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Liturgia
Koœcio³a

20 września – XXV Niedziela zwykła
„Lecz oni milczeli, w drodze bowiem po-
sprzeczali się między sobą o to, kto z nich 
jest największy.” Nawet apostołowie pod-
dali się ludzkim słabościom. Posprzeczali się 
o sprawy nieistotne. Zapomnieli co sprawia, 
że człowiek jest naprawdę wartościowy. To 
jego dobroć, szczerość, otwartość na Boga 
i ludzi. To czystość dziecięcego serca odda-
nego Ojcu.

21 września – Święto św. Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty
Świadek i apostoł wielkich Bożych spraw, 
oderwany od ziemskich złych przywiązań 
poświecił swe życie aż do końca Jezusowi 
i tajemnicy Jego miłości względem człowie-
ka. Postawa Mateusza pokazuje, że możliwa 
jest zmiana swego, czasem bardzo kiepskiej 
jakości, życia. Człowiek z Bogiem może 
wszystko, nic wtedy nie jest poza jego za-
sięgiem.

23 września – Wspomnienie św. O. Pio
Spowiednik i dobry człowiek. To wystarczyło 
by stał się świętym człowiekiem, wzorem dla 
wielkiej rzeszy chrześcijan. Ale nie wolno za-
pominać, że do świętości dotarł dzięki wier-
ności i wytrwałości w miłości do Chrystusa.

27 września – XXVI niedziela zwykła
„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela”. Droga małżeńskiego życia, 
małżeńskiej miłości jest podstawą życia 
Kościoła, Ojczyzny, rodziny. Dlatego też, to 
jedyna wspólnota uczyniona przez Jezusa  
sakramentem. Dbajmy o fundamenty. Módl-
my się za małżonków, dzieci, narzeczonych, 
którzy do tej wspólnoty się przygotowują. 
To wielka sprawa dla każdego.

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

„W dniu 1 września 1989 r. wspominamy 50. rocz- 
nicę wybuchu drugiej wojny światowej. Kiedy 
tego dnia, w godzinach porannych, Polska zo-
stała zaatakowana od Zachodu, cały Naród był 
gotów odpowiedzieć na ten zbrojny najazd, 
podejmując wojnę w obronie śmiertelnie zagro-
żonej Ojczyzny.
Minęło wówczas niewiele więcej niż dwadzieścia 
lat od chwili, kiedy Polska odzyskała niepodle-
głość i mogła znowu rozpocząć samodzielne ży-
cie jako suwerenne państwo. A chociaż w tym, 
stosunkowo krótkim, okresie państwo to natra-
fiało na wiele trudności zarówno zewnętrznych, 
jak i wewnętrznych na drodze swego rozwoju, 
to jednak rozwój ten wyraźnie postępował. Dla-
tego też zdecydowana była wola obrony Ojczyz- 
ny nawet pomimo nierównych sił. Godny po-
dziwu i wiecznej pamięci był ten bezprzykładny 
zryw całego społeczeństwa, a zwłaszcza młode-
go pokolenia Polaków w obronie Ojczyzny i jej 
istotnych wartości. 
I ta wola obrony niepodległego Państwa to-
warzyszyła synom i córkom naszego Narodu 
nie tylko w okupowanym kraju, ale także na 
wszystkich frontach świata, na których Polacy 
walczyli o wolność własną i cudzą. Rozpoczęta 
bowiem w dniu 1 września wojna rozszerzała 
się na coraz dalsze kraje europejskie i pozaeuro- 
pejskie. Coraz nowe narody padały ofiarą hi-
tlerowskiego najazdu albo też znajdowały się 
w stanie radykalnego zagrożenia. Naród polski 
w tej wojnie która była nieodzowną obroną Eu-
ropy i jej cywilizacji wobec totalitarnej przemocy, 
wywiązał się w pełni – rzec można: w nadmiarze 
– ze swoich zobowiązań alianckich, płacąc naj-
wyższą cenę za „wolność naszą i waszą”. 
17 września 1939 r. Rzeczpospolita została za-
atakowana również od Wschodu. Podpisane 
dawniej akty o nieagresji zostały złamane i prze-
kreślone umową pomiędzy hitlerowską Rzeszą 
Niemiecką a Związkiem Radzieckim, z dnia 23 
sierpnia 1939 r. Umowa ta, która bywa okre-
ślana jako „czwarty rozbiór Polski”, wydawała 
równocześnie wyrok śmierci na sąsiadujące 
z Polską od północy Państwa bałtyckie. 
Rozmiar strat poniesionych, a bardziej jeszcze 
rozmiar cierpień zadanych osobom, rodzinom, 
środowiskom, jest zaprawdę trudny do wyli-
czenia. Wiele faktów jest znanych, wiele pozo-
staje jeszcze do wyjaśnienia. Wojna toczyła się 
nie tylko na frontach, lecz jako wojna totalna 
uderzała w całe społeczeństwa. Deportowano 
całe środowiska. Tysiące osób stawały się ofiarą 
więzień, tortur i egzekucji.

Ginęli ludzie pozostający poza zasięgiem dzia-
łań wojennych, jako ofiary bombardowań oraz 
systematycznego terroru, którego zorganizo-
wanym środkiem były koncentracyjne obozy 
pracy, które zamieniały się w obozy śmierci. 
Szczególną zbrodnią drugiej wojny światowej 
pozostaje zbiorowa eksterminacja Żydów, prze-
znaczanych do komór gazowych z motywów 
samej tylko nienawiści rasowej. (...) 
Druga wojna światowa uświadomiła wszystkim 
nieznane przedtem rozmiary pogardy dla czło-
wieka, pogwałcenie jego praw. 
Była szczególną mobilizacją nienawiści, depczą-
cej człowieka i to, co ludzkie, w imię imperiali-
stycznej ideologii. (...) 
Dotyczy w sposób szczególny Polski, która przed 
pięćdziesięciu laty pierwsza starała się zdecy-
dowanie powiedzieć „nie” zbrojnej przemocy 
hitlerowskiego państwa – i pierwsza też za tę 
swoją determinację zapłaciła. Na wszystkich 
frontach, a także w podziemnej walce w oku-
powanym kraju, w Powstaniu Warszawskim, 
synowie i córki naszego Narodu dawali niezliczo-
ne dowody tego, jak cenna jest dla nich sprawa 
niepodległości Ojczyzny. Po zakończeniu tych 
straszliwych zmagań musieli stawiać sobie pyta-
nie: czy decyzje, jakie podjęto na zakończenie tej 
wojny, respektują olbrzymi wkład ich wysiłków 
i poniesionych ofiar? Czy znajdując się w obozie 
zwycięzców, nie zostali potraktowani raczej jako 
zwyciężeni? Pytanie to stawało się coraz bardziej 
natarczywe. Coraz bardziej też domagało się po-
dejmowania nowych zmagań. Nie ma bowiem 
prawdziwej suwerenności państwo, w którym 
społeczeństwo nie jest suwerenne: gdy nie ma 
możności stanowienia o wspólnym dobru, gdy 
odmówione mu jest zasadnicze prawo uczestni-
czenia we władzy i odpowiedzialności. (...) 
Wspólna decyzja z sierpnia 1939 roku, podpis 
przedstawicieli niemieckiej Rzeszy i Związku 
Radzieckiego, skazujący na śmierć Polskę i inne 
państwa, nie był wydarzeniem bez precedensu. 
Powtórzyło się to, co zostało już raz zadekreto-
wane między naszymi sąsiadami na Zachodzie 
i na Wschodzie przy końcu XVIII wieku. I co było 
podtrzymywane programowo aż do początków 
obecnego stulecia. Około połowy tego stule-
cia powtórzyła się ta sama decyzja zniszczenia 
i eksterminacji. (...)”

Jan Paweł II,
List do Konferencji Episkopatu Polski

z okazji 50 rocznicy wybuchu
II wojny światowej (fragmenty),

26 sierpnia 1989 r.

Druga wojna œwiatowa uœwiadomi³a wszystkim nieznane 
przedtem rozmiary pogardy dla cz³owieka, pogwa³cenie jego praw

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  W R Z E S I E N
Aby chrześcijanie w Laosie, Kambodży i Myanmarze wobec wielkich trudności, z jakimi 
często się zmagają, nie tracili odwagi, by głosić swoim braciom Ewangelię, pokładając 
ufność w mocy Ducha Świętego.

Święto
Podwyższenia 
Krzyża Świętego

14 września 
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Trzeba iść w kierunku prawdy

ladą oddziałów reprezentacyjnych wojska 
i policji.
W intencji Ojczyzny modlili się w Katedrze 
Polowej kombatanci i weterani II wojny 
światowej podczas Mszy św. sprawowanej 
pod przewodnictwem wikariusza generalne-
go Biskupa Polowego WP ks. płk. Sławomira 
Żarskiego. – Żołnierz polski walczył i umierał 
wierząc, że swoją ofiarą kładzie podwaliny 
pod budowę lepszego świata, świata bar-
dziej ludzkiego. Walczył o chrześcijańskie 
oblicze swojego narodu, o panowanie spra-
wiedliwości i miłości w narodzie, o panowa-
nie Bożego ładu, który jedynie może wpro-
wadzić miłość i sprawiedliwość między ludź-
mi i narodami – mówił w homilii ks. Żarski.
Podobne uroczyste Msze św. i nabożeństwa 
sprawowano w wielu kościołach i kaplicach 
garnizonowych w całym kraju. 

Œwiatowy Zjazd Kombatantów 

– Za Polskę, dla Polski i dla jej chwały wyko-
naliście swój obowiązek – powiedział do we-
teranów II wojny światowej Lech Kaczyński 
podczas uroczystości wręczenia odznaczeń 
kombatantom, która odbyła się 2 września 
w Pałacu Prezydenckim. Krzyżem Wielkim 
Orderu Odrodzenia Polski prezydent odzna-
czył gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego, preze-

Oczy całego świata 1 września, podobnie jak przed 70 laty, były zwrócone na 
Westerplatte, gdzie tradycyjnie pod pomnikiem bohaterskich obrońców o godz. 
4.45 złożone zostały kwiaty. – Są takie zdarzenia w dziejach narodów, jednym 
z nich jest to, co miało miejsce na Westerlatte, z którymi musi się zmierzyć każde 
pokolenie – mówił metropolita gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Tyle godzin przebiegło od tamtej chwili na zegarze dziejów, a przecież pośród 
tych zdarzeń ta godzina – tu, na Westerplatte – ma miejsce trwałe, osobne, mocne 
i nie sposób tej godziny zapomnieć, nie sposób od niej się odwrócić – powiedział 
Arcybiskup Głódź, przypominając pierwsze chwile największej tragedii XX wieku.

Po południu odbyła się druga część uro-
czystości rocznicowych na Westerplatte 
z udziałem zagranicznych gości, w tym pre-
miera Rosji Władimira Putina i kanclerz Nie-
miec Angeli Merkel. Uroczystości otworzył 
prezydent Lech Kaczyński, głos zabrał także 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jerzy Buzek, premier Donald Tusk, premier 
Rosji Władimir Putin i kanclerz Niemiec An-
gela Merkel.
– My Polacy mamy prawo do dostępu do 
prawdy, dostępu do prawdy o sprawach dla 
naszego narodu tragicznych i z tego nigdy 
zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, 
że Europa, cała Europa idzie właśnie w tym 
kierunku, w kierunku pluralizmu, wolności 
i demokracji, i prawdy nawet wtedy, gdy jest 
bardzo twarda – mówił podczas uroczystych 
obchodów Prezydent Kaczyński.
W Warszawie centralnym punktem obcho- 
dów była ceremonia złożenia wieńców 
na Grobie Nieznanego Żołnierza, w której 
wzięli udział przedstawiciele Światowego 
Zjazdu Kombatantów, przedstawiciele Sej-
mu, Senatu, władz samorządowych i korpu-
su dyplomatycznego. Po uroczystej zmianie 
wart, dwanaście salw armatnich oddało 
cześć ofiarom II wojny światowej. Uroczy-
stość zakończyła się koncertem oraz defi-

sa Związku Powstańców Warszawskich. Od-
znaczenia odebrało także kilkunastu wete-
ranów oraz działaczy polonijnych biorących 
udział w Światowym Zjeździe Kombatantów 
odbywającym się od soboty w Warszawie. 
W uroczystości wzięli udział m.in. pracownicy 
Kancelarii Prezydenta RP, szef BBN Aleksan-
der Szczygło, Kierownik ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski. 
Po południu w Centrum Konferencyjnym 
MON delegaci Światowego Zjazdu Komba-
tantów spotkali się Premierem Donaldem 
Tuskiem. Następnego dnia kombatanci uda-
li się z pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie 
Eucharystię dla nich sprawował Biskup 
Polowy WP Tadeusz Płoski. W homilii pod-
kreślił, że Polska potrzebuje szerokiej ak-
cji edukacyjnej tak aby przyszłe pokolenia 
„zdobyły i zachowały właściwe rozumienie 
II wojny światowej”. – Potrzebna jest nie 
tylko rzetelność w rozliczaniu się z okrop-
nościami przeszłości, ale także rezygnacja 
ze stereotypów, które utrudniają prawdziwe 
zrozumienie tych czasów i mogą podwa-
żyć budowane z trudem zaufanie między 
Polakami a Niemcami, Polakami a Ros- 
janami – powiedział.
Uroczystości kombatanckie uświetniła Or-
kiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, 
która dała pokaz musztry paradnej i wy-
konała pieśni liturgiczne podczas Mszy św. 
W Eucharysti uczestniczył były marszałek sej-
mu Maciej Płażyński oraz kierownik Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Janusz Krupski.

oprac. kes

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Gen. bryg. Zbigniew Ścibor-Rylski 
odbiera z rąk prezydenta RP 
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski

Katedra Polowa WP, Msza św. w intencji Ojczyzny



4

Czy współczesny świat wyciągnął już 
właściwe wnioski z doświadczeń II wojny 
światowej 70 lat od rozpoczęcia najwięk-
szego kataklizmu w dziejach ludzkości?
–  Myślę, że tak. Pamiętajmy, że w Euro-

pie był wprawdzie bardzo dramatyczny 
konflikt na Bałkanach, na początku lat 
90-tych, ale jeśli tego nie liczyć, mamy 
w Europie pokój od 64 lat. Oczywiście 
przez lata wynikało to przede wszystkim 
z realiów zimnej wojny, szantażu nuklear-
nego czyli równowagi strachu, ale myślę, 
że pewne wnioski zostały wyciągnięte. Na-
tomiast nie wszyscy wyciągnęli je w rów-
nym stopniu. Zupełnie inna, co pokazały 
obchody rocznicowe na Westerplatte, jest 
refleksja po stronie niemieckiej – znacznie 
głębsza i zupełnie inna po stronie rosyj-
skiej. To jednak jest lekcja, którą trzeba 
stale odrabiać. Stąd te obchody, ogrom-
na ilość wydawnictw, filmów, różnego 
rodzaju uroczystości, bo trzeba tę histo-
rię przypominać, zwłaszcza, że odchodzą 
już ostatni ludzie, którzy dramatyczne 
wydarzenia sprzed 70 lat pamiętają. Jest 
to wielkie zagrożenie, bo jeśli coś znika 
ze świadomości społecznej, świadomości 
zwykłych ludzi i nie jest przekazywane 
w rodzinnej tradycji, to stopniowo zaciera 
się i np. filmy o II wojnie światowej traktu-
je się, jak filmy o bitwie pod Grunwaldem 
albo o wojnach perskich. Dlatego ważne 
jest pokazywanie skutków wojny m.in. 
w postaci zniszczeń. 

Czy można doszukać się analogii zaanga-
żowania poszczególnych państw w dra-
matyczne wydarzenia września 1939 r. 
i składu delegacji tychże państw na uro-
czystościach rocznicowych na Westerplat-
te?
–  Jest oczywiście pewna analogia. Rozu-

miem, że mówi Pani głównie o Anglikach 
i Francuzach. Amerykanie weszli do wojny 
w 1941 r. i nie mieli żadnego układu so-
juszniczego z Polską, także ja bym Ame-
rykanów tutaj wyraźnie usprawiedliwiał, 
zwłaszcza, że później zreflektowali się 
i podnieśli rangę delegacji. 

Polacy mogli zapewne z satysfakcją przy-
jąć wystąpienie kanclerz Niemiec Angeli 
Merkel na Westerplatte, ale czy za sło-
wami rzeczywiście idą czyny w kierunku 
prawdziwego pojednania naszych naro-
dów? Jak postrzegać stosunki polsko-
-niemieckie w kontekście m.in. planowa-
nej budowy gazociągu północnego czy 
bliskich relacji kanclerz Merkel z szefową 
Związku Wypędzonych Eriką Steinbach?
–  Nie uważam, że w relacjach polsko-nie-

mieckich wszystko układa się idealnie, bo 
tak nie jest. Niemcy podejmują pewne 
działania jak np. Centrum przeciw Wypę-
dzeniom, które nam się podobać nie mogą, 
ale zwracam uwagę wszystkim, którzy kry-
tycznie odnoszą się do tej inicjatywy, żeby 
zobaczyli, jak wyglądają na tym obszarze 
nasze relacje z Rosją. Postawmy sobie pyta-
nie czy mamy równie nerwowo reagować 
na to, co dzieje się w Rosji i w Niemczech, 
czy też jednak powinniśmy dostrzegać tutaj 
różnicę jakości poziomów, na których prze-
biegają nasze relacje i adekwatnie do tego 
reagować. Jeżeli będziemy w identyczny 
sposób reagować na publikacje, które uka-
zują się w Rosji i na wypowiedzi rosyjskich 
historyków, które w sposób fundamentalny 
są niezgodne z tym, co uważamy na temat 
np. genezy II wojny światowej i będziemy 
to zestawiać na równym poziomie z Cen-
trum przeciw Wypędzeniom (gdzie np. 
w radzie nadzorczej jest polski historyk), to 
popełnimy zasadniczy błąd. Nie możemy 
sobie bowiem pozwolić na równie złe sto-
sunki z Niemcami i z Rosją, zwłaszcza, że 
z Niemcami jesteśmy w UE i NATO. Zatem 
z naszym zachodnim sąsiadem są potrzeb-
ne rozmowy, ale w innym tonie i prowa-
dzone w inny sposób niż z Rosją. 
Niemcy przeszli ogromną drogę i dla nich 
pewne rzeczy też są bardzo trudne. Wy-
rosło nowe pokolenie Niemców, którzy 
nie mają przekonania, że w trzecim po-
koleniu po wojnie dalej powinni jedynie 
przepraszać za zbrodnie nazizmu. I to 
staje się niebezpieczne. Angela Merkel 
jasno jednak powiedziała, że Niemcy nie 
dopuszczą do tego, żeby znieść swoją 
odpowiedzialność za wywołanie wojny. 
Dopóki takie słowa słyszymy ze strony 
niemieckich przywódców, myślę, że mo-
żemy być spokojni, nawet jeśli pewne ini-
cjatywy mogą nam się nie podobać. 

Z dr. hab. Antonim Dudkiem, historykiem, doradcą prezesa Instytu-
tu Pamięci Narodowej, rozmawia Anna Tokarska

Miejsce historii w relacjach
międzynarodowych

Inaczej rzecz ma się z Anglikami i Francu-
zami. To jest fakt przykry i niepokojący, że 
przysłano delegacje niższej rangi. Myślę, 
że stało się tak m.in. dlatego, że nie mają 
się czym chwalić i czują się niezręcznie. 
Niemcy biorą na siebie odpowiedzialność 
– kanclerz Angela Merkel wygłosiła ważne 
przemówienie, co nie znaczy, że musimy 
się ze wszystkim, co powiedziała zgadzać. 
Myślę jednak, że Niemcy zrobili naprawdę 
dużo ustami kanclerz Merkel, żeby za-
dośćuczynić temu, co się stało. Rosjanie 
budują swoją alternatywną wersję histo-
rii i porozumienia z nimi szybko nie bę-
dzie. Natomiast Anglicy chyba trochę się 
wstydzą, chociaż odnosząc się do realiów 
1939 r., to przede wszystkim Francuzi po-
winni bić się w piersi. Prawda historyczna 
jest taka, że w 1939 r. Brytyjczycy nie mie-
li specjalnie możliwości samodzielnego 
uderzenia, bo po prostu nie posiadali sił 
lądowych na kontynencie i mogli tylko 
wesprzeć Francuzów lotnictwem i jaki-
miś niewielkimi oddziałami. To Francuzi 
nie chcieli ruszyć na front i to oni byli ini-
cjatorami tej błędnej i haniebnej decyzji 
z Abbville dowództw obu tych krajów, 
gdzie postanowiono o tym, żeby realnie 
nie zaczynać żadnych działań wojennych 
na froncie zachodnim. Wypowiedziano 
Niemcom wojnę i na tym się skończyło. 
Zatem analogia jest uzasadniona, nato-
miast na fakty nie można się obrażać; 
trzeba je przyjąć do wiadomości i wycią-
gnąć wnioski. Najważniejszym z nich jest 
ten, że musimy polegać przede wszystkim 
na sobie samych. Natomiast powiedzmy 
też jasno, że nigdy nie będziemy w sta-
nie wytrzymać równoległego uderzenia 
dwóch potężniejszych od nas państw. Nie 
zmienia to jednak faktu, że musimy dbać 
o naszą armię i to ona musi być funda-
mentem naszego bezpieczeństwa. Waż-
ne są również sojusze, które zawarliśmy 
i które trzeba rozwijać mając nadzieję, że 
w krytycznym momencie państwa sojusz-
nicze pomogą nam i że historia z ubiegłe-
go stulecia nie powtórzy się. 
W tym sensie należy przypominać to, co 
stało się w 1939 r., bo Francuzi powinni 
kiedyś powiedzieć: „przepraszam”, ale 
może musimy jeszcze na to poczekać. Na 
pewno jednak krócej niż ze strony rosyj-
skiej. 
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to nie jest to samo NATO i ta sama Unia. 
W ciągu 10 lat sytuacja może bardzo zna-
cząco ulec zmianie, ale obecnie mamy do-
brą sytuację i powinniśmy dbać o to, żeby 
nie pogarszała się ona z naszej winy. 
Myślę natomiast, że oczekiwanie na to, 
iż Rosjanie zmienią swoje oceny histo-
ryczne jest dość naiwne, co nie znaczy, 
że nie należy ich próbować przekonywać 
do naszych racji. Od dłuższego czasu mó-
wię o pomyśle uruchomienia przez Polskę 
dużego programu stypendialnego dla 
rosyjskich studentów z takich obszarów 
jak: historia, filologia polska, stosunki 
międzynarodowe, politologia, socjologia. 
I nie chodzi o to, żeby im wmawiać nasz 
punkt widzenia, tylko żeby oni tu poby-
li, posłuchali, porozmawiali... Myślę, że 
w perspektywie 20 lat przyniosłoby nam 
to znakomite efekty. Powstałaby w Rosji 
wpływowa grupa ludzi, która patrzyłaby 
na Polskę trochę inaczej niż postrzegają 
nas dzisiejsi rosyjscy urzędnicy. 

Za NATO stoi potęga amerykańska, a w Sta- 
nach Zjednoczonych obserwujemy nara-
stające tendencje izolacjonistyczne, co 
jest dla nas bardzo niekorzystnym proce-
sem. Z drugiej strony u naszego wschod-
niego sąsiada widoczne jest poczucie ura-
żonej dumy, pobrzmiewają resentymenty 
za imperialną potęgą ZSRR, co wszystko 
razem tworzy pogarszającą się sytuację 
geopolityczną dla naszego kraju...
–  To prawda, ale ja bym nie przeceniał stop-

nia agresywności Rosjan. Wydaje mi się, 
że ludzie, którzy spodziewają się, że jesz-
cze rok, dwa i Putin rozpocznie kolejną 
wojnę i będzie podbijał następne kraje, 
mocno jednak przesadzają, bo jeśli nawet 
ktoś poda przykład Gruzji, to myślę, że 
Prezydent Saakaszwili nie zrobił wszyst-
kiego, żeby wojnie zapobiec. Tak czy in-
aczej Rosjanie nadużyli swojej przewagi. 
Zmierzam do tego, że my rzeczywiście bę-
dziemy mieli pewne sygnały ostrzegaw-
cze, zanim spadną na nas ewentualne, 
agresywne działania ze strony Rosji. Tymi 
sygnałami będą: rozwój sytuacji na Ukra-
inie oraz w państwach bałtyckich. 
Jeśli mówimy o NATO – rzeczywiście są to 
przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale 
nie wyłącznie. Pojawia się pytanie, co by się 
stało z tą organizacją, gdyby Amerykanie 
się z niej wycofali? Na razie tak się nie stało 
i oby tak było nadal, do czego musimy wraz 
z innymi państwami europejskimi Amerykę 
przekonywać. Pozostaje natomiast inne py-
tanie: w jakim kierunku pójdzie UE? Pamię-
tajmy, że NATO jest sojuszem militarnym, 
ale Unia jest znacznie ściślejszym sojuszem 
gospodarczo-politycznym, który może 
mieć także swój segment militarny. Może 
być powołany filar wojskowy Unii, zwłasz-
cza gdyby Amerykanie chcieli się wycofać, 
chociaż nie sądzę, żeby całkowicie opuścili 
Europę, jak po I wojnie światowej. Oni po 
prostu nie będą już poświęcać Europie tyle 
uwagi, co dawniej. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę.

tyjczycy, kawałek Francuzi, a kawałek Wło-
si, tylko na kapitulanckiej polityce wymie-
nionych państw wobec roszczeń Hitlera. 
Mimo, że układ z Monachium jest wyda-
rzeniem fatalnym i godnym potępienia, to 
nie można go porównywać z Paktem Rib-
bentrop-Mołotow, gdzie mieliśmy do czy-
nienia ze zwyczajną zmową w celu rabun-
ku obcego terytorium. Rosjanie nie chcą się 
z tym pogodzić i usiłują postawić wszyst-
ko na jednym poziomie, aby móc powie- 
dzieć: „Zobaczcie, my wcale nie jesteśmy 
gorsi, niż wy wszyscy”. Nam wytykają 
zajęcie Zaolzia, co oczywiście, moim zda-
niem, było błędem i tu jestem pełen uzna-
nia dla Prezydenta Kaczyńskiego, że jasno 
to nazwał, ale czy my usłyszeliśmy coś po-
dobnego od Premiera Putina? Nie, on po-
wiedział, że rzeczywiście Pakt Ribbentrop-
-Mołotow jest godny potępienia, ale... 
Czy słyszeliśmy ze strony Prezydenta Ka-
czyńskiego, że zajęcie Zaolzia było błędem 
i grzechem, ale...?
Musimy oczywiście z Rosjanami rozma-
wiać i nie możemy się przy tym gorącz-
kować. Myślę, że polska opinia publiczna 
zachowała się bardzo odpowiedzialnie 
i nie wykluczam, że po stronie rosyjskiej 
trochę liczono na to, że te reakcje będą 
bardziej gwałtowne, bo wtedy mogliby 
świetnie pokazać Europie Zachodniej ru-
sofobię Polaków. 
Generalnie powinniśmy mieć poczucie, 
że historia jest ważna, ale ona musi mieć 
swoje miejsce w relacjach między pań-
stwami i tak naprawdę równie ważne, jeśli 
nie ważniejsze, są bieżące relacje z Rosją, 
a konkretnie kwestia np. gazu, bo w cie-
niu tych wszystkich sporów czy Józef Beck 
był agentem niemieckim czy nie, pozostaje 
absolutnie dla nas fundamentalna kwestia 
dostaw gazu na najbliższe lata. Jest ostat-
ni dzwonek, żeby ten kontrakt zawrzeć, bo 
za chwilę zaczną się ograniczenia w dosta-
wach, nasza gospodarka będzie na tym 
cierpieć, tymczasem sprawa utknęła. A jest 
to rzecz szalenie ważna dlatego, że jedną 
z największych porażek III Rzeczypospoli-
tej jest brak dywersyfikacji dostaw gazu. 
Efekt jest taki, że nie ma ani gazoportu, 
ani podłączenia Polski do żadnej alterna-
tywnej sieci. Mam nadzieję, że do 2014 r. 
gazoport zostanie zbudowany, co wcale 
nie będzie oznaczało, że do Rosji będzie-
my mogli odwrócić się plecami. Jednak 
przestaniemy być na nią w sprawie gazu 
skazani. Przecież importujemy ropę głów-
nie z Rosji, bo tak jest taniej i prościej, ale 
mamy też naftoport, dzięki czemu istnieje 
możliwość alternatywnych dostaw. 

Jakie rokowania można mieć na przy-
szłość, szczególnie w kontekście poło-
żenia geopolitycznego Polski i naszych 
doświadczeń historycznych, jeśli po 70 
latach od wybuchu najstraszniejszej z wo-
jen w cywilizowanym świecie tak trudno 
jest przebić się prawdzie historycznej?
–  Polska ma dzisiaj znakomitą sytuację geo-

polityczną; jesteśmy w NATO i UE. Oczy-
wiście te byty cały czas ewoluują, zmie-
niają się i może za kilka lat okazać się, że 

Czemu służy rosyjska propaganda histo-
ryczna, której nasilenia byliśmy świadka-
mi w przededniu 70. rocznicy wybuchu 
wojny?
–  Po pierwsze myślę, że Rosjanie bardzo się 

zaniepokoili dwoma uchwałami, które 
w Polsce przeszły zupełnie niezauważone 
dlatego, że ich zawartość jest dla nas oczy-
wista i nie budzi żadnych emocji. Miano-
wicie najpierw była to uchwała Parlamen-
tu Europejskiego z kwietnia br., a później 
w lipcu uchwała Zgromadzenia Parlamen-
tarnego OBWE przyjęta w Wilnie. Te uchwa-
ły miały jeden wspólny motyw – zestawiały 
totalitaryzm nazistowski i komunistyczny 
(nazwany tam stalinowskim). Użyto nawet 
specjalnie słowa stalinizm, żeby nie drażnić 
Rosji, ale ona i tak poczuła się tym bardzo 
dotknięta, bo tak naprawdę dla Rosji jest 
to absolutnie nie do przyjęcia, żeby w ja-
kimkolwiek obszarze Związek Radziecki 
zestawiać z III Rzeszą. 
Dlaczego oni się tym oburzyli? Ponieważ 
nie były to uchwały przyjęte wyłącznie 
przez Polaków czy Litwinów, ale zostały 
poparte również przez Francuzów, Niem-
ców, Brytyjczyków, Włochów, Hiszpanów, 
słowem przez przytłaczającą większość 
przedstawicieli państw europejskich. To 
pokazało, że nowe kraje Unii zaczynają 
rozpowszechniać swoją narrację histo-
ryczną, która w Europie Zachodniej była 
dotąd w dużym stopniu ignorowana albo 
w ogóle nie było tej świadomości. I Rosja 
nagle poczuła, że jej punkt widzenia sta-
je się izolowany, stąd to zaniepokojenie. 
Duma rosyjska podjęła uchwałę potępia-
jącą wspomniane przeze mnie uchwały, 
co ukazuje głębsze tło ostatnich wyda-
rzeń, których byliśmy świadkami. 
Po drugie, szalenie ważna jest kwestia toż-
samości rosyjskiej, którą obecne władze na 
Kremlu próbują lepić w oparciu o pewien 
melanż symboliki carsko-sowieckiej. Z jed-
nej strony mamy dwugłowego carskiego 
orła, a z drugiej hymn sowiecki; z jednej 
strony gwardziści na Kremlu noszą mun-
dury wzorowane na carskich, a z drugiej 
Putin broni polityki Związku Radzieckiego. 
Dla Rosjan bardzo ważna jest tzw. Wielka 
Wojna Ojczyźniana, rozpoczęta w 1941 r., 
i to jest dla nich II wojna światowa, w któ-
rej ZSRR odniósł wspaniałe zwycięstwo 
i rozgromił Hitlera. Natomiast każde przy-
pomnienie o tym, że zanim nastąpiła Wiel-
ka Wojna Ojczyźniana, Związek Radziecki 
był przez dwa lata sojusznikiem Hitlera, 
dostarczając Rzeszy ogromnej ilości surow-
ców (wcześniej była jeszcze przez wiele lat 
współpraca wojskowa z Niemcami), to już 
się Rosjanom źle kojarzy albo nie chcą tego 
przyjąć do wiadomości. Po drodze mamy 
Pakt Ribbentrop-Mołotow – symbol poli-
tyki ignorującej normy prawa międzynaro-
dowego. Stąd chęć pokazania przez Rosjan 
za wszelką cenę, że nie tylko oni paktowali 
z Hitlerem i absurdalne wypominanie nam 
traktatu o nieagresji z Niemcami z 1934 r. 
i już mniej absurdalne – wypominanie Eu-
ropie układu monachijskiego. Był on ukła-
dem haniebnym, ale jednak nie polegał na 
tym, że kawałek Czechosłowacji wzięli Bry-
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BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ JÓZEF STANEK
Pallotyński Bohater Powstania Warszawskiego
27 letni kapłan, bity i poniżany przez gestapowców, staje 23 września 1944 r. 
przed szubienicą na warszawskim Solcu. „Głównego bandytę powstania” 
– jak nazwali go hitlerowcy – wystawiono „na pokaz” pędzonym tędy do 
niewoli i obozów zagłady żołnierzom i ludności cywilnej w czasie upadające-
go już Powstania Warszawskiego, dając wyraz swojej szczególnej nienawiści 
wobec młodego duchownego. 

Wymownym świadectwem ostatnich chwil 
życia pallotyńskiego kapłana Józefa Stanka 
są słowa Stanisławy Żurawskiej, mieszkanki 
Czerniakowa w czasie powstania: „(...) Ksiądz 
kapelan Stanek wszystkim spędzonym na tę 
egzekucję ludziom (jeńcom – powstańcom 
i ludności cywilnej) udzielił jeszcze spod szu-
bienicy, z pętlą na szyi, błogosławieństwa... 
Żegnał wszystkich przyglądających się tej 
tragedii znakiem krzyża”. 

Jaka droga doprowadziła młodego księdza 
na krzyż – szubienicę? Najpiękniejsza ze 
wszystkich; droga miłości do Boga i Ojczy-
zny, która rozpoczynając się w małej miej-
scowości ziemi krakowskiej – Łapsze Niżne, 
w której przyszedł w 1916 r. na świat, znala-
zła swój kres na warszawskim Solcu. 
Historia jego życia prowadzi nas do Wa-
dowic, gdzie ukończył szkołę średnią, a po 
maturze wstąpił do Księży Pallotynów. Tam 
odbył nowicjat oraz studia seminaryjne. 
Święcenia kapłańskie otrzymał 7 kwietnia 

1941 r. Dnia 13 kwietnia udało mu 
się odprawić Mszę św. prymicyjną 
w swojej rodzinnej miejscowości. 
Zaraz po święceniach rozpoczął 
studia specjalistyczne na tajnym 
Wydziale Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
Duchowość pallotyńska, co podkre-
śla ks. Jan Pałyga SAC, sprowadza 
się w swojej istocie do docierania 

z Dobrą Nowiną tam, 
gdzie jest najtrudniej, 
gdzie jest największe 
spustoszenie i ludzka 
nędza. W momencie wy-
buchu Powstania War-
szawskiego – kontynuuje 
ks. Pałyga – Józef Stanek 
został skierowany przez 
swoich przełożonych 
do zadania najtrudniej-
szego; przybrawszy pseudonim 
„Rudy” zostaje kapelanem AK 
w Śródmieściu, a od połowy 
sierpnia Zgrupowania „Kryska”, 
działającym na odcinku czernia-
kowskiego Powiśla. 
Z miejsca rozpoczął wszechstron-
ną pracę duszpasterską. Przede 
wszystkim odprawiał Msze św. 
polowe i spowiadał. Odwiedzał 
często polowe szpitale, niosąc 
duchową pomoc i ewangeliczną 
nadzieję. Nosił rannych na wła-
snych ramionach, docierając do 
najbardziej wysuniętych pozy-
cji powstańczych. Odgrzebywał 
zasypanych pod gruzami, nosił 
wodę z Wisły pod ostrzałem nie-
przyjaciela. Wielu ludzi uratował 
od niechybnej śmierci. Dźwigał 
załamanych na duchu, był zawsze 
tam, gdzie najbardziej potrzebo-
wano jego pomocy. Wojciech Za-
błocki, ps. „Derkacz”, żołnierz AK 
Zgrupowania „Kryska”, wspomi-

na: „Jestem ocalony. Przyglądam się swemu 
wybawcy. Nie ma wątpliwości – to kapelan, 
który jeszcze niedawno odprawiał nabożeń-
stwo dla żołnierzy – ks. Stanek... Odrobiną 
wody zwilża mi wargi i daje pić. Pociesza, do-
daje otuchy. Kapelan w miarę swych, nader 
skromnych, możliwości opiekuje się wszystki-
mi. Jego miła, spokojna twarz i kojące słowa 
pociechy towarzyszą nam jeszcze przez kilka 
godzin”.
Największą wściekłość hitlerowskich opraw-
ców wzbudził ks. Stanek, polecając pow- 

stańcom – na własną odpowiedzialność 
– niszczyć broń. Chciał ich w ten sposób 
ocalić, gdyż klęska była już nieuchronna, 
a każdego uzbrojonego Polaka gestapowcy 
rozstrzeliwali na miejscu. Nie chciał także, 
aby broń wpadła w ręce wroga. 
Ksiądz Stanek miał pełną świadomość zagro-
żenia, mając jednak możliwość przedostania 
się na lewą stronę Wisły w czasie ewakuacji 
Przyczółka Czerniakowskiego, oddaje swoje 
miejsce w pontonie rannemu żołnierzowi. 
Do końca „trwał na posterunku”, dzieląc 
w pełni los powstańczej Warszawy. 23 wrze-
śnia 1944 r. dostał się w ręce SS. Bity i popy-
chany przez hitlerowców zostaje odprowa-
dzony pod szubienicę. W ostatnich chwilach 
swego życia wykazał się heroiczną odwagą 
i męstwem. 
Męczeństwo ks. Józefa Stanka upamiętnia 
krzyż, który 23 września 1994 r., w 50. rocz-
nicę mordu na pallotyńskim kapelanie, po-
święcił na warszawskim Solcu Prymas Józef 
Glemp. Ksiądz Stanek patronuje także kapli-
cy w Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Któż zaś dziś pamięta kim byli jego opraw-
cy? W pamięci pozostaje tylko ich hanieb-
ny czyn i troska o prawdziwe przebaczenie 
i pojednanie obu naszych narodów. 
Oficjalną pieczęć Kościoła, potwierdzającą 
heroizm pallotyńskiego kapłana, przyło-
żył Ojciec Święty Jan Paweł II 13 czerwca 
1999 r. w Warszawie, ogłaszając go błogo-
sławionym wraz z innymi 107 męczennika-
mi II wojny światowej. 

Anna Tokarska
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Modlitwa w intencji ofiar II wojny œwiatowej

 – Módlmy się za żołnierzy, za bohaterów, 
którzy ponieśli największą ofiarę za niepod-
ległość ojczyzny – powiedział rozpoczynając 
Eucharystię kapelan. – Modły do Wszech-
mogącego Pana wznieśmy również za nasze 
dzieci rozpoczynające w tym dniu kolejny rok 
szkolny.
Wieczorną liturgię uświetnił występ ama-
torskiego zespołu muzycznego. Na zakoń-
czenie nabożeństwa w kaplicy duchowni 
zwrócili się do wiernych o uczczenie minutą 
ciszy pamięci polskich żołnierzy walczących 
o niepodległe państwo w latach 1939-45 
oraz wszystkich poległych w misjach poza 
granicami kraju.
Polscy żołnierze, zgodnie z przyznanym 
mandatem, od 2008 r. realizują w Czadzie 
zadania z zakresu ochrony i zapewnienia 
swobodnego przemieszczania się personelu 
organizacji pomocowych, ochrony pracow-

ników ONZ oraz stwo-
rzenia warunków do 
bezpiecznego powro-
tu do miejsc zamiesz-
kania uchodźców z 
sudańskiego Darfuru. 
Po przejęciu odpo-
wiedzialności za misję 
EUFOR przez siły ONZ 
i transformacji kon-
tyngentu od 16 marca br. Polacy pełnią misję 
w ramach operacji MINURCAT.
Żołnierze prowadzą także projekty popra-
wiające codzienne życie ludności plemie-
nia Zaghawa. Na prośbę lokalnych władz 
państwowych oraz plemiennych polscy 
żołnierze naprawili przejazd przez rzekę 
okresową, pomagali przy pracach ziemnych 
wokół miejscowego meczetu oraz nowator-
skim projekcie rozwoju lokalnego rolnictwa. 

W Iribie przeprowadzono remont szkoły oraz 
wyposażono uczniów w materiały szkolne. 
Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci wybu-
dowano także ogrodzenie wokół szkoły.
Polacy organizują także wsparcie materialne 
dla miejscowego szpitala, kilku placówek dy-
daktycznych, sudańskich uchodźców w obo- 
zach oraz najbiedniejszych z plemienia Za-
ghawa. Kapelanem PKW Czad od maja br. jest 
ks. kpt. Tomasz Skupień.                    za MON

Uroczystą Mszą św. 1 września wieczorem żołnierze Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Czadzie uczcili pamięć ofiar napaści 
hitlerowskiej na Polskę we wrześniu 1939 roku. W nabożeństwie 
celebrowanym przez kapelana kontyngentu, księdza kpt. Toma-
sza Skupienia i goszczącego w bazie Iriba polskiego misjonarza 
księdza Stanisława Worwę, udział wzięła liczna grupa wiernych 
w mundurach.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Józefa Stanka
Panie Jezu! Ty pragniesz, abyśmy podążając do niebieskiej Ojczyzny, kochali swoją Ojczyznę ziemską, służąc jej i dla niej pracując. 
Pozwól, aby nam na tej drodze w szczególny sposób przyświecał przykład błogosławionego Józefa Stanka, który wzorując się na 
świętym Wincentym Pallottim, bez reszty ukochał Ciebie i oddał się swoim bliźnim. W czasie szczególnie trudnym dla naszego 
narodu, w całym poświęceniem niósł powstańcom i ludności cywilnej posługę duchową i ratował ich życie. Spraw, aby błogo-
sławiony Józef był dla nas wzorem na co dzień, jak służyć Bogu i Ojczyźnie i racz udzielić nam łask, o które za jego przyczyną 
z ufnością Ciebie prosimy. Amen. 

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem Błogosławionego Ks. Józefa Stanka prosimy informować: 
Ośrodek Postulacji, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa

Polski Kontyngent Wojskowy w Czadzie
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Lotnictwo to braterstwo

Obecny był dyrektor generalny MON Jacek Ol-
brycht i dowódcy poszczególnych pionów Sił 
Powietrznych z dowódcą gen. broni Andrze-
jem Błasikiem na czele. Eucharystię celebro-
wali kapelani Ordynariatu Polowego z ks. płk. 
Januszem Radzikiem i ks. płk. Józefem Srogo-
szem, obecnym i poprzednim dziekanem Sił 
Powietrznych oraz księża związani z duszpa-
sterstwem lotników. Obecni byli przedstawi-

O modlitwę w intencji braci lotniczej popro-
sił Biskupa Polowego, ks. płk Janusz Radzik, 
Dziekan Sił Powietrznych RP.
W homilii Biskup Polowy przypomniał, że 
lotnictwo opiera się na zaufaniu i odpowie-
dzialności. „W takich warunkach służby po-
trzeba zaufania do kolegi, który odpowiada 
za stan techniczny samolotu, potrzeba za-
ufania do kolegi, który przez radio napro-
wadza na pas lotniska, potrzeba zaufania 
do kolegi, gdy przeżywamy chwile trudne 
i gdy stajemy przed różnymi dylematami” 
– podkreślił. „Lotnictwo – to braterstwo” 
– dodał Ordynariusz wojskowy.
Biskup zachęcił lotników do refleksji nad 
upływającym czasem. „Czuwać i oczekiwać, 
nawet w nocy, to oznaka rozsądku. Nie przy-
gotowywać się, przesypiać (marnować) życie 
to oznaka głupoty” – powiedział. Nawiązu-
jąc do przypowieści o Pannach roztropnych 
i nieroztropnych oczekujących na nadejście 
orszaku Pana młodego, przestrzegł, żeby 
w wirze codziennego życia nie wyciekała „oli-
wa dbałości o rzeczy Boże, wierność, zaanga-
żowanie, wytrwałość i uporządkowanie”.
Na koniec zawierzył polskie Siły Powietrzne 
opiece Matki Bożej Loretańskiej – Patronki 
Lotników.
W Eucharystii uczestniczyli żołnierze Sił Po-
wietrznych, przedstawiciele attachatów woj-
skowych, weterani i kombatanci oraz poczty 
sztandarowe. 

ciele Ordynariatu Prawosławnego i Ewange-
lickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
Mszę św. uświetniła Orkiestra Reprezenta-
cyjna Sił Powietrznych, która przed Euchary-
stią dała krótki koncert muzyki poważnej.
Po zakończonej Eucharystii w kaplicy Lotni-
ków i pod śmigłem upamiętniającym pole-
głych żołnierzy Sił Powietrznych, znajdują-
cym się u wejścia do katedry, zostały złożone 
kwiaty.
W południe na Polach Mokotowskich, pod 
pomnikiem poświęconym polskim lotnikom 
poległym podczas wojny odbył się uroczy-
sty apel pamięci z udziałem wiceministra 
Obrony Narodowej Czesława Piątasa, sze-
fa BBN Aleksandra Szczygły i weteranów 
II wojny światowej. Pod pomnikiem złożone 
zostały kwiaty. Wiceminister wręczył także 
odznaczenia i nagrody żołnierzom, którzy 

Obchody Święta Polskich Sił Powietrznych 

Służba wojskowa, a szczególnie służba w powietrzu pod polskim niebem, uczy 
człowieka pokory w obliczu natury, która jest potężniejsza niż ludzki umysł 
i ludzkie wynalazki – mówił w homilii Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski. Odprawiona 
w Katedrze Polowej Eucharystia zainaugurowała obchody Święta Sił Powietrznych. 
Po Mszy św. dowódca Sił Powietrznych RP gen. broni Andrzej Błasik wraz z Biskupem 
Tadeuszem Płoskim złożyli kwiaty pod śmigłem upamiętniającym polskich lotników 
przed wejściem do Katedry Polowej. W południe pod pomnikiem poległych w czasie 
wojny lotników, na Polach Mokotowskich, odbył się uroczysty apel pamięci.

w wydatny sposób przyczynili się do wzmoc-
nienia Sił Zbrojnych. 
Komitet upamiętniający rocznicę pogrzebu 
Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury uho-
norował Dowódcę Sił Powietrznych gen. 
broni Andrzeja Błasika, Biskupa Polowego 
WP Tadeusza Płoskiego oraz proboszcza 
Bazyliki Św. Krzyża ks. Marka Białkowskie-
go, modelem pasażerskiego Boeinga za 
wkład w upamiętnienie postaci asów pol-
skiego lotnictwa. 11 listopada 2007 roku 
podczas Mszy św. w intencji ojczyzny Bi-
skup Polowy poświęcił tablicę pamiątkową 
przypominającą o 75. rocznicy pogrzebu 
Polskich Lotników.

Bydgoszcz
28. sierpnia 2009 r. z okazji Święta Lotnic-
twa w kościele garnizonowym w Bydgosz-
czy została odprawiona uroczysta Msza 
święta z ceremoniałem wojskowym w inten-
cji obrońców polskiego nieba. Mszy świętej 
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przewodniczył Dziekan Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu 
Wojskowego ks. prałat płk Józef Kubalew-
ski, proboszcz parafii wojskowej w Bydgosz-
czy. Słowo Boże wygłosił Dziekan Dekanatu 
Sił Powietrznych Północ ks. prałat płk Marek 
Karczewski.
Na wspólnej modlitwie licznie zgromadzi-
li się przedstawiciele kadry i pracowników 
wojska 2. Bazy Lotniczej oraz 22. Ośrodka 
Dowodzenia i Naprowadzania z płk. pil. 
Mirosławem Łusiarczykiem na czele. Wśród 
modlących się nie zabrakło też wojskowych 
emerytów.
Po Mszy świętej z udziałem orkiestry i Kom-
panii Honorowej wraz z pocztem sztanda-
rowym przy Pomniku Lotnika odbył się apel 
poległych. Uroczystość zakończyło brater-
skie spotkanie lotniczych pokoleń w klubie 
„Lotnik”. 

Ostatni raz spotkałam Generała Bogusława 
Packa w maju tego roku na drodze krzyżo-
wej w Lourdes, we francuskich Pirenejach. 
Klęczał ramię w ramię przed ukrzyżowanym 
Chrystusem z żołnierzami różnych stopni 
i pokoleń. Dodajmy, już tych „sprofesjona-
lizowanych”. Chociaż, jak to w rodzinie, 
również wojskowej, byli i najmłodsi ofice-
rowie, i emerytowani pułkownicy z żonami. 
Z Włochami przyjechali nasi chłopcy słu-
żący w Kosowie. Młody stażem i wiekiem 
kapelan ks. por. Krzysztof Szpyt mówił do 
nas wszystkich, chylących głowy przed Naj-
wyższym Dowódcą w cierniowej koronie, 
o najtrudniejszych ludzkich wyborach. Pa-
mięta Pan, Panie Generale? Przed nami gru-
pa niemieckich żołnierzy niosła na ramionach 
swoich cierpiących kolegów. Kapelan mówił 
o sprawach starych jak człowiek, a przecież 
wciąż najnowszych, wciąż aktualnych. Bo 
dotyczących człowieka, niezależnie czy jego 
serce bije pod średniowieczną zbroją, a myśl 
nurtuje pod szyszakiem czy natowskim mun-
durem „sprofesjonalizowanego” kroju. 
Ta polska wojskowa pielgrzymka do Lourdes 
jeszcze na tydzień przed wyruszeniem stała 
pod znakiem zapytania (blokady biurokra-
tyczne?). A przecież wojsko niemal całego 
świata w galowych mundurach od 51. lat 
przybywa do Lourdes ze swoimi kapelanami, 
by pokłonić się Tej, co uczy trwać z godno-
ścią w godzinie próby człowieczeństwa. 

Zawód żołnierz to zawód najwyższego ry-
zyka, więc z definicji zawód wymagający 
również człowieczeństwa najwyższej próby. 
Etos polskiego oręża z jego dewizą Bóg Ho-
nor Ojczyzna to poprzeczka, do której mają 
dorastać kolejne pokolenia wojskowych słu-
żących narodowi, jedynemu suwerenowi. 
W tym treningu człowieczeństwa wspierają 
żołnierzy wszystkich czasów i stopni kapela-
ni wojskowi. Proszę nam więc nie wmawiać, 
że człowiek z cenzusem inteligenckim, jakim 
Pan się mieni, nie zna historii swojej Ojczy-
zny. Zwłaszcza w roku, gdy zinstytucjonali-
zowane duszpasterstwo wojskowe obchodzi 
swoją 90. rocznicę. 
Nie wierzę, Panie Generale, po przeczytaniu 
pańskiego tekstu w „Polsce Zbrojnej” – „Mo-
dernizacja duchowa”, że profesjonalny psy-
cholog, jakim Pan jest, ten podstawowy fakt 
świadomie przemilczał. 
Chowając się za plecami ostatnich rezerwi-
stów, ubolewa Pan nad perspektywą bezro-
bocia wśród kapelanów po odejściu ostat-
nich żołnierzy z poboru. 
Sugeruje Pan w ten sposób, że tylko żołnierz 
niezawodowy jest człowiekiem, profesjo-
nalista zaś przestaje nim być? Taka wizja 
„profesjonalnego” wojska, które „nie będzie 
miało czasu” na rozmowę z kapelanem, by 
rewitalizować swoje sumienie (a przecież  
to operacja permanentna nie jednorazowa) 
mnie, córkę i wnuczkę wojskowego, już 

Bezrobotny kapelan?
(w odpowiedzi Panu genera³owi Packowi) 

dziś przeraża. Człowiek nigdy nie osiągnie 
prawdziwego profesjonalizmu, zawodowej 
perfekcji bez właściwej motywacji. A jeśli na-
wet znajdzie się taki twardziel wyczynowiec, 
nadmuchany „sterydami” (mirażem oszała-
miającej kariery i proporcjonalnego uposaże-
nia), spuchnie już za najbliższym życiowym 
zakręcie. 
Nie ma lepszej szkoły prawdziwego profesjo-
nalizmu (i mądrości), niż przemierzanie Dro-
gi Krzyżowej. Bogu niech będą dzięki, gdy 
u naszego boku znajdziemy wówczas profe-
sjonalnego kapelana, bo wybranego przez 
najlepszego Specjalistę – samego Chrystusa. 
Takim doświadczalnym poligonem owocnego 
przemierzania Drogi Krzyżowej jest coroczna 
pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę, nie-
przypadkowo nazywaną Jasną Górą Zwycięs- 
twa. Dzisiaj ramię w ramię z naszymi żołnie-
rzami idą żołnierze z USA, z Niemiec i inni. 
Prawdziwy żołnierz nie dezerteruje, walczy 
aż do zwycięstwa. I takich spotkałam na te-
gorocznej pielgrzymce – prawdziwych pro-
fesjonalistów, nie tylko nominowanych. Była 
to pielgrzymka niezwykła, bo też miała się 
po przekroczeniu rubikonu profesjonalizacji 
nie odbyć. Szkoda, że nie miał Pan okazji 
posłuchać żołnierzy różnych stopni z garni-
zonów całej Polski i pooddychać atmosferą 
tej pielgrzymki. Prawdziwi „Fighterzy” pod 
przewodem Hetmanki! 
Może wtedy ten smutny tekst by nie po-
wstał? 
Do spotkania na Drodze Prawdy i Życia, Pa-
nie Generale. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W „Polsce Zbrojnej” nr 33 z 16 sierpnia 2009 r. ukazał się tekst gen. dyw. Bogusława 
Packa „Modernizacja duchowa”, w której autor kwestionuje zasadność dalszej obec-
ności kapelanów w Wojsku Polskim w związku z profesjonalizacją armii.

Głównym i zarazem najatrakcyjniejszym punktem obchodów Święta Sił powietrznych 
miało być Air Show w Radomiu. Niestety lotniczy piknik zapisał się w pamięci widzów 
katastrofą wojskowego samolotu Su-22 Białoruskich Sił Powietrznych. Zginęli w niej 
zastępca dowódcy zachodniego operacyjno-taktycznego dowództwa Sił Powietrznych 
i Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Białorusi płk Aleksandr Marficki i zastępca dowódcy 
61. myśliwskiej bazy lotniczej płk Aleksandr Żuraulewicz. Przebywający na pokazach 
Biskup Polowy odmówił modlitwę, powierzając obu pilotów Miłosierdziu Bożemu, oraz 
przekazał wyrazy współczucia delegacji białoruskiej i dowódcy Sił Powietrznych. Mszę 
św . w intencji zmarłych pilotów odprawiono 1 września w kościele garnizonowym 
w Radomiu. W pogrzebie, który odbył się 3 września w Baranowiczach na Białorusi 
uczestniczyła polska delegacja z Dowódcą Sił Powietrznych RP gen. broni Andrzejem 
Błasikiem.

Krzysztof Stępkowski
Joanna Operleim (Bydgoszcz)
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Święto niepokornych

W Eucharystii uczestniczyli m.in. wiceprezes 
Krajowego Zarządu Związku Represjonowa-
nych Żołnierzy-Górników, Janusz Teczkowski 
oraz licznie przybyli z rodzinami żołnierze-
-górnicy z całej Polski. Przed ołtarzem Katedry 
Polowej stanęły sztandary związków komba-
tanckich. 
W homilii ks. Szot powiedział, że żołnierze 
górnicy byli „tkanką narodu, która zawsze 
była niepokorna wobec władzy ludowej 
i kształtowała przyszłe pokolenia w duchu 

umiłowania wolności Ojczyzny”. Przytoczył 
wspomnienia Stanisława Białczaka, osadzo-
nego w kopalni Wujek opisującego katorżni-
czą pracę żołnierzy górników. „Praca, która 
jest powołaniem człowieka, jego prawem 
i przywilejem stała się narzędziem ucisku 
i kaźni. Praca jest dla człowieka, a nie czło-
wiek dla pracy” – powiedział. 
Ks. Leon Szot przypomniał, że prawda 
o służbie w jednostkach żołnierzy górników 
była skrzętnie ukrywana przez okres PRL, „to 

był i nadal jest temat tabu” 
– powiedział. Kanclerz Kurii 
Polowej zaapelował o przy- 
znanie żołnierzom-górnikom 
uprawnień kombatanckich. 
„Ci z was, którzy dozna-
li uszczerbku na zdrowiu 
podczas tej przymusowej 
pracy, nigdy nie otrzymali 
odszkodowania, czy renty, 
do dziś nie zostaliście też 
uznani za kombatantów” 
– podkreślił. 
Wraz z ks. Szotem Euchary-
stię celebrował ks. Czesław 

Giza, kapelan żołnierzy-górników. Po Komu-
nii Janusz Teczkowski podziękował kancle-
rzowi za przewodniczenie Mszy św. 
W południe uczestnicy Mszy św. spotkali się 
na pl. Piłsudskiego, gdzie na Grobie Niezna-
nego Żołnierza złożyli wiązanki kwiatów. 
W ceremonii uczestniczyli Dowódca Garnizo-
nu Warszawa gen. bryg. Kazimierz Gilarski, 
ks. kmdr Leon Szot oraz przedstawiciele żoł-
nierzy-górników. 
Żołnierze-Górnicy to poborowi skierowani 
w latach 1949-1959 do tak zwanej służby 
zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, 
przemianowanych później na Wojskowe Ba-
taliony Górnicze. Bataliony nie były formacja-
mi wojskowymi. Były jedynie organizowane 
przez wojsko. W sumie pracowało w nich 
ponad 200 tys. osób, zmuszanych do pracy 
w kopalniach i kamieniołomach na terenie 
Dolnego i Górnego Śląska. W związku z wy-
konywaną pracą ponad 1000 osób zginęło 
na miejscu, na kilka tysięcy określa się liczbę 
kalek. Dziesiątki tysięcy przypłaciły tę służbę 
utratą zdrowia i przedwczesną śmiercią. 
Oddziały żołnierzy górników, zorganizowa-
no na wzór radzieckich gułagów. Podstawą 
zakwalifikowania poborowego do służby za-
stępczej – było jego pochodzenie społeczne. 
Najczęściej byli to synowie dawnych posia-
daczy ziemskich i przemysłowców oraz tzw. 
„element politycznie niepewny” czyli działa-
cze konspiracji. Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy-Górników zrzesza obec-
nie przeszło 20 tys. osób. W 2002 roku Ośro-
dek KARTA wydał książkę Bogusława Kopki 
„Obozy pracy w Polsce 1944-1950” poświę-
coną temu tematowi.

Krzysztof Stępkowski

Kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon Szot odprawił Mszę św. w intencji żołnierzy-gór-
ników, którzy w latach 1949-1959 skierowani zostali do zastępczej służby wojskowej 
w Wojskowych Batalionach Pracy w kopalniach i kamieniołomach. Dzień 5 września 
obchodzony jest jako Dzień Żołnierza-Górnika. 

Odszedł ks. płk Stanisław Potapczuk

W kazaniu Ordynariusz Polowy WP przypo-
mniał drogę życiowa zmarłego kapelana. 
Powiedział m.in. „ksiądz kapelan Stanisław 
Potapczuk zawsze miał czas dla drugiego 
człowieka, że był radosny, że pobożnie się 
modlił, że dbał o Kościół”. – Zebraliśmy się, 
aby uwielbić Boga za dar osoby drogiego 
nam i tak przez nas szanowanego śp. ks. 
kan. płk Stanisława Potapczuka, który pra-
gnął naśladować swojego Mistrza w każdej 
chwili życia – podkreślił Biskup polowy.
Biskup Ordynariusz Diecezji Siedleckiej Zbig- 
niew Kiernikowski wystosował okolicznoś- 
ciowe pismo skierowane do uroczystości 

pogrzebowych, które przed Mszą św. od-
czytał proboszcz Parafii Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Łukowie ks. kan. Tadeusz 
Dzięga. 
W imieniu kolegów kapłanów z rocznika se-
minaryjnego Zmarłego pożegnał Wikariusz 
Generalny Biskupa Polowego WP ks. prał. 
płk Sławomir Żarski, zaś w imieniu Parafii 
Wojskowej w Kaliszu – ks. płk Bogdan Ra-
dziszewski. 
Ks. płk Stanisław Potapczuk został pocho-
wany na parafialnym cmentarzu w Łuko-
wie. 9 września w parafii p.w. św. Andrzeja 
Boboli w Warszawie-Wesołej odprawiona 

została Msza św. żałobna w intencji śp. ks. 
Potapczuka, który był tam pierwszym pro-
boszczem i organizował duszpasterstwo 
w tamtejszym garnizonie. – Ks. Potapczuk 
zorganizował wiele pielgrzymek krajowych 
i zagranicznych, m.in. do Lourdes i Rzymu, 
które pogłębiały wiarę parafian i głęboko 
zapadły w ich serca – powiedział obecny 
proboszcz parafii ks. mjr Piotr Majka.
Ks. Stanisław Potapczuk urodził się 2 stycznia 
1951 r. w m. Horodyszcze. Został wyświę-
cony na kapłana 7 czerwca 1980 roku. Był 
kapłanem diecezji siedleckiej. Od 25 czerw-
ca 1993 roku pracował w duszpasterstwie 
wojskowym. Od 1 lutego 2004 roku był pro-
boszczem Parafii Wojskowej w Kaliszu i na-
leżał do Śląskiego Dekanatu Wojskowego. 
Był także kapelanem Urzędu Celnego w Ka-
liszu, Oddziału Celnego w Kaliszu i Koninie 
oraz Kapelanem Rejonu Straży Ochrony Ko-
lei w Gorzowie Wielkopolskim. W 2007 roku 
otrzymał godność kanonika honorowego 
Kapituły Kanonickiej przy Bazylice Mniejszej 
pw. Świętej Elżbiety we Wrocławiu. Przez 
ostatnich kilkanaście miesięcy walczył dziel-
nie w chorobą.          

          zjk

W Łukowie, 2 września br., odbyły się uroczystości 
pogrzebowe śp. ks. kan. płk Stanisława Potapczuka, 
b. proboszcza parafii wojskowej w Kaliszu. Liturgii 
przewodniczył Biskup Henryk Tomasik – biskup pomoc-
niczy diecezji siedleckiej, zaś kazanie wygłosił Biskup 
Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tade-
usz Płoski. W koncelebrze Mszy św. wzięli udział księża 
kapelani Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ka-
płani Diecezji Siedleckiej – której kapłanem był Zmarły 
Kapłan, oraz kapłani Diecezji Kaliskiej, na terenie której 
pełnił posługę jako proboszcz parafii garnizonowej. 

Żołnierze-górnicy modlili się w Katedrze Polowej WP
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Odszedł ks. płk Stanisław Potapczuk

Myœli
nieprzedawnione

„Nie mam czasu ani na starzenie się, ani na umieranie. 
Mam tylko czas na to, aby służyć Bogu 

i kochać Go w drugim człowieku”. 
bł. Matka Teresa z Kalkuty

Niebanalne
życiorysy

Matka Teresa – Agnes 
Gonxha Bojaxhiu – 
urodziła się 26 sierpnia 
1910 r. w Skopje w ro-
dzinie albańskiej. Zo-
stała ochrzczona nas- 
tępnego dnia i ten 

dzień obchodziła później jako swoje uro-
dziny. Mając 18 lat wstąpiła do irlandzkiego 
zgromadzenia loretanek i wyjechała do Indii. 
W 1937 złożyła śluby wieczyste, przyjmując 
imię Teresa. W 1946, podczas pobytu w In-
diach zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie. 
W 1948 r., po 20 latach życia zakonnego, 
postanowiła opuścić mury klasztorne. Chcia-
ła pomagać biednym i umierającym w slum-
sach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała na 
decyzję władz kościelnych, by w 1950 r. móc 
założyć własne Zgromadzenie Misjonarek 
Miłości i zamienić habit na sari – tradycyjny 

strój hinduski. 7 października 1949 nowe 
zgromadzenie zostało zatwierdzone przez 
arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na 
prawie diecezjalnym. 1 lutego 1965 zgroma-
dzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stoli-
cę Apostolską. Misjonarki miłości prowadzą 
w Indiach i na całym świecie sierocińce, 
domy dla chorych i umierających.
W ciągu długiego życia Matka Teresa prze-
mierzała niezmordowanie cały świat, zakła-
dając placówki swej wspólnoty zakonnej 
i pomagając na różne sposoby najuboż-
szym i najbardziej potrzebującym. W 1963 
założyła męską wspólnotę czynną Braci Mi-
sjonarzy Miłości. W 1968 papież Paweł VI 
poprosił Matkę Teresę o przysłanie sióstr 
z jej zgromadzenia do Rzymu do opieki nad 
biedakami. W 1976 Matka Teresa utwo-
rzyła wspólnotę kontemplacyjną dla sióstr 
i braci.

Matka Teresa Otrzymała wiele nagród i odznaczeń między-
narodowych, m.in. Pokojową Nagrodę No-
bla w 1979. Dzięki temu wiele krajów otwo-
rzyło drzwi dla sióstr. Na wniosek włoskich 
dzieci została Kawalerem Orderu Uśmiechu 
(1996).
Matka Teresa zmarła na zawał serca w domu 
macierzystym swego zgromadzenia w Kalku-
cie 5 września 1997 r. w opinii świętości. Jej 
pogrzeb w dniu 13 września 1997, decyzją 
władz Indii, miał charakter należny osobom 
o najwyższej randze w państwie.
Na prośbę wielu osób i organizacji Jan Paweł 
II już w 1999 r., a więc zaledwie w 2 lata po 
jej śmierci wydał zgodę na oficjalne rozpoczę-
cie procesu beatyfikacyjnego, chociaż prze-
pisy kościelne wymagają minimum 5 lat na 
podjęcie takich działań. Proces ten na szcze-
blu diecezjalnym zakończono już w 2001 r. 
Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach 
obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu Jan 
Paweł II dnia 19 października 2003 r.      (jur)

„…Kościoły zburzone, domy popalone, 
gdzie się mają podziać ludzie poranione?
Lecą bomby lecą, od wieczora do dnia, 
nie ma kropli wody do gaszenia ognia.
Matka szuka trupa dziecięcia swojego, 
głośno wzywa Boga i przeklina wroga….”

Taka rzeczywistość zapanowała w Polsce dnia 
pierwszego września roku pamiętnego. Mija 
siedemdziesiąt lat. Już coraz mniej między nami 
naocznych świadków wojennej i okupacyjnej 
traumy. Za to coraz częściej pojawiają się próby 
przeinaczania i podważania historycznych fak-
tów, a także wskazywania jako ofiar winowaj-
ców i kreowania zbrodniarzy na bohaterów. Jak 
będzie wyglądał przekaz historii z przed siedem-

dziesięciu lat, gdy zabraknie zupełnie tych, co ją 
współtworzyli? Czy świat zaakceptuje tzw. „Pol-
skie Obozy Koncentracyjne?”, czy społeczność 
międzynarodowa uwierzy, że „Polska paktowała 
z Niemcami przeciw Związkowi Radzieckiemu”? 
Jak będzie postrzegało historię tamtych dni poko-
lenie wychowane w wolnej Polsce?
Niewątpliwie świadkiem historii jest twórczość 
artystyczna. To w niej jak w kalejdoskopie widzi-
my problemy z jakimi wzmagały się poszczególne 
epoki. Nie inaczej jest z rzeczywistością II Wojny 
Światowej. Doskonałym nośnikiem nastrojów Po-
laków czasu okupacji są piosenki okupacyjne. 
Wacław Panek, w wydanej nakładem PIW w 1990 
roku, książce Gaude, Mater Polonia pisze: O pie-
śniach tych, bez żadnej szowinistycznej przesady, 
możemy mówić tylko z dumą. Ale czy je znamy? 
Czy znamy nawet te najbliższe w czasie, które na-
szym ojcom przypominały o godności narodowej 
lub zachęcały naszych dziadków do walki o Pol-
skę Niepodległą?
Dlatego z ogromnym entuzjazmem należy powi-
tać na rynku fonograficznym nową płytę wydaną 
przez Caritas Ordynariatu Polowego Póki Pol-
ska żyje w nas. Krążek powstał z inspiracji Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przy wyda-
niu współpracowało Narodowe Centrum Kultury. 
Okazją jest siedemdziesiąta rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej. 
Nagranie składa się trzech części: w pierwszej 
usłyszymy najważniejsze pieśni narodowe, takie 
jak Mazurek Dąbrowskiego, czy Pierwsza Bryga-
da; druga część to kompozycje będące naocznymi 
świadkami rzeczywistości wojennej takie jak War-
szawo ma, Dnia pierwszego września, czy słynne 

Czerwone Maki i wiele, wiele innych; ostatnia 
cześć to piosenki związane ze współczesną histo-
ria, ale i odwołujące się do wojny. Na szczególną 
uwagę zasługuje stworzono specjalnie dla opisy-
wanego wydawnictwa pieśń Zapamiętaj tamten 
wrzesień. Autorem teku jest Wojciech Kejne, mu-
zykę napisał Bolesław Szulia. 
Wykonawcami ciekawie zaaranżowanych pieśni 
są: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego pod dyrekcją Bolesława Szulii, a tak-
że soliści wokaliści: Józef Sojka, Adam Wojdak, 
Edward Romanowski, Bogusław Morka, Artur Ru-
ciński, Romuald Tesarowicz, Hanna Mrozowska, 
Anna Lubańska. Na płycie wykorzystano również 
piosenki z filmu Zakazane piosenki w wykonaniu 
Hanki Bielickiej, Jerzego Duszyńskiego i zespołu 
aktorów. 
W pełni profesjonalne nagranie jest znaczącym 
wkładem w budowanie narodowej świadomości 
historycznej. Jest również ciekawą propozycją 
uzupełniającą lekcje historii. Warto by stało się 
cenną pozycją w szkolnych, akademickich i do-
mowych fonotekach.
Tamten wrzesień, dla nich wielu już ostatnim 
wrześniem był
Niech pieśń o nim wiatr poniesie jak memento 
w przyszłe dni 

Leszek Mateusz Gorecki

Póki Polska żyje w nas
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„Przyślijcie choćby kilka skórek chleba”

Pan Antoni Miegoń mieszka w Sandomie-
rzu, w oficynie kamienicy usytuowanej 
w narożu Rynku, zasiedlonej w końcu XVIII w. 
przez przybyłą z Francji rodzinę Dutreppich. 
Pracował w mieszczącym się w niej składzie 
aptecznym śp. Kazimierza Targowskiego, 
potomka Dutreppich po kądzieli – legen-
darnej postaci Sandomierza. Teraz, gdy 
jest na emeryturze, pochłania go praca na 
działce. Z oddaniem pełni też posługę mi-
nistranta i lektora w sandomierskiej kate-
drze. 13 czerwca 1999 roku w życiu Pana 
Antoniego zdarzyło się coś bardzo ważnego 
i wielkiego. Tego dnia dwóch kapłanów, jego 
bliskich krewnych, zostało wyniesionych 
– pośród 108 męczenników II wojny świato-
wej – do chwały błogosławionych przez Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Pierwszy z nich to 
ks. prałat Antoni Rewera (1869-1942), cha- 
ryzmatyczny duszpasterz i społecznik, pro-
boszcz parafii sandomierskich – brat babci 
Pana Anoniego. Drugi to jego stryj, ks. kmdr 
ppor. Władysław Miegoń (1892-1942). 
Dzieciństwo Pana Antoniego – rocznik 1931 
– biegło w Samborcu, rodzinnym gnieździe 
rodzin Miegoniów i Rewerów. To stara wieś 
położona na skraju pradoliny Wisły, na od-
wiecznym szlaku prowadzącym z Krakowa 
do Sandomierza. Pan Antoni dobrze pamię-
ta dwa ostanie pobyty stryja Władysława 
w Samborcu u najbliższej rodziny: rodziców, 

rodzeństwa. Odwiedzał ich latem, w porze 
żniw, aby przy nich pomóc. W 1938 roku był 
wśród swoich dwa tygodnie. Przyjechał do 
Sandomierza nocnym pociągiem. Z dworca 
kolejowego ruszył pieszo do oddalonego 
ok. 12 km Samborca. Dotarł tam głuchą 
nocą. Nie chciał budzić domowników. Po-
łożył się do snu na stojącym na podwórku 

wozie z sianem. Śpiącego, zdrożonego po-
dróżą, zastali rankiem najbliżsi.
Pan Antoni, wtedy siedmioletni, pamięta 
dobrze smak łakoci, którymi Stryj obdzielał 
sporą gromadkę rodzinnej dziatwy. Tak-
że spacery na pola i łąki, podczas których 
ksiądz Władysław robił użytek z aparatu 
fotograficznego. Na chłopięcą wyobraźnię 
mocno oddziaływały opowieści Stryja o mo-
rzu, statkach, marynarzach, Gdyni, porcie... 
Natomiast kolejny wakacyjny pobyt ks. Mie-
gonia w Samborcu, w 1939 roku, był nie-
zwykle krótki, ledwie dwudniowy. Stryj był 
inny niż w poprzednim roku: przygaszony, 
smutny, poważny. Siostra Pana Antoniego 
zapamiętała strzęp rozmowy między Księ-
dzem Komandorem, a jego bratem. „Słu-
chaj Janku – mówił Ksiądz – sytuacja jest 
poważna, może być wojna”. Po latach Pan 
Antoni jest przekonany, że to była poże-
gnalna wizyta, że Stryj przeczuwał niepo-
myślny bieg spraw.
 Wybuchła wojna. Jesienią 1939 roku do-
tarła do Samborca wiadomość, że ks. Mie-
goń znajduje się w jenieckim obozie. Dziś 
wiemy, że zgodnie z konwencja genewską 
został zwolniony z niewoli. Zdecydował jed-
nak, że pozostanie z marynarzami, z który- 
mi przed dwudziestu laty związał swe kape-
lańskie życie.
Po kilku miesiącach – wspomina Pan An-
toni – do Samborca poczęły przychodzić 
listy z oflagu. Skąpe w informacje, zgodnie 
z wymogami obozowej cenzury. Członko-
wie rodziny ks. Miegonia mogli doń wysyłać 
jeden list na trzy miesiące. Ponieważ było 
ich troje: brat Jan, ojciec Pana Antoniego, 
siostry: Maria i Anna, list można było wysy-
łać co miesiąc. 
16 marcu 1942 r. został zatrzymany 73-let-
ni ks. Antoni Rewera. Był to straszny dzień 
dla Sandomierza; gestapo aresztowało 143 

W rocznicowym wrześniu 2009 r. zatrzymujemy się przy postaciach kapelanów, to-
warzyszy tamtych, żołnierskich dróg sprzed siedemdziesięciu lat. Zapisali chlubną 
i piękną kartę wierności Bogu i Ojczyźnie. Warto w tych dniach sięgnąć do wyda-
nego w 2001 r. monumentalnego dzieła pod redakcją Wiesława Jana Wysokiego, 
Kapelani Wrześniowi. Służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 roku. Doku-
menty, relacje, opracowania – nieocenionego źródła wiedzy o ich posłudze. Pośród 
rzeszy kapelanów jaśnieje postać ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia, kapelana 
Marynarki Wojennej, wyniesionego do chwały błogosławionych. Są jeszcze ci, któ-
rzy go pamiętają, Przywołujemy dziś jedno z takich świadectw. 

Świadectwo o bł. ks. kmdr. ppor. Władysławie Miegoniu

Antoni Miegoń przyjmuje Komunię św. z rąk Jana Pawła II,
Sandomierz, 12 czerwca 1999 r.

Poświęcenie tablicy upamiętniającej bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia,
Puck, 10 lutego 2000 r. Antoni Miegoń (z prawej) i Marian Stępień,
siostrzeńcy Błogosławionego
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osoby, z których 123 zginęły w obozach 
zagłady. Ks. Rewera został wywieziony po-
czątkowo do Oświęcimia, po kilku miesią-
cach znalazł się w Dachau; w tym koncen-
tracyjnym obozie zgromadzono ok. 1200 
polskich księży świeckich i zakonnych.
W 1942 roku korespondencja między rodzi-
ną a ks. Miegoniem poczęła się rwać. Nie 
przychodziły odpowiedzi na listy wysyłane 
z Samborca. Nikt z bliskich nie wiedział, 
że w lipcu 1942 roku również ksiądz Mie-
goń znalazł się w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Wreszcie po długiej przerwie 
nadszedł do Samborca list – dramatycz-
ny, bolesny. „Czyście o mnie zapomnieli?” 
– pisał Ksiądz Komandor. Informował, że 
ma szkorbut. Prosił o chleb – choćby kilka 
skórek, tak to sformułował – o trochę ce-
buli, słoninę. Pan Antoni pamięta jak jego 
rodzice szykowali paczkę: suchą kiełbasę, 
topiony szmalec z cebulą. Po jej wysyłce 
znowu zapadła cisza... W październiku 
1942 roku napłynęła z Dachau wiadomość 
o śmierci ks. prałata Antoniego Rewery. 
O losach Stryja nic nie było wiadomo. Dopie-
ro na przedwiośniu 1943 roku – dokładnie 
8 marca 1943 – nadeszła z obozu przesyłka: 
urzędowe zawiadomienie o śmierci ks. Wła-
dysława Miegonia w dniu 15 października 
1942 roku. Pan Antoni zapamiętał wielki, 
rodzinny płacz, także Mszę św. za duszę 

Stryja, którą zamówili jego Rodzice, 
odprawioną w parafialnej świątyni. 
Jakiś czas później przyszła paczka 
z Dachaua: sutanna ze śladami krwi 
– Matka Księdza przycisnęła ją do 
piersi – ornat, komża, stuła, kielich, 
ampułki, osobiste rzeczy, wśród 
nich krzyż Virtuti Militari i Krzyż Wa-
lecznych. Co się z nimi stało? Pan 
Antoni pamięta że paramenty litur-
giczne otrzymał miejscowy wikary, 
a odznaczenia wojskowe powędro-
wały do szkolnego kącika pamiątek. 
Pozostała pamięć, pielęgnowana 
przez liczną rodzinę, przez sambo-
rzecką wspólnotę parafialną.
Antoni Miegoń jest szczególnym 
stróżem tej pamięci. Uczestniczy 
w różnych spotkaniach modlitew-
nych związanych z kultem obu bło-
gosławionych, gromadzi pamiątki 
związane z ich życiem i kultem. 
Choć minęło tak wiele lat, Panu An-
toniemu wydaje się jakby wczoraj 
był ten letni poranek: Samborzec, 
podwórko rodzinnego domu, wóz 
z sianem, na którym śpi, strudzo-
ny podróżą z dalekiej Gdyni, Stryj-
-Ksiądz – dziś błogosławiony. Jeden z tych 
polskich kapłanów – męczenników II wojny 
światowej, którzy swym życiem i śmiercią 

dali świadectwo Chrystusowi zmartwych-
wstałemu.

   Jędrzej Łukawy

skiego odprawił i okolicznościową homilię 
wygłosił ks. prał. kmdr por. Henryk Sofiński 
– proboszcz Parafii Wojskowej p.w. św. Je-

Uroczystość rozpoczęła Msza św. polowa 
w intencji poległych lotników polskich, którą 
w imieniu Biskupa Polowego Tadeusza Pło-

Pamiêci polskich pilotów
W niedzielę, 6 września b.r. odbyły się w Dłutowie pod Łodzią obchody 70. 
rocznicy zestrzelenia polskich bombowców z 212 Eskadry Bombowej w dniu 
4. września 1939 r. Wójt Gminy Dłutów oraz Przewodniczący Rady Gminy Dłu-
tów wraz z tamtejszą społecznością zorganizowali uroczystość odsłonięcia 
obelisku w miejscu, gdzie rozbił się w 1939 r. zestrzelony w walce powietrznej 
samolot bombowy PZL – P37 B „Łoś” z załogą polskich lotników z 212 Eska-
dry Bombowej. Bombowce wystartowały 4 września 1939 r. z lotniska Kuciny 
z zadaniem bombardowania niemieckich jednostek pancernych w rejonie 
Wielunia i Częstochowy. Z pamiętnej wyprawy wróciła tylko jedna załoga.

Dłutów: 70. rocznica zestrzelenia polskich bombowców

rzego w Łodzi. Zgromadzili się też okoliczni 
księża wraz z ks. kan. Wiesławem Koperem, 
proboszczem Dłutowa. W homilii kaznodzie-
ja wspomniał o zasługach lotników polskich 
w czasie II wojny światowej, zanosząc modli-
twy w intencji poległych załóg polskich. 
W czasie uroczystości, w miejscu zestrzelo-
nego jednego z samolotów dokonano też 
poświęcenia i odsłonięcia obelisku ku czci 
tragicznie poległych lotników. Odbył się też 
pokaz grup rekonstrukcyjnych, sprzętu woj-
skowego oraz modlitwa, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy na grobie lotników na 
miejscowym cmentarzu. Na zakończenie 
uroczystości proboszcz parafii wojskowej 
w Łodzi podziękował mieszkańcom za kulty-
wowanie polskiej historii i przekazał braterskie 
pozdrowienie od Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego.                                                (WP)

Wizerunek bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia 



14

Zgromadzonych na uroczystości powstań-
ców Batalionu „Chrobry I” oraz rodzin 
poległych żołnierzy i ludności cywilnej, re-
prezentantów Związku Powstańców War-
szawskich, Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej, przedstawicieli władz sa-
morządowych, harcerzy, którzy wystawili 

swoje poczty sztandarowe, powitał Maciej 
Pietrzyk, twórca i wykonawca znanych pie-
śni solidarnościowych. 
„Dzień 31 sierpnia jest dla Batalionu „Chro-
bry” dniem żałoby, bowiem pod gruzami 
naszej kwatery – reduty, która nie uległa 
w bezpośredniej walce z Niemcami, zginęli 

nasi koledzy i ludność cywilna, wierząc, że 
żelbetonowy budynek Pasażu Simonsa jest 
nie do zdobycia. Nalot nieprzyjacielskich sa-
molotów zrównał z ziemią ostatnią placów-
kę na Starym Mieście” – powiedziała mjr 
Danuta Gałkowa ps. „Blondynka”, jedyna 
sanitariuszka Powstania Warszawskiego od-
znaczona Orderem  Virtuti Militari. 
Modlitwę w intencji wszystkich żołnierzy 
i osób cywilnych, którzy zginęli w obronie 
Pasażu Simonsa poprowadził ks. ppłk Jan 
Osiński, wicekanclerz Kurii Ordynariatu Po-
lowego WP. „W modlitewnej zadumie od-
dajmy cześć i złóżmy wyraz naszej pamięci 
obrońcom Pasażu Simonsa” – powiedział. 
Wiceprezes Związku Powstańców Warszawy 
płk Edmund Baranowski w krótkim wystą-
pieniu podkreślił: „Jest to miejsce niezwykłe 
– pomnik, który stoi na grobie wielu nie-
znanych, poległych żołnierzy i ludności cy-
wilnej”. I dodał: „Losy Batalionu „Chrobry” 
były niezwykłe. Po ciężkich walkach na Woli, 
od 6 sierpnia 1944 r. żołnierze „Chrobrego” 
bronili północno-zachodniej flanki fron-
tu staromiejskiego. 12 sierpnia rejon ten 
był obszarem ciężkich walk. Od momentu 
upadku pobliskiego Arsenału, 21 sierpnia, 
ciężar walk i obrony spoczywał na załodze 
Pasażu Simonsa (...). 31 sierpnia przyszedł 
dzień tragiczny; niemieckie ciężkie bomby, 
wczesnym rankiem, zniszczyły praktycznie 
budynek Pasażu Simonsa...”. 
W hołdzie bohaterskim obrońcom odczyta-
no Apel Pamięci, Kompania Reprezentacyj-
na oddała salwę honorową, a uroczystość 
zakończyło złożenie wieńców.                  at

Bohaterska Reduta
W przededniu wybuchu najstraszniejszej wojny w dziejach cywilizacji i w dniu 65. 
rocznicy, tragicznego w skutkach, nalotu bombowego hitlerowskiej Luftwaffe na 
budynek Pasażu Simonsa, gdzie w czasie Powstania Warszawskiego mieściła się 
kwatera Batalionu „Chrobry I”, odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych 
pod gruzami ok. 300 żołnierzy Batalionu i ok. 80 osób ludności cywilnej. 

Uroczystości przy krzyżu-pomniku Batalionu „Chrobry I” w Parku Krasińskich w Warszawie

Instytucje publiczne stały się obiektem róż-
nego typu działań lobbingowych ze strony 
podmiotów lobbujących, w celu uzyskania 
korzystnych dla siebie decyzji i rozwiązań. 
Mam tu na myśli, nie tylko przychylność de-
cydentów w procesie udzielania zamówień 
publicznych, ale również wpływu na proces 
legislacyjny, w celu uzyskania korzystnych 
zapisów prawnych. 
W powszechnej opinii panuje przekonanie, 
że lobbysta to „aferzysta”, ponieważ media 
informują nas najczęściej o jego negatyw-
nym obliczu, zupełnie pomijając jego dobre 
strony. Przykładem lobbingu zrealizowane-
go zgodnie z prawem była sprawa zakupu 

samolotów wielozadaniowych przez polską 
armię. W wyniku lobbingu, prowadzonego 
przez koncerny lotnicze z całego świata, 
mieliśmy okazję zapoznać się z ich ofertami 
i dowiedzieć się więcej na temat skutków 
płynących z wyboru każdej opcji. Dzięki jaw-
ności prezentowanych stanowisk sam proces 
decyzyjny budził mniej społecznych kon-
trowersji i sprzeciwów. Dostarczone przez 
profesjonalne firmy lobbingowe informacje 
pozwoliły decydentom na podjęcie decyzji 
w ostatecznej fazie przetargu. Jednocześnie 
opinia publiczna miała możliwość obserwo-
wania całego procesu i wyrobienia sobie 
własnego zdania na ten temat. 

Lobbing, czyli nie taki diabe³ straszny…
Nie mniej jednak, aby przeciwdziałać i zabez-
pieczać się przed wszelkimi przejawami nie-
legalnego lobbingu, m.in. w resorcie Obrony 
Narodowej wprowadzono do stosowania 
wytyczne w celu zapobiegania i zwalczania 
zjawisk korupcjogennych. Stosowanie się 
do tych standardów ma pomóc żołnierzom                            
i pracownikom realizującym zakupy w resor-
cie Obrony Narodowej działać przejrzyście 
oraz zachować bezstronność i uczciwość 
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Czy się nam podoba, czy nie – lobbing bę-
dzie nam towarzyszył na różnych płaszczy-
znach życia społecznego i gospodarczego. 
Możemy jednak zadać pytanie co zrobić, 
aby działania lobbingowe w Polsce były 
wolne od zachowań patologicznych różnych 
grup interesu. Jedno jest pewne, dopóki nie 
zniknie przyzwolenie społeczne na działania 
nieetyczne, sprzeczne z prawem, tak długo 
w świadomości opinii publicznej lobbing bę-
dzie się kojarzył pejoratywnie.

Mariola Bahłaj

W wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku, lobbing stał się w Polsce ważnym 
zjawiskiem społecznym, który wpływa na kulturę polityczną, przez co przyczynia 
się do utrwalenia pewnych wzorców zachowań. Działalność lobbingowa jest specy-
ficznym rodzajem aktywności w sferze publicznej, która rządzi się swoimi prawami. 
Obecnie obserwuje się dostosowywanie polskiego lobbingu do standardów wy-
pracowanych w państwach zachodnioeuropejskich i Stanach Zjednoczonych, czego 
przejawem stało się prawne uregulowanie działalności lobbingowej w Polsce. 
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Świętoszów
Z żywą wiarą dzieci rozpoczęły rok szkolno-katechetyczny. W pierwszy piątek miesiąca 
uczestniczyły w nabożeństwie do Serca Pana Jezusa, pragnąc przez 9 miesięcy przystępo-
wać w każdy pierwszy piątek do spowiedzi św. i przyjmować Eucharystię. Po spowiedzi 
św. i adoracji Najświętszego Sakramentu dzieci wraz z wiernymi odmówiły Litanię do 
Serca Pana Jezusa i przyjęły Komunię św.
W niedzielę 6 września panie katechetki Krystyna Kolbusz i Beata Kubow, troszczące się 
wspólnie z rodzinami wojskowymi i duszpasterzami o formację duchową dzieci, otrzyma-
ły od Biskupa Polowego misje kanoniczne do prowadzenia katechezy w Szkole Podstawo-
wej im Unii Europejskiej.                   ar

Piła
W kościele garnizonowym w Pile 1 września odprawiono Mszę św. w intencji obrońców 
Ojczyzny. Ponieważ ten dzień jest jednocześnie początkiem nowego roku szkolnego, mo-
dlitwą objęto wszystkie dzieci i nauczycieli, którzy rozpoczynają rok pracy. Modliliśmy 
się o zdobywanie wiedzy, rozwój dzieci i dary Ducha św. dla nich. Jedną z intencji było 
bezpieczeństwo dzieci zdążających do szkoły. Dlatego podczas Mszy pobłogosławiono 
nie tylko przybory szkolne dzieci, ale również odblaski poprawiające widoczność dzieci na 
drodze – powiedział „Naszej Służbie” proboszcz parafii garnizonowej w Pile ks. ppłk Mi-
rosław Kwiatkowski. Odblaski były podarunkiem dla dzieci od Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego. Każdy uczestnik mszy dostał komplet odblasków, które mają zwięk-
szyć jego bezpieczeństwo na drodze.                                 mk

Kosowo
W sobotę, 29 sierpnia 2009 roku, ukraińscy, polscy i amerykańscy żołnierze sił KFOR, zor-
ganizowali swój kolejny MEDCAP (Medical Civil Assistance Programme). Miejscem akcji 
MEDCAP-u była niewielka, zamieszkała przez ludność serbską, miejscowość Susice. 
Miejsce organizacji akcji nie było przypadkowe, gdyż mieszkańcy Susic, z racji górskiego 
położenia tej miejscowości oraz wysokiego, sięgającego 90% bezrobocia, nie mogą ko-
rzystać z pełnego zakresu opieki medycznej. 
Akcja, która rozpoczęła się o godzinie 10.00, zlokalizowana została w budynku szkoły, 
gdzie mimo niewielkiej ilości pomieszczeń zorganizowano gabinety lekarskie oraz aptekę. 
Na zewnątrz, w namiocie, ustawiona została poczekalnia, w której schronienie przez sil-
nym tego dnia słońcem, mogli znaleźć przybyli na MEDCAP pacjenci. W ramach pomocy 
lekarskiej mieszkańcy mogli skorzystać z usług lekarzy ukraińskich, polskich i amerykań-
skich oraz lekarza serbskiego, na stałe pracującego w gminnym ośrodku zdrowia w Strp-
cach. Przybyłym zaoferowano badania i porady z zakresu chorób ogólnych, stomatologii, 
okulistyki i pediatrii.  
Do zakończenia akcji o godzinie 14.00, z porad lekarskich skorzystało 40 osób, czyli pra-
wie 30% mieszkańców.                                                                  rf

Ukraina
W dniach 18-24 sierpnia studenci Aka-
demii Obrony Narodowej oraz innych 
uczelni zwiedzali wraz z księdzem ka-
pelanem ks. płk. Markiem Wesołowskim 
piękne zakątki Ukrainy. 
Podróżni zwiedzili m.in. Lwów, Zba-
raż, Łuck, Olesko, Krzemień Podolski. 
Na szczególną uwagę zasługuje wizyta 
w Przemyślanach, gdzie posługujący 
polski ksiądz Piotr Smolka pozyskał starą 
fabrykę produkującą sprzęt na potrzeby 
armii i zaadaptował ją na Kościół.       at

Warszawa
Biskup Polowy WP udzielił błogosła-
wieństwa płk. SG Sylwestrowi Dziedzi-
cowi, który po trzydziestu latach służby 
w mundurze odchodzi na emeryturę. 
W Kaplicy Biskupów Polowych przy ul. 
Długiej w Warszawie Ordynariusz Woj-
skowy modlił się w intencji Pułkownika 
o Boże dary potrzebne na kolejnym eta-
pie jego życia. 
W modlitwie wzięli udział także ks. prał. 
kmdr Leon Szot – kanclerz Kurii Polowej 
WP, ks. ppłk Jan Osiński – wicekanclerz 
oraz ks. prał. płk SG Zbigniew Kępa 
– dziekan Straży Granicznej. 
Ksiądz Biskup Polowy wręczył płk. Syl-
westrowi Dziedzicowi obraz Matki Bo-
żej Żołnierskiej i wyraził wdzięczność za 
jego zaangażowanie na rzecz duszpa-
sterstwa Straży Granicznej. 
Płk Sylwester Dziedzic ukończył Wojsko-
wą Akademię Techniczną w 1984 roku. 
W latach 1984-1986 pełnił służbę
w 15 Brygadzie Radiowoliniowo Ka-
blowej w Sieradzu zaś w latach 1986-
-1998 we Wrocławiu w Śląskim Okręgu 
Wojskowym. Od 1998 roku pełnił służbę 
w Straży Granicznej m.in. w Cieszynie 
i w Komendzie Głównej Straży Granicznej. 
W latach 1999 do 2009 wspomagał 
w pracach administracyjnych dziekana 
Straży Granicznej ks. prał. płk SG Ka-
zimierza Tuszyńskiego. Płk Sylwester 
Dziedzic współpracował także z naszą 
redakcją.
Ukończył kurs dla nadzwyczajnych sza-
farzy Eucharystii i spełnia tę posługę 
w swojej rodzinnej parafii.                  jz
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