie Orkiestry Garnizonu 
Lubelskiego stanął na ołtarzu. Po uroczy-
stości zgodnie z ceremoniałem wojskowym 
i honorami został odprowadzony do Ko-
ścioła parafialnego w Bełżycach – do Kapli-
cy Żołnierza Polskiego. Modlił się przed tym 
obrazem w Bełżycach m.in. śp. ks. Prałat 
Peszkowski, był w wielu miejscach uświęco-
nych heroizmem żołnierza polskiego. 
Był na pogrzebie generała Bartoszcze, 
i jest na sztandarze Szkoły Podstawowej 
w Wędrzynie im. Żołnierza Polskiego w Węd- 
rzynie. 

Można by rzec, że Matka Boża Żołnierska 
promieniuje swoim świętym obliczem na 
najdalsze zakątki Polski, bo przecież Bełży-
ce i Wędrzyn , to niemal antypody? 
–  To dość ciekawa historia, jak ten wizerunek 

trafił do Wędrzyna. Pani Dyrektor Szkoły 
Agnieszka Schindler znalazła w interne-
cie ten mój obraz, szukając inspiracji do 
sztandaru. Skontaktowała się ze mną. A ja 
oczywiście zgodziłem się z radością, niech 
czuwa nad młodzieżą, nad nauczycielami 
szkoły im. Żołnierza Polskiego… 
Byłem w Latyczowie na Ukrainie. To było 
już po wniesieniu przez pielgrzymkę woj-
skową na Jasną Górę obrazu Matki Bożej 

–  Bardzo wiele zawdzięczam Liceum Pla-
stycznemu w Nałęczowie. Jestem wycho-
wankiem Pana Piotra Kmiecia, znanego nie 
tylko w kraju artysty plastyka. 
Gdy nie dostałem się na Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie… 

Obecny przy rozmowie ks. mjr Mirosław 
Michaliszyn, kapelan Obrządku Greckoka-
tolickiego, zaświadcza, że Pan Henryk Wi-
delski pochodzi z rodziny jednoznacznie 
katolickiej, oddanej Polsce i lojalnej wobec 
Ojczyzny, związanej z Kościołem, z ducho-
wieństwem. Za czasów komunistycznych 
tego rodzaju pochodzenie często zamy-
kało szansę na studiowanie nawet najbar-
dziej utalentowanym młodym ludziom … 

...zostałem zaraz powołany do wojska. 
A był to stan wojenny. Po wojsku, zaczą-
łem się zastanawiać, co dalej? Nie miałem 
przecież studiów, zostałem z niczym. Trze-
ba było pomyśleć o środkach na utrzyma-
nie. Postanowiłem otworzyć pracownię 
konserwacji. W 1983 r. zaliczyłem egza-
miny w Stołecznej Izbie Rzemieślniczej 
w Warszawie w zakresie pozłotnictwa. Tak 
rozpoczęła się moja praca w kościołach, 
kontakt ze sztuką sakralną. Tylko w sztuce 
klasycznej czuć bliskość Boga… 
Nie lubię malarstwa abstrakcyjnego. 

Która z tych prac w kościołach jest Panu 
szczególnie bliska?
–  Każda jest mi bliska, bo w każdą wkładam 

cząstkę siebie. Dla mnie twórczość arty-
styczna jest nierozdzielna z pracą ducho-
wą. Praca dla kościoła to około 30. lat mo-
jego życia (w ok. 40. kościołach) Zajmuję 
się sztuką w różnych formach: malarstwo, 
złotnictwo, rzeźba. Największą moją pra-
cą jest kompleksowa odnowa Bazyliki 
w Parczewie. Przez 3 i pól roku odnawia-
łem w tej gotyckiej świątyni freski, ołtarze, 
sklepienia, ściany. 

Pewnie jak każdy prawdziwy artysta nosił 
pan w wyobraźni kształty, barwy i sceny, 
które potem zmaterializowały się w twór-
czości autorskiej? 
–  Niestety, na prace autorskie pozostawało 

niewiele czasu, bo zamówienia o charak-
terze konserwatorskim zajmowały go bar-
dzo dużo… 
Jednak kolejne „spotkania z Matką Bożą”, 
klimat społeczny po 1989 r., kiedy zapomi-

O Bożym scenariuszu, wsłuchiwaniu się w głos Maryi i po-
wstaniu obrazu „Matki Bożej Żołnierskiej” z malarzem Hen-
rykiem Widelskim rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska. 

Żołnierskiej. Nagle stanęła mi przed 
oczami ta scena - niemal identyczna, 
jak przedstawiona na starym fresku 
w kościele w Latyczowie. Szlachta 
z szablami wnosi uroczyście obraz 
Matki Bożej Latyczowskiej do kościo-
ła. Początkowo hetman Potocki nie 

chciał wpuścić obrazu Matki Bożej, przy-
wiezionego z Włoch do kościoła w Laty-
czowie. Ale gdy ten wizerunek zaczął pro-
mieniować nadprzyrodzoną mocą i łaska-
mi, został wniesiony. Niezwykła zbieżność 
i podobieństwo tych scen, które rozdzieliły 
wieki, a połączyła Matka Boża. 
Dałem Księdzu Biskupowi Tadeuszowi 
Płoskiemu zdjęcie starego fresku, który 
uwiecznił to wydarzenie z dziejów kościoła 
z Latyczowa. 

Wróćmy może do tego pierwszego dzie-
cięcego „sanktuarium”. Co się wtedy wy-
darzyło? 
–  Wtedy jako ośmioletni chłopak, uczeń dru-

giej klasy szkoły podstawowej nie uświa-
damiałem sobie w pełni, co wtedy się wy-
darzyło, a właściwie zaczęło. Moja sztuka, 
a może moje powołanie? Dopiero po la-
tach coraz jaśniej widzę, że życie to nie ciąg 
przypadków, ale Boży plan. Nawet to, że nie 
dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie, bo w czasach komunistycz-
nych nie miałem „dobrego” pochodze-
nia (rodzina związana duchowieństwem, 
o tradycjach patriotycznych – przyp. jes) 
Opatrzność Boża wykorzystała ku mojemu 
rozwojowi artystycznemu. Zaprowadziła 
mnie w stronę konserwacji sztuki sakralnej. 
Odnawiałem ołtarze, freski, obrazy. 
Mój pierwszy „obraz” powstał właśnie, 
gdy miałem 8 lat i był to narysowany kred-
kami na szarym papierze obraz Matki Bo-
żej. Patrzyłem urzeczony w Cudowne Ob-
licze Maryi w Jasnogórskim obrazie, który 
pielgrzymował po naszej diecezji. Gdy 
znalazł się w naszym domu, po cichutku 
wymknąłem się do tego pokoju, wziąłem 
kredki, szary papier i zacząłem rysować. 
Ten obrazek wisiał przez kilka lat nad łóż-
kiem mojego dziadka.

Każdy talent, nazywany potocznie „iskrą 
Bożą”, wymaga solidnych podstaw warsz-
tatowych. Nie miał Pan szans zdobywać 
ich na Krakowskiej Akademii. Gdzie i kto 
uczył Pana „rzemiosła” artystycznego, bez 
którego prawdziwa sztuka nie przetrwa? 
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Każdy żołnierz
jest w Jej sercu 
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ło-czerwoną opaską na rękawie. Opaska 
symbolizuje działania żołnierzy podziemia 
AK i wielu innych. Dzieciątko Jezus trzyma 
na kolanach generalską czapkę. Prawą rękę 
wznosi ku górze w geście błogosławień-
stwa. Różnica w stopniach wojskowych 
– podporucznika na płaszczu Maryi i gene-
ralska czapka podtrzymywana przez Jezusa 
– wyraża opiekę roztoczoną przez Maryję 
i Jej Syna nad wszystkimi szarżami mundu-
rowymi. Poniżej na szarfie jest modlitewne 
wezwanie: Bądź naszą Hetmanką. 

Ksiądz Jan Twardowski w swojej przepięk-
nej „Litanii polskiej” wielbi Maryję w tylu Jej 
wizerunkach, znajdujących się w polskich 
sanktuariach. Który z nich wybrał Pan, aby 
namalować Matkę Bożą Żołnierską? 
–  Od dzieciństwa zapatrzony jestem w cu-

downe oblicze Matki Bożej Częstochow-
skiej. To oblicze przedstawia też XVI wiecz-
na Matka Boża ze Zbaraża. Jest ona kopią 
Matki Bożej Częstochowskiej. Obecnie ten 
obraz, przywieziony po wojnie ze Zbaraża 
na Wołyniu, znajduje się w Kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu 
– Prałkowcach. I to właśnie ten obraz po-
służył mi jako wzór. 

Czy ten żołnierski wątek w pana twór-
czości będzie kontynuowany? Wspomniał 
Pan o bardzo ciekawym zamierzeniu
–  Przymierzam się do pomysłu żołnierskiej 

Drogi Krzyżowej. To duże przedsięwzięcie, 
wymagające czasu i pogodzenia pracy kon-
serwatorskiej, związanej z moją pracownią 
z tymi planami. Wierzę, że z pomocą Matki 
Bożej na pewno się uda. 

Dziękuję za rozmowę. 

O. płk Jan Golonka już nie chce obrazu 
„wypuścić”. Obiecałem, więc darowałem 
jako moje votum dziękczynne. „Mój dar 
– napisałem w akcie ofiarowania – niech 
będzie hołdem za wielowiekowe trwanie 
Oręża Polskiego u boku Maryi, za nieustan-
ne oddawanie się w jej matczyną opiekę… 
Matko Boża, otul swym płaszczem synów 
stojących na straży pokoju w Polsce, Euro-
pie i na całym świecie”. 
Uroczyste przekazanie obrazu Matki Bożej 
Żołnierskiej odbyło się podczas Pielgrzym-
ki kombatantów 9 września 2007r., nie-
długo po tym, jak Pielgrzymka Wojskowa 
wniosła obraz 14 sierpnia 2007 r. na Jasną 
Górę. Matka Boża „zadziałała” w maju, 
a już we wrześniu Jej wizerunek był na Ja-
snej Górze. 

Jakie treści wpisał Pan w ten obraz?
–  Pamięć o ludziach, którzy bohatersko sta-

wiali czoła okupantom naszej Ojczyzny 
wciąż żyje w naszych domach w sercach 
Polaków. Chciałem oddać hołd tym obroń-
com Ojczyzny – poległym i tym którzy 
przeżyli i trwają współcześnie na straży 
suwerenności Rzeczypospolitej. Motywem 
przewodnim powierzenia wszystkich ugru-
powań i formacji wojskowych, a także or-
ganizacji paramilitarnych w opiekę Matce 
Bożej Żołnierskiej jest credo zawarte w sło-
wach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Połączyłem 
w tym obrazie heroiczną ofiarę żołnierza na 
tylu polach walki za Ojczyznę z duchowym 
zawierzeniem Maryi. Ona przecież była dla 
nich wsparciem i nadzieją w najtrudniej-
szych chwilach – była ich Hetmanką. To był 
od wieków wybór żołnierskiego serca. 
Na obrazie Maryja okryta jest żołnierskim 
płaszczem w stopniu podporucznika z bia-

nano o wielkiej ofierze krwi, poświęcenia 
dla Ojczyny ludzi, których sensem życia 
był Bóg, Honor i Ojczyzna, sprawiły, że 
postanowiłem uczcić heroizm żołnierza 
polskiego. 
Na pewno na tę moją decyzję wpływ mia-
ła atmosfera wychowania patriotycznego 
wyniesiona z domu rodzinnego. Zastana-
wiałem się, jaką formę wybrać. 
Pomnik? Wiadomo, jaki jest dziś żywot 
pomników: zmieni się władza, której się 
nie spodoba … 
Malarstwo na płótnie przetrwa wieki. To 
pewniejsza forma utrwalenia tej idei. 

Wspomniał Pan, że zainspirowało Pana 
również kolejne „spotkanie z Matką 
Bożą”. Biedni ateiści i racjonaliści XXI, 
zaraz skwitują, nawiedzony. Ludzie wiary 
pojmą od razu. Jak to było? 
–  Zanim mój obraz Matki Bożej Żołnierskiej 

dotarł na Jasną Górę i tam pozostał jako 
moje votum, w maju do mojego domu 
w Bełżycach przyszedł obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Trwała właśnie peregry-
nacja Obrazu Czarnej Madonny w naszej 
diecezji. I tak jakby powtórzyła się sytuacja 
nawiedzenia w domu mojego dzieciństwa, 
kiedy stworzyłem mój pierwszy obraz. 
W pewnym momencie w modlitwie dzięku-
je przed obrazem Matki Bożej Częstochow-
skiej za talent. I taka myśl: Pewnie przy-
szłaś, Matko Boża, znów, by sprawdzić, co 
zrobiłem z tym darem Bożym – z talentem? 
A za trzy miesiące na Przeprośnej Górce 
Obraz Matki Bożej Żołnierskiej stoi na oł-
tarzu polowym podczas Mszy św. Wielkie 
przeżycie. Uświadomiłem sobie, że Matka 
Boża przychodzi upomnieć się o swój wize-
runek, zabrać go do siebie na Jasną Górę. 

Wystawa poœwiêcona o. Janowi Golonce

Następnie odbyła się uroczysta zbiórka, 
w której udział wzięli żołnierze i pracownicy 
5 Batalionu Chemicznego, zaproszeni goście 
wśród których byli przedstawiciele władz 
miasta, powiatu i tarnogórskiego samorządu 
oraz delegaci zaprzyjaźnionych służb mundu-
rowych i zakładów pracy. Uroczystości prze-
wodniczył Dowódca Garnizonu Tarnowskie 
Góry ppłk mgr inż. Andrzej Żmuda. Podczas 
zbiórki wzorowi żołnierze zostali wyróżnieni 
odznaczeniami resortowymi.
W ramach uroczystości Święta Wojska Pol-
skiego Sekcja Wychowawcza Batalionu przy-
gotowała wystawę pt. „O. płk dr Jan Golonka 
– paulin, żołnierz, pasjonat”. Uroczystego 
otwarcia wystawy dokonali wspólnie ppłk 
mgr inż. Andrzej Żmuda  i bohater wystawy 

o. płk dr Jan Golonka, naukowiec, 
niestrudzony kapelan i wędro-
wiec w ukazywaniu tego co pięk-
ne i jedyne w swoim rodzaju.
Na wystawie zaprezentowano 
wydawnictwa naukowe, których 
autorem i współautorem jest o. 
Jan Golonka, Jego dokumenty, 
odznaczenia państwowe, resor-
towe, medale kombatanckie i Stowarzyszeń, 
pamiątki oraz portrety autorstwa Jerzego 
Dudy-Gracza i st. sierż. mgr Czesława Pietry-
gi. Dodatkowym elementem przybliżającym 
postać o. płk dr Jana Golonki była prezen-
tacja multimedialna ilustrująca Jego życiorys 
i osiągnięcia. Uczestnicy spotkania mieli wy-
jątkową okazję zapoznać się z bogactwem 

działalności naukowej, duszpasterskiej i spo-
łecznej osoby niezwykłej jaką jest o. Jan Go-
lonka. Serdeczne rozmowy, podziękowania 
i wspólne zdjęcia z Bohaterem  zakończyły 
zwiedzanie wystawy.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na 
wspólny żołnierski obiad.

o. Kamil Szustak

Uroczystości Święta Wojska Polskiego dla 5. Batalionu Chemicznego 
im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach rozpoczęły się 
Mszą św. w Kaplicy Garnizonowej pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki 
Żołnierza Polskiego w intencji żołnierzy i pracowników wojska. Eucharystię 
celebrował o. płk dr Jan Golonka, Honorowy Kapelan Garnizonu Tarnowskie 
Góry i Twierdzy Jasnogórskiej.
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– Z pielgrzymką wojskową 
idę po raz pierwszy, z cy-
wilnymi szedłem dwanaście 
razy. I zdecydowanie lepszą 
formą jest wojskowa piel-
grzymka, kiedy nie trzeba 
się martwić o namioty, je-

dzenie i inne. Jednak różnicy nie robi rodzaj 
grupy pielgrzymkowej, kiedy najważniejszy 
jest cel, który zawsze jest ten sam. Najbardziej 
podobało mi się to, że na trasie pielgrzymki 
odwiedzamy liczne sanktuaria, do których nie 
zawsze ma się okazję dotrzeć oraz możliwość 
rozmowy w czasie drogi z wysokimi rangą 
wojskowymi, ciekawymi gośćmi.

Marcin z 12 Brygady
Zmechanizowanej ze Szczecina:

– W pielgrzymce wojskowej 
na Jasną Górę uczestniczę 
już po raz 9. Gdy jeszcze 
służyłem w Zegrzu w Cen-

trum Informatyki i Łączności, szedłem 2 razy 
z grupą warszawską. Po przeniesieniu do Ża-
gania pielgrzymowałem z wojskiem Śląskiego 
Okręgu Wojskowego z Wrocławia. W tym 
roku znów wyruszyłem z Warszawy. Każda 
pielgrzymka to dla mnie wydarzenie trójwy-
miarowe; po pierwsze wymiar duchowy czyli 
odnowienie łączności z Bogiem. Po drugie, 
nieocenione z punktu widzenia oficera wy-
chowawczego, przedsięwzięcie wychowaw-
cze – lekcja wychowania obywatelskiego. 
I wreszcie równie ważne dla żołnierza kształ-
towanie tężyzny fizycznej.
To rok, w którym obchodzimy 70. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej, a przecież idą 

z nami żołnierze niemieccy. To niezwykła oka-
zja, by w atmosferze otwartości i szczerości 
przeanalizować „rachunki krzywd”. Szliśmy 
razem z żołnierzami niemieckimi przez War-
szawę organizatorzy pielgrzymki, kapelani 
Ordynariatu Polowego mówili o atakach nie-
mieckich na stolicę i nikt nie miał o to do niko-
go pretensji, że te trudne tematy były porusza-
ne. Dialog musi odbywać się w duchu prawdy, 
wierności pamięci – to warunki prawdziwego 
chrześcijańskiego pojednania.
Teraz żołnierze z różnych garnizonów z róż-
nych stron Polski szli razem; dzięki temu była 
wspaniała żołnierska integracja i solidarność. 
I to w bardzo pozytywnym wymiarze.
Jeśli chodzi o kształtowanie tężyzny fizycznej 
żołnierzy; to świetna okazja, bo średnio do 
przejścia dziennie było od 30 – 40 km. Był na-
wet etap 50 km.

Por. Krzysztof Jêdrys, oficer wychowawczy z 11 Lubuskiej Dywi-
zji Kawalerii Pancernej, 11 Batalionu Dowodzenia z ¯agania:

– Na pielgrzymce jestem 
pierwszy raz. Najbardziej 
niesamowitym jest dla mnie 
widok ludzi, którzy wytrwale 
maszerują, na postoju pada-
ją, jakby mieli już nie wstać 
i nie iść. Jednak na komen-

dę, że wyruszamy wstają i znów odzyskują 
siły, by podążać na Jasną Górę. Także atmosfe-
ra tej pielgrzymki, śpiew, reakcje ludzi w miej-
scowościach, przez które idziemy.

Adrian z 20 Brygady
Zmechanizowanej z Bartoszyc:

O pielgrzymce
powiedzieli:

– Trzeba podziękować lu-
dziom, którzy nie ustawali 
w tym, żeby do tej pielgrzym-
ki doszło. Muszę powie-
dzieć, że osobiste uczestnic-
two utwierdziło mnie i będę 
o tym mówił wszystkim, od 

których jej organizacja zależy, że ta pielgrzym-
ka to wielkie dzieło, bo jest szkołą polskiej 
religijności i duchowości w drodze. Jest rów-
nież szkołą dzielenia się tą duchowością, bo 
w pielgrzymce uczestniczą żołnierze z innych 
krajów. Jest to także szkoła organizacji. Wi-
działem na własne oczy, jak praca przy organi-
zacji pielgrzymki staje się służbą. Szczególnie 
chciałbym to powiedzieć o grupie medycznej, 
która przyjechała do pracy, a po kilku dniach 
weszła w taki tryb służby, gotowości pomaga-
nia innym także przez całą noc. 
Osobiście było to dla mnie bardzo wzruszające 
przeżycie, że po wielu latach mogłem przyjść 
na Jasną Górę. Szedłem z pielgrzymką wojsko-
wą ze względu na swoje kontakty zawodowe i 
przyjacielskie z Ordynariatem i tą tradycją. Był 
to dla mnie ważny czas refleksji; 10 dni w dro-
dze po kilku latach ciężkiej pracy, przed nowy-
mi wyzwaniami.

Pawe³ Kowal, europose³ PiS:

– Na pielgrzymkę zostałem 
zaproszony przez Kurię Po-
lową, za co jestem bardzo 
wdzięczny. Byłem zaraz po 
urlopie, gdy do jednostki 
przyszła wiadomość o piel-
grzymce wojskowej. Na 

cytadeli warszawskiej zorganizowane było 
zgrupowanie żołnierzy, którzy zjeżdżali z całej 
Polski. Miałem wielkie szczęście, że spotkałem 
tam Pana Jerzego Skrzypczaka, który bardzo 
mi pomagał. Poznaliśmy się przez telefon, od-
naleźliśmy na cytadeli i już do końca szliśmy 
razem. Pan Jerzy czytał w Katedrze Polowej 
słowo Boże, które nas umocniło na pielgrzymia 
drogę. Z Katedry Polowej dostaliśmy namiot 
i samochód, który nam przewoził bagaże na 
obozowisko. Po drodze odwiedzaliśmy wspól-
nie wszystkie sanktuaria. Był taki moment, że 
wyprzedziliśmy pielgrzymkę, żeby móc dłużej 
pobyć w sanktuarium dominikańskim u Matki 
Bożej Gidelskiej, Uzdrowienia chorych. Wspie-
raliśmy się wzajemnie; czy to w deszcz, czy 
w upał, czy trzeba było iść po błocie. Na zmia-
nę nieśliśmy plecak. 
Każdy moment tej pielgrzymki był ważny 
i wspaniały. Niezapomniane serdeczne przyję-
cia w domach u rodzin na postojach. Gościn-
ni gospodarze pisali na karteczkach intencje, 
które niesiemy na Jasną Górę.

M³. chor¹¿y Stanis³aw Poczykowski 
z JW. 2094 z Poznania (Si³y Powietrzne):

– Wojsko na trasie przyj-
mowane jest przez cywilów 
z wielkim sercem, entuzja-
stycznie. Z bratem Stanisła-
wem odwiedziliśmy znane 
z poprzednich pielgrzymek 
rodziny. Ci ludzie okazują 

nam tak wielką serdeczność, że czuje się ich 
wielką miłość do armii…
Na pielgrzymkę idą różni ludzie; jedni prze-
zywają w skupieniu modlitewnym, w duchu 
pątniczym, pokutnym. Innym bliższy jest styl 
zabawy. Ale każdy dzień tej drogi czyni nawet z 
największego chojraka pokornego pielgrzyma. 
Wiadomo, młodzież jest bardziej skora do zaba- 
wy, ale widać jak i oni się zmieniają, coraz lepiej 
rozumieją sens tego, w czym uczestniczą. A każ- 
dy dzień to większy trud. Zresztą w tym roku nie 
było tak źle, jeśli chodzi o pogodę; tylko dwa dni 
deszczu. Wtedy wiadomo mundury, buty prze- 
moczone, a nogi bardzo źle to znoszą. 
Z kadry – jak zauważyłem – byliśmy z bratem 
Stanisławem najstarsi. Obaj mamy za sobą po-
nad 30. lat służby. Mimo to cały czas szliśmy 
w czubie kolumny, zaraz za krzyżem. Trzeba 
było młodym dać przykład…
Każdy dzień na pielgrzymce jest inny i każda 
pielgrzymka jest inna, mimo że trasa się nie 
zmienia. To wielki trud. Ktoś, kto tego nie 
przeżył, nie zrozumie. 

Chor. Jerzy Skrzypczak
JW. 3411 Grójec (Si³y Powietrzne):

Oprac. jes, at, mm

– Przyjechałam na piel-
grzymkę z Niemiec, żeby po-
móc naszym ludziom, wes-
przeć ich logistycznie. Na 
pielgrzymce jestem pierwszy 

raz. Jest to dla mnie niesamowite przeżycie, 
nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałam! 
Duży wpływ miało na mnie ciągłe przebywa-
nie między ludźmi z różnych krajów – było 
międzynarodowo i bardzo ciekawie. 

kpt. Barbara Latocha:

– Wychowałem się w rodzi-
nie katolickiej, jestem pierw-
szy raz na pielgrzymce. Przy-
jechałem, żeby doświadczyć, 
jakie to przeżycie uczestni-
czyć w takim wydarzeniu. 
Myślę także o pielgrzymce 

do Santiago de Compostella i do Lourdes. 
Dużo ludzi o tym mówi i też chciałbym to sam 
przeżyć. 

pp³k Jochen Deuer, dowódca
7. Batalionu Logistycznego:
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Wszystkie zaszczyty wojskowe u stóp Hetmanki

- Te wota, których wciąż przybywa, świad-
czą o żywym kulcie, jakim kolejne pokolenia 
żołnierzy i ich rodziny darzą swoją Hetmankę 
– mówi ksiądz diakon Ordynariatu Polowego 
WP Łukasz Józef Hubacz. Nawet najcenniej-
sze, wykonane ze szlachetnych metali me-
dale i krzyże wymagają jednak od czasu do 
czasu zabiegów renowacyjnych, by zajaśnia-
ły nowym blaskiem. Tego zadania podjął się 
diakon Hubacz, który w Seminarium św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie przygotowuje się do 
posługi kapelana w Wojsku Polskim. 
Od 10 lat hobbystycznie zajmuję się kolek-
cjonowaniem odznaczeń oraz innych pamią-
tek o znaczeniu wojskowo – patriotycznym. 
Należy dodać, że oprócz kolekcjonerstwa nie 
rzadko wkraczam w dziedzinę renowacji, re-
konstrukcji tego typu pamiątek. Podczas 
praktyk duszpasterskich, które odbywam 
w lipcu w Katedrze Polowej, zajmuję się 
więc także konserwacją krzyży, medali i in-
nych odznaczeń – mówi diakon Łukasz.
Parafianie Katedry i inni, którzy mieli okaz- 
ję odwiedzać główną świątynię wojskową 
w Polsce, dobrze znają to miejsce. Na ścia-
nie prezbiterium, gdzie stoi biała, marmuro-
wa figura Matki Bożej, wiszą setki wotów. 
A w największe święta państwowe, wojsko-
we i maryjne na ramionach Matki Bożej moż-
na oglądać płaszcz z żołnierskiego sukna, do 
którego przypięte są pułkowe odznaki pa-
miątkowe z okresu II i III RP. Do płaszcza przy-
pięta jest też wstęga z Krzyżem Virtuti Militari 
(wz. 1792). Odznaki pułkowe II RP to dziś 
unikaty na giełdach kolekcjonerskich, są więc 
(oprócz bezcennej wartości duchowej jako 
wota) bardzo cenne – dodaje diakon Hubacz.
Po renowacji krzyże i medale wracają na swo-
je miejsce, przy czym część z nich zostanie 
wyeksponowana w centrum – tworząc znak 
Krzyża. Pionową i poziomą belkę tego Krzyża 
tworzą najwyższe rangą odznaczenia, mi.in. 
Krzyże Polonia Restituta. W miejscu połącze-
nia belek Krzyża zostało umieszczone Krysz-
tałowe Serce PCK przyznawane za szczególne 
zasługi dla Polskiego Krwiodawstwa. U stóp 
figury Matki Bożej, po obu stronach złożone 
są Krzyże Virtuti Militari wraz z szarfami.
Wśród wotów zwracają uwagę m.in. alianc-
kie odznaczenia wojenne, przyznane Bisku-
powi Polowemu Józefowi Gawlinie. Jest też 
jego Krzyż Virtuti Militari, przyznany przez 
władze Państwa Polskiego na uchodźstwie 
w Londynie (znajdują się po prawej stronie 
Matki Bożej na złotym podkładzie). Wokół 
medali Biskupa Gawliny umieszczone są od-
znaczenia przyznawane przez niego kapela-
nom wojskowym II Korpusu (w orła wpisany 
jest krzyż); są to tzw. Krzyże Biskupa Polo-
wego PSZ na Zach. Wśród ofiarodawców są 
uczestnicy walk o Monte Cassino, żołnierze 
odznaczeni Krzyżami Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie. Te wota trafiły do Katedry Po-
lowej bądź od samych uczestników tych walk 
albo ich rodzin – uzupełnia diakon Łukasz.
W zbiorze wotywnym jest duża grupa odzna-
czeń w postaci Krzyży walecznych – „Zasłużo-

ny na polu chwały”, przyznanych za męstwo 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Diakon Łu-
kasz pokazuje odznaczenia osoby cztero-
krotnie wyróżnionej tym odznaczeniem za 
udział w czterech akcjach bojowych tej woj-
ny – świadczą o tym cztery ornamentowe, 
poprzeczne blaszki na wstędze – objaśnia 
diakon. Uczestnicy wojny polsko – bolsze-
wickiej odznaczani byli m.in. Medalem Pa-
miątkowym za wojnę 1918-1921 – „Polska 
swemu obrońcy” oraz Krzyżem Niepodległo-
ści – „Bojownikom Niepodległości” – i jak tłu-
maczy diakon, takie wota można też znaleźć 
przy figurze Matki Bożej. Parafianie i ludzie 
związani biografiami z historią oręża polskie-
go ofiarowywali Matce Bożej, 
w akcie dziękczynienia i błagania, 
również medale z okazji 50. lecia 
pożycia małżeńskiego. Podkreśla 
również diakon, że wśród medali 
z okresu II RP, dość znaczną liczbę 
stanowią odznaczenia w postaci 
złotego, srebrnego i brązowego 
krzyża zasługi RP wz. 1923. Dużą 
liczbę tego typu krzyży można 
też zobaczyć w katedralnym pre-
zbiterium nadawanych w okresie 
powojennym z roku 1944 i 1945. 
Uwagę przyciągają znane Krzyże 
Virtuti Militari. Wśród ofiaro-
wanych odznaczeń są Odznaki 
Honorowe PCK I, II i III stopnia 
wz. 1927 jak również ich odpo-
wiednik z czasów PRL wz. 1959. Figurę Matki 
Bożej otaczają też Złote i Srebrne medale za 
zasługi dla pożarnictwa.
Wśród medali powojennych znaleźć można 
takie, które zostały nadane przez władze II RP 
i organizacje kombatanckie na emigracji. Do 
takich należy tzw. Medal Wojska wz. 1945, 
Krzyż Pamiątkowy Armii Krajowej wz. 1966, 
wykonania londyńskiego. Dodać należy, że 
oprócz tych obiektów znajdują się Złote Krzy-
że Kampanii Wrześniowej 1939, Złote Krzyże 
za Wolność i Niepodległość, Order Krzyża 
Grunwaldu I klasy wz. 1944, Krzyże Walecz-
nych 1943 i 1944 wykonania ZSRR i krajo-
wego, Krzyże Partyzanckie wz. 1945, Krzyże 
Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie wz. 1989 
z 3 listewkami, Krzyże Bitwy pod Lenino wz. 
z 1988, Krzyże Oświęcimskie wz. 1985, Śląski 
Krzyż Powstańczy wz. 1946. i Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy wz. z 1957r. oraz War-
szawskie Krzyże Powstańcze wz. 1981 – wy-
mienia diakon. Blisko Maryi są też umieszczo-
ne medale za udział w wojnie Obronnej 1939 
wz. 1981. Oczyszczenia wymagały również 
Ordery, Odznaczenia i zaszczytne wyróż-
nienia nadawane w Polskiej Rzeczpospolitej 
Ludowej jak np. Medal Zwycięstwa i Wolno-
ści wz.2, popularny oraz Medal Zwycięstwa 
i Wolności wz.2 z lat 90, Medal za Warszawę 
1939-1945 wz.1 i wz.2 z gładkim rewersem, 
Medal za zasługi w ochronie granicy PRL, 
Medal za Odrę – Nysę – Bałtyk wz.1 i wz. 2 
z dużym orłem, a także Medal za udział 
w walkach o Berlin. To tylko niektóre wymie-

nione odznaczenia, które dość często wystę-
pują w naszym prezbiterium, dodaje diakon.
Z okresu III RP pokaźny zestaw tworzą me-
dale „Za zasługi dla obronności kraju”, uwa-
gę przyciąga również barwny Krzyż Związku 
Represjonowanych Żołnierzy Górników. 
Nietrudno zauważyć, że przy Maryi jest też 
duża grupa medalowa wyeksponowana na 
złotawym podłożu. Są to odznaczenia po-
przedniego Ordynariusza Polowego. Żegnając 
się z wojskiem Biskup Polowy Sławoj Leszek 
Głódź złożył w akcie dziękczynienia, w 2004 r. 
u stóp Niepokalanej wybrane odznaczenia 
wojskowe i cywilne. W zbiorze wotywnym 
znajduje się też przyznany pośmiertnie pierw-
szemu proboszczowi Katedry Polowej Ks. płk. 
Tadeuszowi Dłubaczowi Krzyż Oficerski Orde-
ru Odrodzenia Polski z mosiężną tabliczką.

Diakon Hubacz wymienia także odznaczenia 
przyznane Dziekanowi Generalnemu ks. płk. 
Julianowowi Humeńskiemu. Niektóre odzna-
czenia opatrzone są tabliczkami, na których 
wypisane są intencje, np. „W podziękowaniu 
za ocalenie rodziny i przeżycie czasu wojny”. 
Czyż to nie może wzruszać? – zapytuje dia-
kon. Ofiarodawcy wyrażają w ten sposób 
również wdzięczność Panu Bogu – „przez 
ręce Maryi” – za czas służby i pracy.
Katedra Polowa to dla tych ludzi, mówi dia-
kon Łukasz, żołnierzy i ich rodzin, dla kom-
batantów, weteranów i powstańców miej-
sce święte. To ludzie, którzy w swoim życiu 
wierni są zasadzie, że wiara i patriotyzm są 
jednością. Prawdziwy patriotyzm zakorze-
niony jest w wierze…
Kto umie dziękować Bogu za wszystko, co go 
w życiu spotyka, jest człowiekiem zawierzenia. 
Człowiekiem, który wie, że wobec Boga i Jego 
Matki nie mamy żadnych zasług, tylko wy-
łącznie niespłacalne długi wdzięczności. Stąd 
do medali dołączane są legitymacje – dowód 
całkowitego ofiarowania. Spoglądając na te 
wota, warto zadać sobie przynajmniej trzy 
pytania – czy modlę się o Boże Błogosławień-
stwo; po drugie – czy dostrzegam Boże łaski 
w swoim życiu i w życiu najbliższych i po trze-
cie, czy potrafię za nie dziękować – mówi dia-
kon. Te wota – to materialne dowody wdzięcz-
ności żołnierskich serc i są one wymownym 
świadectwem, że istnieją odpowiedzi na te 
trzy pytania. Będzie ich z pewnością więcej….

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Wota w Katedrze Polowej Wojska Polskiego świadczą o żywym kulcie, jakim kolejne 
pokolenia żołnierzy i ich rodzin darzą swoją Hetmankę.
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Obchody 65. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego

Obchodzone od 29 lipca uroczystości zjed-
noczyły warszawiaków we wspólnych modli-
twach za poległych powstańców. Uroczysta 
Msza święta sprawowana w przeddzień rocz-
nicy wybuchu była koncelebrowana przez licz-
ne grono duchownych m.in. abp. warszaw-
sko-praskiego Henryka Hosera, przewodniczył 
Prymas Kardynał Józef Glemp, słowo powita-
nia skierował do obecnych Biskup Polowy WP 
gen. dyw. Tadeusz Płoski. Zwracając się do 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podzięko-
wał za inicjatywę skierowaną do Sejmu celem 
ustanowienia 1 sierpnia – jako Narodowe-

go Dnia Pamięci o Powstaniu Warszawskim 
oraz za Muzeum Powstania, którego 5. rocz-
nicę otwarcia w tym roku obchodzimy. 
Po 65 latach w dyskusji o powstaniu ponawia 
się pytanie o jego potrzebę i cel. „Nie można 
na to pytanie odpowiadać tylko w katego-
riach czysto politycznych lub militarnych. Na-
leży raczej w milczeniu skłonić głowę przed 
rozmiarem poświęcenia, przed wielkością 
ceny (…). W płaceniu tej ceny byli, być może, 
rozrzutni, ale ta rozrzutność była zarazem 
wspaniałomyślnością” – powiedział Ordyna-

riusz Polowy. Do wątku celowości Powstania 
nawiązał także w homilii abp Kazimierz Nycz: 
„Debata nad Powstaniem Warszawskim ob-
jawia, ale też kształtuje nasz system warto-
ści; nasze postawy, rozumienie dobra i zła, 
poczucie praw i obowiązków zarówno w 
sferze osobistej, jak i sferze społecznej. Sto-
sunek do powstania, do tamtych ponad 200 
tys. ludzi, przeważnie młodych, którzy oddali 
życie, wypowiadane przez nas sądy osądzają 
tak naprawdę nas samych, przede wszystkim 
pokazując czy jesteśmy uczestnikami, czy też 
wyłącznie widzami i krytykami.”

Na uroczystości obecni także byli Prezydent 
RP Lech Kaczyński, Prezydent m. st. War-
szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy AK Czesław 
Cywiński, Premier RP, marszałkowie Sejmu 
i Senatu i inni.
Na uroczystej sesji Rady Miasta na zamku 
Królewskim zostały wręczone akty nadania 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecz-
nego Warszawy. Otrzymali je Rotmistrz Wi-
told Pilecki, Tadeusz Mazowiecki, Michał Jan 
Sumiński oraz Jego Świątobliwość Tanzin 

Gaytso XIV Dalajlama. Podczas sesji wręczo-
no także Nagrody Miasta Stołecznego War-
szawy. Wśród trzydziestu laureatów znaleźli 
się m.in.: Ernest Bryll, Wiesław Michnikowski 
oraz wielu żołnierzy AK walczących w Po-
wstaniu Warszawskim. Nagrodą tą również 
uhonorowano Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 
1 sierpnia przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza odbyła się uroczysta zmiana warty, 
w której udział wziął Biskup Polowy WP, Ta-
deusz Płoski. Obecna także Prezydent Hanna 
Gronkiewicz –Waltz przypomniała, że pamięć 
o Powstaniu była przez wiele lat wykreślana, 
„nie można jej było jednak wykreślić z na-
szych serc”.
Punktualnie o godzinie 17 zawyły syreny 
w całej Warszawie i odezwały się dzwony 
kościołów archidiecezji warszawskiej oraz 
świątyń wojskowych. Pomnik Gloria Victis 
na Powązkach Wojskowych był punktem 
kulminacyjnym obchodów rocznicowych. Na 
uroczystość przybyli Prezydent Lech Kaczyń-
ski i Premier Donald Tusk, Prezydent stolicy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, przedstawiciele 
rządu, parlamentu i kombatanci oraz Me-
tropolita Warszawski Arcybiskup Kazimierz 
Nycz, Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski oraz 
duchowni innych wyznań chrześcijańskich. 
Prowadzący modlitwę ks. prałat Henryk 
Kietliński powiedział: „Zostaliśmy wezwani 
do modlitwy i złożenia hołdu tym, którzy 
cierpieli i oddali życie za wolność stolicy za 
suwerenność i godność naszego narodu”. 
Następnie modlił się w intencji ojczyzny, za 
poległych powstańców, ich rodziny i wszyst-
kich, którzy brali udział w walkach.
Mieszkańcy Mokotowa także oddali hołd 
poległym ziomkom. W parku im. gen. Orlicz 
-Dreszera przy pomniku „Mokotów Walczy-
-1944” rozpoczęły się uroczystości upamięt-
niające walki na Mokotowie i poległych tam 
powstańców. Następnie odbył się przemarsz 
ulicą Puławską do ulicy Dworkowej. Kwiaty 
złożono także pod pomnikiem twórcy Pol-
skiego Państwa Podziemnego i Armii Krajo-
wej gen. Stefana „Grota” Roweckiego. 
Na uroczystość przy Pomniku Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Armii Krajowej przybyli 
przedstawiciele najwyższych władz państwo-
wych i samorządowych oraz hierarchowie 

Msza Święta na Placu Krasińskich, uroczysta sesja Rady Miasta na Zamku Królew-
skim, modlitwa przy Pomniku Gloria Victis w godzinę „W”, spotkania z kombatan-
tami i wiele innych uroczystości w miejscach pamięci złożyło się na obchody pół 
okrągłej 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
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O. Medard służył podczas Powstania War-
szawskiego przede wszystkim ludności cy-
wilnej jako kapłan na Starym Mieście. W re- 
jonie Długiej, Podwala i Freta, spowiadał, od-
prawiał Msze św. i prowadził nabożeństwa, 
pocieszał i wspierał cywilów. Obchodził oko-

liczne schrony i piwnice, gdzie chronili się pod-
czas bombardowań mieszkańcy stolicy. Ranny 
w rękę dzielnie trwał aż do wejścia na Stare 
Miasto niemieckich żołnierzy. Po Mszy św. 
w Kościele Kapucynów na Miodowej O. Me-
darda przyjął Biskup Polowy WP gen. dyw. 

Tadeusz Płoski. O. Medard dzielił się 
wspomnieniami z Powstania Warszaw-
skiego. A oto „powstańcze memento”, 
96 letniego świadka tamtych dni, skie-
rowane do nas wszystkich, nie tylko 
warszawian: – Nie wiem, czy gdzieś 
powiem jeszcze takie słowa: – Nie liczą 
się trupy, nie liczy się spalona stolica, 
liczy się duch narodu, niepodległy, pol-
ski. Trupy zawsze będą, bo będziemy 
umierać, kamienie też się mogą rozsy-
pać, ale duch naszego narodu… Niech 
sobie inni będą potęgą gospodarczą, 
nich inni się zbroją aż po zęby. My je-

O. Medard Parysz celebrowa³ Mszê œw. za Ojczyznê

steśmy silni i bogaci naszą wiarą w Chrystusa 
Zmartwychwstałego i naszą nadzieją Zmar-
twychwstania”. 

jes

W Uroczystość Przemienienia Pańskiego w Kościele O. Kapucynów na Miodowej 
w Warszawie o godz. 16.00 sprawowana była Msza św. z udziałem 96-letniego o. Me-
darda Parysza – ostatniego żyjącego kapelana Powstania Warszawskiego. Mszy św. 
przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, a o. Medard wygłosił kazanie. W koncele-
brze wziął udział również kapelan na czas „W” o. ppor. Zdzisław Tokarczyk. Po Mszy 
św. w rodzimej wspólnocie kapucyńskiej, Zakonnik był gościem Biskupa Polowego 
WP, gen. dyw. prof. dr. Tadeusza Płoskiego. Nawiedził również Katedrę Polową WP. 

kościelni z Prymasem, Kardynałem Józefem 
Glempem, Arcybiskupem Józefem Kowalczy-
kiem, Nuncjuszem Apostolskim i Kanclerzem 
Kurii Polowej WP, ks. kmdr. Leonem Szotem 
oraz goście specjalni: syn gen. „Bora” Komo-
rowskiego i córka gen. „Montera” Chruście-
la. Przybyli oddali hołd bohaterom lat wojny. 
Czesław Cywiński, prezes Światowego Związ-
ku Żołnierzy AK powiedział: „Stoimy przed 
Pomnikiem, który ma symbolizować ciągłość 
państwa polskiego i parlamentu, bo stoi przy 
Sejmie, jako sercu narodu”
Podczas spotkania Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego z kombatantami w Parku Wolno-
ści Muzeum Powstania Warszawskiego ka-
pelan środowisk powstańczych ksiądz Hen-
ryk Kietliński został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. gen. 
bryg. Antoni Chruściel „Monter”, ks. kape-
lan Jerzy Baszkiewicz pseud. „Radwan II”. 
2 sierpnia także w Parku Wolności Muzeum 
Powstania Warszawskiego odbyła się uroczy-
sta Msza Świta dla warszawiaków i harcerzy, 
której przewodniczył Prymas Polski Kardynał 
Józef Glemp. Mszę św. koncelebrował m.in. 
sekretarz Biskupa Polowego WP ks. ppłk Jan 
Osiński. W homilii Prymas Polski mówił: „Gdy 
pomyślimy o naszych młodych przyjaciołach 
sprzed 65 laty, to oni mieli w swojej duszy 
ideał, tzn. wolność nie samą dla siebie; pra-
gnienie wolności poprzedzała miłość. Oni 
szli walczyć, bo kochali Polskę, a kochać 
Polskę, drugiego człowieka, kochać sprawy 

trudne, to znaczy podejmować działania, 
które wymagają wielkiej energii, samoza-
parcia, a także cierpienia. I tu dochodzimy 
do sensu wybuchu Powstania Warszawskie-
go, gdzie miłość była podstawą do tego, 
żeby poderwać się do ofiarnego trudu”
Tydzień po uroczystych obchodach odbyły 
się rekonstrukcje powstańcze na ulicach War-
szawy. Na Starym Mieście zostały wzniesione 
barykady i obsadzone przez członków grup re-
konstrukcyjnych w mundurach powstańczych. 
Obchody 65.rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego zakończą się 2 października. 
Ogień na kopcu Powstania Warszawskiego 
będzie się palił 63 dni, dokładnie tyle ile trwa-
ły walki powstańcze. W Powstaniu Warszaw-
skim straty po stronie polskiej wyniosły około 
10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. 
rannych żołnierzy oraz 200 tysięcy ofiar spo-
śród ludności cywilnej. Wśród zabitych prze-
ważała młodzież, w tym ogromna większość 
warszawskiej inteligencji.

oprac. Małgorzata Moch
zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

Ostatni żyjący kapelan Powstania Warszawskiego 

Fo
t. 

zjk

Stanisław Parysz, w zakonie o. Medard, s. Piotra i Bronisła-
wy Stępek, urodził się 17 grudnia 1913 roku w Haczowie 
roku  i tu ukończył Szkołę Podstawową. Następnie uczył 
się w Kolegium Serafickim w Rozwadowie (Stalowej Woli). 
Do Zakonu 00. Kapucynów wstąpił 7 września 1929 roku. 
Po odbyciu nowicjatu w Sędziszowie Młp., złożył śluby 
zakonne 8 września 1930 roku. Studia filozoficzno-teolo-
giczne odbył w Seminarium 00. Kapucynów w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 1 maja 1939 roku z rąk 
ks. biskupa Stanisława Rosponda.
Po święceniach pracował w duszpasterstwie w Krakowie, 
w Olszanicy, w Mydlnikach. W latach 1945-1948 był gwar-
dianem w Sędziszowie Młp. 
W latach 1953-1956 był gwardianem w Krośnie i tu wybu-
dował kaplicę Matki Bożej, która później stała się kaplicą 
adoracji Najświętszego Sakramentu.
W latach 1959-1963 był rektorem kościoła w Tenczynie 
i tu doprowadził budowę kościoła do stropu. Dalej władze 
komunistyczne wstrzymały budowę. 
Ponadto pracował w duszpasterstwie w wielu miejscowo-
ściach: weWrocławiu, Dobiegniewie, Wałczu, Kwietnikach, 
Gdańsku, Bytomiu, Nakielnie, Szwecji.
Posługuje w parafii św. Antoniego w Nowej Soli.
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„Polacy i państwo polskie nie wybaczy swoim 
funkcjonariuszom słabości, braku profesjo-
nalizmu, braku odwagi. Zaakceptuje nato-
miast wszystkie wasze działania, jeśli tak jak 
do tej pory cechować je będą odwaga, odpo-
wiedzialność i profesjonalizm” – powiedział 
podczas uroczystości premier Donald Tusk.
W Święto Policji 9 jednostek wojewódzkich 
i powiatowych otrzymało nowe sztandary, 
które poświęcił Biskup Polowy WP Tadeusz 
Płoski, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Poli-
cji. Sztandary wręczał komendantom jedno-
stek Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, Grzegorz Schetyna. 
Podczas uroczystości decyzją Prezydenta RP 
111 podchorążych Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie zostało promowanych na pierw-
szy stopień oficerski. Aktu mianowania do-

konali Komendant Główny 
Policji, gen. insp. Andrzej 
Matejuk oraz jego pierw-
szy zastępca, nadinsp. Ar-
kadiusz Pawełczyk. Na czas 
służby błogosławieństwa 
nowopromowanym udzie-
lił Biskup Polowy WP. 
Święto było także okazją 
do wręczenia odznaczeń 
wyróżniającym się w służ-
bie policjantom, Aleksander Szczygło, Szef 
BBN oraz Minister Grzegorz Schetyna wrę-
czyli medale i odznaczenia funkcjonariu-
szom oraz pracownikom Policji. 
Goście i delegacje Policji z całego świata, 
władze samorządowe, kierownicy urzędów 
centralnych, złożyli także kwiaty na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza. Kwiaty wraz 

z kadrą dowódczą Policji złożyli m.in. 
Biskup Tadeusz Płoski oraz ks. płk 

Sławomir Żarski. 

Chwa³a ofiarnym
i niezwyciê¿onym

Biskup Polowy WP został tego dnia 
uhonorowany złotym medalem „Za 
zasługi dla Policji”. Uroczystość wrę-
czenia odbyła się w Sali Konferencyjnej 
Komendy Głównej Policji. Wraz z Bisku-
pem Tadeuszem Płoskim medale otrzy-
mali m. in. min Adam Rapacki, ppłk SG 
Leszek Elas, Komendant Straży Gra-
nicznej, gen. Marian Janicki, Szef BOR, 
płk Andrzej Śmietana z Dowództwa 
Garnizonu Warszawa, oraz Stanisław 
Tępiński, Prezes Ceramiki Paradyż. Me-
dal „Za Zasługi dla Policji” został usta-
nowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 

roku jako odznaczenie za wybitne zasługi 
w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Po-
licji.  Biskup Polowy przyznał trzem funkcjo-
nariuszom policji dyplomy „Chwała ofiarnym 
i niezwyciężonym”. Nagrodę otrzymali sierż. 
Marcin Freitag, sierż. Kacper Jóźwik, za udział 
w akcji ewakuowania ludzi podczas pożaru 
w Gdańsku w 2006 roku oraz podinspektor 
Robert Żebrowski realizujący liczne przedsię-
wzięcia z zakresu edukacji i propagowania 
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. 
Wręczając dyplomy Biskup Polowy wyraził 
uznanie i podziękował za bohaterską pełną 
„miłości bliźniego postawę”. 

Otoczmy trosk¹ ¿ycie
Zwieńczeniem centralnych uroczystości rocz-
nicowych była uroczysta Msza św. w Bazylice 
Św. Krzyża w Warszawie, którą celebrował 
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski.
Społeczeństwo potrzebuje osób pełnią-
cych swoje obowiązki ze świadomością, 

że każda praca wykonywana sumiennie 
przyczynia się do budowy sprawiedliw-
szego i prawdziwie wolnego społeczeń-
stwa – mówił w homilii Biskup Polowy.  
Biskup Tadeusz Płoski zwrócił uwagę na 
wzrastającą liczbę ofiar wypadków drogo-
wych. Otoczmy troską życie na naszych dro-
gach – zaapelował. 
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Policji przy-
pomniał, że wśród Policjantów od wielu lat 
pełnią posługę kapelani, którzy sprawu-
ją opiekę duszpasterską i sakramentalną 
nad funkcjonariuszami ich rodzinami oraz 
pracownikami policji. „W Waszej pracy po-
trzebne jest nieustanne kształtowanie su-
mień” – podkreślił. 
Wraz z Biskupem Płoskim, Eucharystię kon-
celebrowało grono księży posługujących 
wśród policjantów, m. in. ks. płk Sławomir 
Żarski, wikariusz generalny Biskupa Polowe-
go, ks. infułat Józef Wójcik, ks. Jan Kot SAC.  
Oprawę muzyczną liturgii zapewniły Chór 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna Policji.
Po komunii insp. Andrzej Matejuk podzię-
kował Biskupowi Polowemu za modlitwę 
w intencji Polskiej Policji oraz obecność ka-
pelanów w jej szeregach. 

Krzysztof Stępkowski

Odpowiedzialność i profesjonalizm
Apel o zachowanie bezpieczeństwa na drogach i odpowiedzialność podczas peł-
nienia służby towarzyszył obchodom 90. Rocznicy utworzenia Policji Państwowej. 
Centralne uroczystości odbyły się w Warszawie, gdzie przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza absolwenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie złożyli przysięgę a dziewię-
ciu jednostkom Policji  wręczono sztandary.

Centralne obchody 90. lecia powołania Policji Państwowej
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Szczecin
Z okazji Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia w kościele garnizonowym w Szczecinie zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji wojska i Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył biskup 
senior Jan Gałecki wraz z proboszczem ks. prał. ppłk. Ryszardem Stępniem. W Eucharystii 
uczestniczyła kadra i pracownicy wojska 12. Dywizji Zmechanizowanej na czele z dowód-
cą p.o. gen. bryg. Andrzejem Gwaderą. Wielonarodowy Korpus reprezentował Szef Szta-
bu Brigadier General Josef Heinrichs. Mszę św. uświetniła obecność kompanii honorowej 
wraz ze sztandarem.
Po Mszy św. wszyscy udali się do koszar 12 Brygady Zmechanizowanej, gdzie odbył się 
uroczysty apel, podczas którego wręczono medale i odznaczenia. Polski element Wie-
lonarodowego Korpusu święto Wojska Polskiego przeżywał 13 sierpnia. W koszarach 
Eurokorpusu odbył się uroczysty apel, podczas którego dowódca gen. broni Zdzisław 
Goral wręczył zasłużonym żołnierzom medale i odznaczenia. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym piknikiem.                                                                                              x. R. S.

Wrocław 
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się o godzinie 10.00 Mszą 
świętą celebrowaną przez Metropolitę Wrocławskiego Abp. Mariana Gołębiewskiego 
w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety, a następnie kilkanaście minut po godzinie 
11.00 rozpoczęto  uroczystości na placu Gołębim wrocławskiego rynku.
Organizatorami obchodów byli: Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego pełniący obo-
wiązki płk Jan Pawlik oraz Rektor- Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 
im. gen. T. Kościuszki gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz.
Tego dnia żołnierzom garnizonu Wrocław zostały wręczone medale resortowe i wyróżnie-
nia oraz wręczono decyzję mianowania na kolejny stopień.
Odbyła się także defilada pododdziałów. Na zakończenie uroczystości uczestnicy mieli moż-
liwość podziwiać doskonały pokaz elementów musztry paradnej oraz zobaczyć wyjątko-
wy koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SOW, którą dyrygował por. Mariusz 
Dziubek i Kompani Reprezentacyjnej SOW pod dowództwem kpt. Marka Fojuda.            Jk

Kosowo
Obchody Święta Wojska Polskiego w Ko- 
sowie rozpoczęły się o godzinie 8.00 Mszą 
świętą, odprawioną w południowej kaplicy 
bazy Bondsteel, przez księdza kapelana mjr. 
Krzysztofa Smolenia. Po nabożeństwie pod- 
oddziały ustawiły się na placu apelowym, 
gdzie o godzinie 9.30 rozpoczęła się uro- 
czysta ceremonia. Po złożeniu meldunku do- 
wódcy kontyngentu ppłk. Mariuszowi Gałę-
ziowskiemu przez szefa sztabu mjr. Ryszarda 
Lechowskiego i dokonaniu przeglądu pod-
oddziałów, dowódca powitał zaproszonych 

Czad
Z okazji święta Wojska Polskiego i 89. 
rocznicy Bitwy Warszawskiej, w dniu 
15 sierpnia br. na placu apelowym w ba-
zie Iriba w Czadzie odbyły się uroczystości 
upamiętniające bohaterów walk o wolność 
i niepodległość. Obchody w połączono 
z dekoracją żołnierzy medalami za służbę 
w Siłach ONZ MINURCAT w Czadzie.
W bazie Iriba, odbyła się uroczystość 
patriotyczna połączona z dekoracją me-
dalami za służbę, popularnie nazywana 
przez żołnierzy „medal paradą”.
Po powitaniu zgromadzonych dowódca 
Sektora Północnego uhonorował wyróż-
niających się dowódców polskich podod-
działów tytułem „Wzorowy Dowódca”. 
Następnie Victor Angelo wraz z genera-
łem Kandji dokonali dekoracji dowódz-
twa kontyngentu medalami ONZ.
Przeszło 150 żołnierzom, którzy jako 
pierwsi w połowie maja br. rozpoczęli wy-
konywanie zadań na kontyngencie afry-
kańskim medale pamiątkowe wręczyli ofi-
cerowie dowództwa Sił ONZ w Abeche.
Zwieńczeniem obchodów święta Wojska 
Polskiego oraz kościelnego święta Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
bazie Iriba była wieczorna Msza święta 
celebrowana przez kapelana kontyngen-
tu księdza kapitana Tomasza Skupienia.
– Dziś obchodzona jest uroczystość Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny, na-
zywana również świętem Matki Boskiej 
Zielnej – rozpoczął ksiądz Skupień. – To 
jedna z najstarszych i najważniejszych 
uroczystości w kalendarzu liturgicznym.    
W uroczystej Mszy Świętej odprawionej na 
powietrzu uczestniczyło liczne grono wier-
nych z kontyngentu. Ceremonię uświet-
nił działający od kilku miesięcy na terenie 
bazy amatorski zespół muzyczny.           sr

na uroczystość gości. Po odegraniu hymnu 
i podniesieniu flagi państwowej na maszt, 
wszyscy obecni, minutą ciszy uczcili pamięć 
poległego 10 sierpnia w Afganistanie kpt. 
Ambrozińskiego. Następnie okolicznościo-
we przemówienia wygłosili: dowódca PKW 
KFOR ppłk Mariusz Gałęziowski oraz zastęp-
ca dowódcy Międzynarodowej Brygady SZW 
płk Philip Butch. Obaj w swych wystąpie-
niach podkreślili ogromne znaczenie Bitwy 
Warszawskiej dla historii nie tylko Polski, ale 
również całej Europy. 
Odczytany został apel pamięci, po którym 
kompania oddała salwę honorową. 

Następnie odczytany został rozkaz dowód-
cy PKW KFOR o wyróżnieniach. Ogółem 
medalami NATO, nagrodami pieniężnymi, 
pamiątkowymi coinami, listami gratula-
cyjnymi i urlopami nagrodowymi wyróż-
nionych zostało 182 pełniących służbę 
w Kosowie oficerów, podoficerów i sze-
regowych. Uroczysta zbiórka zakończona 
została defiladą pododdziałów, po której 
dowódca zaprosił wszystkich na przygo-
towany przez Narodowy Element Zaopa-
trywania grill, zorganizowany w znaj- 
dującym się na terenie bazy Bondsteel 
„Freedom Park”.                                     Rf
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