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„Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę”
(Mdr 3,6)
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Liturgia
Koœcio³a

2 października – wspomnienie św. 
Aniołów Stróżów
Aniele Boży stróżu mój, ty zawsze przy mnie 
stój. Rano wieczór we dnie w nocy bądź mi 
zawsze ku pomocy… znam to z dziecięcych 
lat ale czy nadal cenię Jego troskliwe czuwa-
nie? A może wraz z elfami włożony został 
na półkę baśni. Dobry czas odnowić zażyłość 
z moim Opiekunem!.

4 października – XXVII niedziela 
zwykła
Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdzie-
la. Chrystusowe słowa w obronie świętości 
sakramentu miłości małżeńskiej. Niektórzy 
współcześni, jeśli nie całkowicie to przynajm-
niej częściowo pragnęliby je zdeformować, 
odwrócić, zatrzeć ich sens. Ale to właśnie 
stwierdzenie Jezusa nie pozostawia żadnych 
złudzeń co dla przyszłości człowiek, Kościo-
ła i narodu jest istotne. Świętość, jedność, 
nierozerwalność małżeństwa leży u podstaw 
szczęścia człowieka.

5 października – wspomnienie św. 
Faustyny Kowalskiej dziewicy
Nasze życie potrzebuje Bożej Miłości Miło-
siernej, troski i przebaczenia. O tym przypo-
minała nam św. Faustyna apostołka Bożego 
Miłosierdzia. Bóg pragnie naszego szczęści 
ale potrzeba także byśmy i my tego szczęścia 
pragnęli.

7 października – Matki Bożej Różań-
cowej.
Z niejednej opresji ratowała nas i nadal ra-
tuje Maryja, dając nam niezawodną obronę 
w modlitwie różańcowej. Faktem jest że się-
gają po nią tylko odważni, którzy nie boją 
się wyzwań. A ja? Czy wraz z Maryją sięgnę 
ochoczo i odważnie po paciorki różańca?

11 października – XXVIII niedziela 
zwykła
Pytanie młodzieńca: nauczycielu co mam 
czynić? Dzisiejszej Ewangelii zawiera w sobie 
pytanie milionów ludzi o sposób na życie. 
Czasem czekamy na odpowiedź jakbyśmy 
nie mieli żadnego przewodnika, jakbyśmy 
zmierzali w ciemnościach. A Chrystus przy-
pomina że mamy taki plan na życie i dro-
gowskazy, które czasem omijamy bokiem 
– dziesięć przykazań, które wyznaczają tok 
naszego postępowania i uczą przywiązania 
tylko do jednej rzeczywistości. Rzeczywisto-
ści, którą jest zbawienie.

ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
Okazją do tradycyjnej niedzielnej refleksji jest 
dziś dla mnie fragment Listu św. Jakuba, który 
przynosi nam dzisiejsza liturgia (3,16-4,3), za-
trzymam się szczególnie nad wyrażeniem, które 
robi wrażenie ze względu na swoją urodę i ak-
tualność. Chodzi o opis prawdziwej mądrości, 
którą Apostoł przeciwstawia fałszywej. Podczas 
gdy ta druga jest „ziemska, zmysłowa i szatań-
ska”, a poznać ją można po tym, że wywołuje 
zazdrość i skłonność do kłótni, nieporządek 
i wszelkiego rodzaju złe uczynki (por. (por. 3, 
16), co innego zaś „mądrość zstępująca z góry 
jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do 
zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosier-
dzia i dobrych owoców, wolna od względów 
ludzkich i obłudy” (3, 17). To lista siedmiu przy-
miotów, zgodnie z biblijną tradycją, którymi 
wyróżnia się doskonałość autentycznej mądro-

ści i pozytywne następstwa, jakie ona przynosi. 
Jako pierwszy i najważniejszy przymiot, uznany 
niemal za warunek innych, św. Jakub wymienia 
„czystość”, czyli świętość, wyraźne odbicie – 
by tak rzec – Boga w duszy człowieka. Tak jak 
Bóg, od którego pochodzi, mądrość nie musi 
narzucać się siłą, ponieważ zawiera niezwycię-
żony wigor prawdy i miłości, który potwierdza 
się sam przez siebie. Dlatego jest pokojowa, 
cicha i uległa; nie jest stronnicza, ani tym 
bardziej nie ucieka się do kłamstw; jest wyro-
zumiała i wielkoduszna, poznać ją można po 
owocach dobra, jakie przynosi w obfitości.
Dlaczego by nie zatrzymać się, aby kontemplo-
wać od czasu do czasu piękno tej mądrości? 
Dlaczego nie czerpać z nieskażonego źródła 
miłości Bożej mądrości serca, która oczyszcza 
nas z pozostałości kłamstwa i egoizmu? Do-
tyczy to wszystkich, ale w pierwszym rzędzie 
tych, którzy powołani są, aby być promoto-
rami i „twórcami” pokoju w społecznościach 
religijnych i cywilnych, w stosunkach społecz-
nych i politycznych oraz w relacjach między-
narodowych. W naszych dniach, być może 
również z powodu pewnej dynamiki typowej 
dla społeczeństwa masowego, konstatujemy 
nierzadko niewystarczające poszanowanie dla 
prawdy i danego słowa wraz z rozpowszech-
nioną tendencją do agresji, nienawiści i ze-
msty. „Owoc sprawiedliwości – pisze św. Ja-
kub – sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają 
pokój” (3, 18). Ale do tego, by zaprowadzając 
pokój, trzeba być ludźmi pokoju, biorąc naukę 
z tej „mądrości, która zstępuje z góry”, ażeby 
przyswoić sobie jej jakość i przynieść takie jak 
ona efekty. Gdyby każdy we własnym środo-
wisku zdołał odrzucić kłamstwo i przemoc 
w intencjach, w słowach i w czynach, pielęgnu-
jąc troskliwie uczucia szacunku i poważania in-
nych, być może nie rozwiązałoby to wszystkich 
problemów życia codziennego, ale można by je 
podejmować z większym spokojem i skutecz-
nością.
Drodzy przyjaciele, raz jeszcze Pismo Święte 
przywiodło nas do refleksji nad moralnymi 
aspektami ludzkiej egzystencji, jednakże wy-
chodząc od rzeczywistości, która poprzedza 
samą moralność, to jest od prawdziwej mą-
drości. Z ufnością prośmy Boga o mądrość 
serca, za wstawiennictwem Tej, która przyjęła 
w sowim łonie i porodziła Mądrość wcieloną, 
Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Maryjo, Sto-
lico mądrości, módl się za nami!

Benedykt XVI
20 września, Castel Gandolfo

Na okładce:
17 września 2009 r., Warszawa – Pomnik 
Pomordowanymi Poległym na Wschodzie

W społeczeństwach masowych nie dość szanuje się prawdę

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.

Święty Michał Archanioł
Święty Michale Archaniele broń nas w wal-
ce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złe-
go ducha, bądź obroną. Niech mu rozkaże 
Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książe wojska 
niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które 
na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą 
strąć do piekła. Amen



3

To było ludobójstwo

stalinowskich w imię pojednania między 
narodami.
– Nikt do tej pory Rosjanom nie powiedział, 
że to, co zrobił Stalin, to było ludobójstwo. 
Niemcy też nie chcieli procesu norymber-
skiego, dopiero po pół wieku uznali, że No-
rymberga przyniosła owoce. I w przypadku 
zbrodni katyńskiej powinno być podobnie. 
Społeczeństwo rosyjskie powinno mieć taki 
drogowskaz. Nawet jeśli owoce tego pojawi-
łyby się za kilkadziesiąt lat – powiedział.
Na koniec wezwał do modlitw o pokój, a tak-
że przebaczenia wrogom w imię miłosierdzia. 
Modlitwa żywego wroga za zmarłego wroga 
jest tym bardziej miła Bogu, bo wymaga od 
człowieka choćby najmniejszych oznak prze-
baczenia i miłosierdzia – powiedział.
W Eucharystii sprawowanej pod przewod-
nictwem Biskupa Polowego, w koncelebrze 
abp. Henryka Hosera – Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko-Praskiej, bp. Tadeusza Pikusa 
– Biskupa Pomocniczego Archidiecezji War-
szawskiej i księży kapelanów uczestniczyli 
m.in.  przedstawiciele Sejmu i Senatu, Prezy-
dent Miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz, Rodzin Katyńskich, Sybiraków, poczty 
sztandarowe organizacji kombatanckich, 
harcerze i mieszkańcy Warszawy.
Po Mszy św. rozpoczął się apel pamięci. 
Przedstawiciele wyznań katolickiego, prawo-
sławnego, ewangelickiego oraz żydowskiego 
odmówili modlitwy ekumeniczne. Pod  sym-
bolicznym pomnikiem-wagonem złożone 
zostały kwiaty.
Przemawiając prezydent Lech Kaczyński 
powiedział, że Katyń był „aktem zemsty” 

Brutalna inwazja na Polskę była aktem prymitywnej zemsty za polskie zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. – mówił 
w homilii podczas polowej Mszy św. pod Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie Biskup Polowy WP Tade-
usz Płoski. W Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 
70. rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę.

W homilii Biskup Tadeusz Płoski przypomniał 
okoliczności napaści Niemiec i Związku Ra-
dzieckiego na Polskę, podkreślił, że tajny 
protokół paktu Ribbentrop Mołotow był do-
kumentem wprowadzającym IV rozbiór Pol-
ski. Sformułowania „Armia Radziecka prze-
kroczyła granicę polską”, „Armia Radziecka 
wkroczyła”, albo „Armia Radziecka dokonała 
inwazji”, używane w ostatnich dniach przez 
rosyjskich historyków, uznał za „historyczne 
fałszerstwo”, dlatego, że radziecki napad był 
zdradziecki, wiarołomny i bez wypowiedze-
nia wojny. – Nie mówimy przecież, że Wehr-
macht wkroczył do Polski, tylko że to Niemcy 
na Polskę napadły. Tak samo należy określać 
atak z 17 września – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
w zdobytych miastach odbywały się wspól-
ne defilady wojsk niemieckich i radzieckich 
a w Krakowie obok siedziby Hansa Fran-
ka utworzony został konsulat generalny 
Związku Sowieckiego, gdzie NKWD i gesta-
po „wspólnie ustalały szczegóły ludobój-
stwa, w tym eksterminację polskiej inteli- 
gencji”.
Zdaniem Biskupa Tadeusza Płoskiego zbrod-
ni katyńskiej, będącej symbolem agresji so-
wieckiej na Polskę, nie wolno postrzegać tyl-
ko w kontekście zbrodni wojennej, ale jako 
„ludobójstwo popełnione na elitach polskie-
go społeczeństwa”. Nadal nieznany jest los 
kilku tysięcy polskich oficerów – powiedział. 
Ordynariusz skierował apel do „wszystkich 
ludzi dobrej woli w Federacji Rosyjskiej” 
o wspólne, solidarne działanie na rzecz 
ujawnienia i potępienia zbrodni czasów 

Obchody 70. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

i „aktem wielkoruskiego szowinizmu”. Prezy-
dent zaznaczył, że polscy oficerowie „zostali 
wymordowani” decyzją z 5 marca 1940 roku, 
która – jak ocenił – „w rzeczywistości była de-
cyzją Stalina”. „Jeżeli tego rodzaju akt, doty-
czący według tej decyzji 30 tysięcy ludzi, nie 
jest aktem ludobójstwa, to się pytam, co nim 
jest?” – powiedział.
Prezydent dodał, że świetnie rozumie potrze-
bę pojednania, ale – jak zauważył – „narody 
jednać się mogą tylko i wyłącznie w praw-
dzie”. „Szczególnie jeżeli jest to duży naród, 
tak jak polski” – podkreślił.
Po napaści ZSRR na Polskę aresztowano po-
nad 200 tys. Polaków; oficerów, policjantów, 
ziemian i prawników. Wszystkim obywate-
lom II Rzeczpospolitej narzucono obywatel-
stwo radzieckie. Masowe wywózki na Sy-
berię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków, 
około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało 
uśmierconych w m.in. Katyniu, Charkowie 
i Miednoje. Miejsca pochówku ponad 7 tys. 
z nich są nieznane. Wciąż odkrywane są nowe 
miejsca kaźni Polaków.

Krzysztof Stępkowski

Szczecin
W 70. rocznicę zdradzieckiej napaści Rosji 
Sowieckiej na Polskę, obchody upamięt-
niające tę smutną datę rozpoczęły się na 
cmentarzu centralnym w Szczecinie przy 
Krzyżu Katyńskim. Kompanię honorową 
i wartę wystawiło wojsko oraz policja. Po 
wystąpieniach przewodniczących Rodzin 
Katyńskich i Związku Sybiraków oraz Wo-
jewodzie Zachodniopomorskim i Dowód-
cy 12 Dywizji Zmechanizowanej modlitwę 
w intencji poległych w obronie Ojczyzny, 
pomordowanych w obozach i łagrach oraz 
wywiezionych na Syberię odmówił Me-
tropolita Szczecińsko-Kamieński Abp An-
drzej Dzięga. Po złożeniu wieńców i kwia- 
tów wszyscy udali się pod Pomnik Sybi-
raka, gdzie po krótkiej modlitwie również 
zostały złożone wieńce i kwiaty.
O godz. 18.00 w szczecińskiej archikate-
drze została odprawiona Msza św. pod 
przewodnictwem Abp Andrzeja Dzięgi. 
Członkowie Związku Sybiraków zgroma-
dzili się w niedzielę 20 września o godz. 
13.00 w kościele garnizonowym na Mszy 
św. w intencji ofiar wojny, pomordowa-
nych w obozach i łagrach oraz wywiezio-
nych na nieludzką, syberyjską ziemię. Eu-
charystię celebrował proboszcz ks. prał. 
ppłk Ryszard Stępień.

xRS
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Rozszalałe moce zła, które chciały zwyciężyć świat

„Gen. bryg. dr med. Jan Nelken (…) zginął 
wraz ze swymi towarzyszami niewoli, jako je-
den z tych, którzy odmówili złamania przysięgi 
na wierność Rzeczypospolitej i zrzucenia mun-
duru z wizerunkiem orła białego” – napisał do 
uczestników uroczystości w Wojskowym Insty-
tucie Medycznym, w rocznicę agresji ZSSR na 
Polskę, Prezydent RP Lech Kaczyński w hołdzie 
wybitnemu specjaliście w dziedzinie psychia-
trii wojskowej, zamordowanemu przez NKWD 
wiosną 1940 r. w Katyniu. 
Uroczystość, w której uczestniczyli m.in.: 
Sekretarz Stanu w MON Czesław Piątas, Do-
wódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Kazi-
mierz Gilarski, ks. kmdr Leon Szot, kanclerz 
Kurii Polowej, pracownicy WIM oraz przed-
stawiciele rodzin katyńskich, była również 
hołdem złożonym poległym w Powstaniu 
Warszawskim bliskim generała – żonie Irenie 
i córce Annie.
„Składamy hołd pamięci zamordowanym 
polskim jeńcom wojennym, przede wszyst-
kim oficerom WP i funkcjonariuszom Policji, 
administracji i sądownictwa…” – powiedział 
rozpoczynając uroczystość dyrektor WIM 
gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.
Zwracając się do przedstawicieli rodzin ka-
tyńskich podkreślił: „Za Państwa pośrednic-
twem składam hołd waszym najbliższym, 
tym, którzy przez całe dziesięciolecia, mimo 
zakłamania i propagandy, mimo szykan, do-
magali się prawdy, wiernie pielęgnowali pa-
mięć o najbliższych i o tragicznych polskich 
losach. Chylimy przed wami czoła…”.
Sylwetkę gen. Jana Nelkena przybliżył uczest-
nikom spotkania prof. Stanisław Ilnicki – kie-
rownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego 
WIM – podkreślając, iż symboliczną rzeczą 
w wypadku rodziny Nelkenów jest to, że 
większość materiałów, dokumentów znisz-
czyła wojna, a szczątki informacji, do któ-
rych dotarł pochodzą od znajomych, czy ar-
tykułów prasowych o jego dokonaniach. 
Był on czołowym psychiatrą wojskowym 
i sądowym, członkiem Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego i redaktorem 

„Rocznika Psychiatrycznego”. Uczestniczył 
w walkach o niepodległą Polskę, odznaczony 
Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem.
W czasie uroczystości przedstawiciel Pre-
zydenta RP Andrzej Klarkowski wręczył akt 
pośmiertnej nominacji generalskiej płk. Jana 
Nelkena, z dnia 5 października 2007 r., który 
odebrała pani Małgorzata Kalicińska, córka 
lekarza Szpitala Ujazdowskiego, zamordo-
wanego w Katyniu. 
Ku czci gen. bryg. dr. med. Jana Nelkena oraz 
jego bliskich, na terenie Kliniki Psychiatrii 
i Stresu Bojowego WIM, posadzono „Dąb 
Pamięci” i odsłonięto głaz pamiątkowy. Ini-
cjatywa sadzenia „Dębów Pamięci” jest jedną 
z form podtrzymywania pamięci o pomordo-

wanych, realizowaną w ramach ogólnopol-
skiego programu edukacyjnego „Katyń – nie 
zapomnimy”. W sumie zostanie posadzonych 
21473 „Dębów Pamięci” symbolizujących 
polskich żołnierzy, policjantów i cywilnych 
funkcjonariuszy państwowych zamordowa-
nych w Katyniu, Charkowie i Twerze. 
Po zakończonej uroczystości odbyła się sesja 
naukowa nt. „90 lat służby psychiatrycznej 
w Wojsku Polskim – historia i współczesne 
problemy”.

* * *
Po wkroczeniu 17 września 1939 r. Armii 
Czerwonej na terytorium Polski, w niewoli 
znalazło się ok. 250 tys. żołnierzy WP i Policji 
Państwowej. Ponad 180 tys. deportowano 
w głąb Rosji, gdzie w obozach pracy przymu-
sowej 140 tys. żołnierzy zaginęło bez wieści. 
Jeńców - oficerów potraktowano specjalnie. 
Na wniosek Berii do kierownictwa Partii Ko-
munistycznej i rządu sowieckiego, podpi-
sanym 5 marca 1940 r. m.in. przez Stalina 
i Mołotowa, czytamy: „(…) W związku z tym, 
że wszyscy są zatwardziałymi i nieprzejed-
nanymi wrogami władzy radzieckiej polecić 
NKWD ZSRR zastosować wobec tych osób 
najwyższy wymiar kary – rozstrzelania, bez 

wzywania aresztowanych i przedstawiania 
im zarzutów i aktu oskarżenia”.
Wymordowanie w marcu i kwietniu 1940 r. 
wziętych do niewoli tysięcy polskich ofice-
rów, członków Korpusu Oficerskiego WP, 
KOP, funkcjonariuszy Policji Państwowej, 
Straży Granicznej, Służby Więziennej było 
wstrząsającym aktem planowanej ekstermi-
nacji polskich elit.

Anna Tokarska

Katyń – to słowo przez prawie pół wieku wyklęte ze świadomości publicznej Pola-
ków, to wciąż krwawiąca rana tak haniebnie zatajanego mordu na 22 tys. polskich 
oficerów, stanowiących elitę intelektualną polskiego narodu, dokonanego przez 
państwo barbarzyńców, jakim był ówczesny ZSRR. Katyń to kulminacja wszelkiego 
zła, to wyrzut sumienia świata cywilizowanego, zaprzeczenie dorobku cywilizacyj-
nego kształtowanego przez tysiąclecia. Cynizm tego wydarzenia jest tym bardziej 
przerażający, iż doraźne knowania polityczne, deptanie wszelkich norm moral-
nych odbywały się pod szczytnymi hasłami wyzwalania narodów spod jarzma cie-
miężców i że zbrodnia ta nigdy nie została w pełni uznana i do końca ujawniona, 
a sprawcy mordu po dziś dzień nie zostali ukarani. Jedną z ofiar zbrodni katyńskiej 
jest gen. bryg. dr med. Jan Nelken, specjalista w dziedzinie psychiatrii wojskowej 
i sądowej, ordynator i kierownik naukowy Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ujaz-
dowskiego, którego tradycje kontynuuje Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Woj-
skowego Instytutu Medycznego w Warszawie. 

Uroczystość sadzenia „Dębu Pamięci” dla uhonorowania gen. bryg. dr. med. Jana Nelkena w WIM
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Prof. Stanisław Ilnicki – kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM 
sadzi „Dąb Pamięci” w hołdzie zamordowanemu gen. bryg. dr. med. Janowi Nelkenowi
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Rozszalałe moce zła, które chciały zwyciężyć świat Właściwe połączenie…

W kolebce łącznościowców – w Zegrzu, 
w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej młodsze 
i starsze pokolenia wojskowych łącznościow-
ców dziękowały Panu Bogu za 90 lat szkole-
nia i prosiły o błogosławieństwo dla siebie 
i swoich następców. Pamiątką tego jubile-
uszu pozostanie tablica – poświęcona przez 

Bp. Płoskiego – która upamiętnia biskupi 
dekret z 13 maja 2009 r. o ustanowieniu 
kościoła w Zegrzu główną świątynią łączno-
ściowców mundurowych.
W Zegrzu trwają dwudniowe obchody 90 lat 
szkolenia kadr Łączności (17-18 września 
2009). W programie jubileuszowych ob-
chodów była m.in. konferencja naukowa 
w Centrum Szkolenia Łączności i Informaty-
ki, której plonem będzie publikacja na temat 
90 lat szkolenia kadr Łączności w Zegrzu. 
17 września w CSŁiŁ odbyła się premiera 
filmu „Zegrze – kolebka łącznościowców”, 
który powstał staraniem Światowego Związ-
ku Polskich Żołnierzy Łączności i Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki.
W drugim dniu obchodów jubileuszu ze-
grzyńskiej szkoły o godz. 10. Biskup Polowy 
koncelebrował Mszę św. dziękczynną za ludzi 
i dziedzictwo polskiej łączności wojskowej. 
Eucharystię w tej intencji sprawowali rów-
nież: kapelan CSŁiŁ ks. kan. płk Zenon Sur-
ma, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej 
oraz ks. Mieczysław Zdanowski i ks. Tadeusz 
Goławiec. Sztab Generalny reprezentował 
admirał Tomasz Mathea. Władze CSŁiI repre-
zentował m.in. komendant płk Marek Stolarz. 
Obecni byli także jego poprzednicy, m.in. płk 
Jerzy Stwora, płk Jerzy Ceglarek i inni. Przy-
byli również członkowie kapituły, zasłużeni 
budowniczy kościoła w Zegrzu z Panem Eu-
geniuszem Gacą na czele, którzy ufundowali 
tablicę z okazji 10. lecia budowy tej świątyni 
i 90 rocznicy duszpasterstwa wojskowego.

W święcie łącznościowców, przeżywanym 
w łączności modlitewnej z Panem Bogiem, 
uczestniczyły również lokalne władze samo-
rządowe z Legionowa i Serocka.
Biskup Płoski przypomniał o obowiązku nie 
tylko zachowania dziedzictwa ducha, umy-
słów i serc poprzedników w sztafecie łącznoś- 
ciowców, ale i powinności jego pomnażania.
W homilii Biskup Polowy Tadeusz Płoski przy-
pomniał m.in. ludzi związanych z historią 
kształcenia kadr łączności w Zegrzu. Kolej-
nych komendantów, których wielu ordyna-
riusz wojskowy poznał osobiście. Przybliżył 
też postać i modus vivendi (styl życia) Patro-

na dnia dzisiejszego 
– św. Stanisława Kost-
ki: – W swojej książce 
zatytułowanej „Święty 
Stanisław Kostka” ks. 
Janusz Cegłowski tak 
pięknie pisze o naszym 
Patronie: „Nie dał się 
zwieść mirażowi ka-
riery, bogatego i wy-
godnego życia, przy-
szłości zabezpieczonej 
majątkiem rodziców. 
Miał odwagę przeciw-
stawić się panującym 
modom na życie. Nie 

chciał tylko wypełniać żołądka, imponować 
strojami, uczynić z życia jednej wielkiej roz-
rywki. Niesamowicie szybko zrozumiał te 
wszystkie złudzenia, za którymi często bie-
gniemy, przeskoczył je, odkrył głębię, którą 
każdy z nas posiada, a która często przez 
całe życie jest w stanie uśpienia. Miał swo-
ją klasę, styl. Był silną osobowością. Umiał 
przeciwstawić się naciskom grupy, być sobą, 

być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwłasz-
cza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To 
siła zakochania. To nie był młodzieniaszek, 
który nie wie, po co żyje, jest znudzony i apa-
tyczny, żądający od innych, a nie dający nic 
z siebie. Swą porywającą miłość młodzieńczą 
skierował do Boga. Nie miał czasu na ekspe-
rymenty w poszukiwaniu szczęścia…”

Po Mszy św. Biskup Polowy gen. dyw. Tade-
usz Płoski uczestniczył w uroczystym apelu 
na placu musztry CSłiI.
Podsekretarz stanu w MON Stanisław Komo-
rowski wskazał na wzrastającą rolę wojsko-
wych informatyków w warunkach współcze-
snych wojen, które „mają charakter siecio-
centryczny” podkreślił. Minister Komorowski 
wraz z Komendantem CSŁiI płk. Markiem 
Stolarzem uhonorował zasłużonych łączno-
ściowców i osoby zasłużone dla tej formacji 
pamiątkowymi jubileuszowymi medalami.
Wśród wyróżnionych znalazł się również 
Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. 
Tadeusz Płoski.
13 września 2009 roku minęła 90. rocznica 
powstania zegrzyńskiego ośrodka kształce-
nia kadr łączności Wojska Polskiego. Pierw-
szym komendantem (dowódcą) był kpt. 
Gustaw Bernaczek w latach 1919-1920. 
W ostatnim zaś okresie kolejnymi byli: 
20. płk Władysław Urbański (1979-1984), 
21. płk Zbigniew Chruściński (1984-1990), 
22. gen. bryg. Witold Cieślewski (1990-
-1993), 23. płk Andrzej Barczak (1993-1997), 
24. płk Jerzy Ceglarek (1997-2002), 25. płk 
Jerzy Stwora (2002-2007), 26. płk Marek 
Stolarz (od 2007 – W okresie od 1919 do 
1939 roku przez Zegrze przewinęło się około 
12.000 słuchaczy, natomiast w latach 1948-
-2008 – około 46.000, co daje razem około 
68.000 słuchaczy.
W zegrzyńskiej szkole kolejne pokolenia na-
bywały biegłości w: łączności przewodowej 
(telefonia i telegrafia) (od 1919), łączności 
radiowej (od 1919), łączności radioliniowej 
(od 1970), łączności satelitarnej (od 2006), 
zasadach walki elektronicznej (od 1970), 
poznawali zasady działania poczty polowej 

(od 1930), remontu sprzętu łączności (1935-
-1939, od 2001), kryptografii (od 1998). 
Najnowsze tematy, które zgłębiają łączno-
ściowcy to sieci informatyczne (od 1998) 
i zautomatyzowane systemy dowodzenia 
(od 2005).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

We wspomnienie św. Stanisława Kostki, 
Patrona młodzieży, 18 września 2009 r. 
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz 
Płoski przewodniczył Mszy św. w inten-
cji wszystkich łącznościowców i infor-
matyków w mundurach. 

być wolnym. Jest to szalenie trudne, zwł (od 1930), remontu sprz łą ści (1935

Zegrze: 90. rocznica szkolenia kadr Łączności

Bp. Płoskiego – która upami tnia biskupi chciał tylko wypełniać ż
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Wiara przeżywana twórczo
Ten skarb, tę łaskę – łaskę wiary my chrześcijanie otrzymaliśmy za darmo. Ale ze 
względu na chwiejność i niewierność naszej ludzkiej natury po grzechu pierworod-
nym, nad stanem naszej wiary musimy nieustannie czynić refleksję. Tylko wtedy 
mamy szansę przeżywać swoją wiarę twórczo i owocnie dzielić się tym skarbem 
z innymi. Każdemu z nas więc potrzebny jest duchowy trening. Temu służą m.in. 
rekolekcje – czas na rewizję życia w świetle wiary.

Do takiej refleksji nad stanem swojej wiary 
zostali w tym roku zaproszeni przez rekolek-
cjonistę ks. prof. Ryszarda Rumianka, rektora 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go, księża kapelani w dniach 21-24 września 
2009 r. Co roku na Jasnej Górze, patrząc w 
oczy Maryi, zdają sprawę ze swej kapłańskiej 
wierności Jej Synowi. Tegoroczne rekolekcje 
kapelanów wojskowych na Jasnej Górze od-
bywały się w Roku Kapłańskim, ustanowio-
nym przez Benedykta XVI pod hasłem „Wier-
ność Chrystusa wierność Kapłana”. 
Razem z kapłanami do Częstochowy przy-
jechali rodzice, którzy również wysłuchali 
konferencji przeznaczonych dla nich. Biskup 
Polowy gen. dyw. Tadeusz Płoski, dziękując 
rodzicom za obecność, mówił z wdzięczno-
ścią o matkach, które wprowadzały swoich 
synów księży w świat sakramentalny, pierw-
sze pokazały znak krzyża, uczyły modlitwy. 
Teraz, uzbrojone w duchową amunicję, ła-
dują magazynek 50. nabojami (50. pacior-
ków różańca) ochraniając synów kapłanów 
przed „pociskami Złego” (św. Paweł). Ordy-
nariusz wojskowy przypomniał, że refleksji 
na stanem kapłańskim towarzyszy w tym 
roku postać świętego proboszcza z Ars, św. 
Jana Marii Vianney a – orędownika w tru-
dach kapłańskiej drogi.
– Rekolekcje to rewizja życia w świetle wiary, 
mówił ks. prof. Rumianek. Wielu ludzi uzna-
je dziś czas poświęcony na refleksję nad 
swoim życiem za stratę czasu, bo uważa, 
że czas to pieniądz. Inaczej mówił Prymas 
Wyszyński, Patron UKSW, który zawierzył 
swoje życie Maryi. Czas to miłość, powtarzał 
Prymas Tysiąclecia. – Jeśli nie uwierzycie, nie 
ostaniecie się – to bardzo ważne słowa Je-
zusa na temat wiary, przypomniał ks. prof. 

Rumianek. W oryginalnej biblijnej wersji 
językowej nieprzypadkiem słowa „wiara” 
i „ostać się, przetrwać” brzmią tak samo. 
Człowiek bez Boga (bez wiary) jest straszny, 
ostrzegał papież Jan XXIII. Jesteśmy tu po 
to, aby skonfrontować nasze kapłaństwo 
z pytaniem: czy największą wartością moje-
go życia jest Jezus Chrystus?
Gośćmi drugiego dnia rekolekcji kapelań-
skich na Jasnej Górze byli kapelani chorwac-
cy z Biskupem Polowym Chorwacji Jurajem 
Jezerinacem na czele. Grupa 36. kapelanów 
z Chorwacji pielgrzymowała po Polsce śla-
dami Jana Pawła II.
Na Jasną Górę przyjechali z Wadowic, a po 
Jasnej Górze odwiedzili Kraków, Łagiew-
niki, Oświęcim i Kalwarię Zebrzydowską. 
W Krakowie byli m.in. gośćmi Kardyna-
ła Stanisława Dziwisza oraz wzięli udział 
we Mszy św. w Kościele Garnizonowym 
p.w. św. Agnieszki. 
W godzinie Miłosierdzia, 22 września o godz. 
15, kapelani wojskowi z Chorwacji uczestni-
czyli we wspólnej z polskimi kapelanami Dro-
dze Krzyżowej i w modlitwie apelowej.
Jednym z tematów drugiego dnia rozważań 
rekolekcyjnych był paradoks, „problem Je-
zusa”, z którym świat mierzy się do dziś. 
– Pan Jezus od początku był „problemem”, 
i każdy człowiek musi ten problem rozwią-
zać sam.
Żydzi od początku mieli inne wyobrażenie 
o Mesjaszu; spodziewali się, że wskrzesi 
potęgę Izraela. Odrzucili więc Jezusa, który 
mówił, że „Królestwo moje nie jest z tego 
świata”. I Żydzi dotąd oczekują na Mesjasza. 
To trudny problem w dialogu chrześcijan 
i Żydów; my nie możemy się zaprzeć Chry-
stusa, a oni czekają na Mesjasza, więc nie 

uznają go w Chry-
stusie.
– Góra Błogosła-
wieństw, gdzie 
Pan Jezus wyło-
żył sedno nauki 
chrześcijańskiej 
to jeden wielki 
paradoks. Błogo-
sławieni, którzy 
płaczą – co to za 
szczęśliwość, kie-
dy cierpimy. I wła-
śnie ten paradoks 
każdy musi roz-
wiązać w swoim 
życiu sam. Musi-
my go rozwiązać, 

żeby przejść przez życie sensownie, podkre-
ślał rekolekcjonista.
Drugiego dnia rekolekcji z rodzicami kape-
lanów spotkał się prorektor UKSW ks. prof. 
Skorowski i Biskup polowy Tadeusz Płoski. 
Ordynariusz wojskowy podziękował im za sy-
nów kapłanów, którzy różnymi charyzmata-
mi służą wspólnocie Ordynariatu Polowego. 
– Dziękuję, że z troską omadlacie nasze trudne 
sprawy. Wasza modlitwa nas umacnia, wspie-
ra, to jeden z fundamentów kapłaństwa. 
Biskup ofiarował rodzicom książki ze swoimi 
kazaniami patriotycznymi „Dobrze, że jesteś 
Ojczyzno” – z błogosławieństwem.
– Jeśli się w życiu nie zagubiłem, to dlate-
go, że rodzice, uczyli mnie ładu w świecie. 
Przekazali substancję etyczną, która poma-
ga wszystko poukładać, uporządkować. Ich 
styl wychowania był oparty na świadectwie, 
wyznał ks. prof. Skorowski wobec rodziców 
księży kapelanów.
Człowiek wierzący ma się wciąż zastanawiać 
nad swoją wiarą, wtedy jest ona twórcza. 
I nie zatrzymuje się na powierzchni suchych 
dogmatów. Taka wiara ma charakter osobo-
wy. Oparta jest na świadomości, że razem 
ze mną idzie Pan Bóg. W wierze musi być 
tak jak w miłości. Dwoje ludzi się spotyka, 
a potem już żyć bez siebie nie mogą. Z Pa-
nem Bogiem mogę rozmawiać wszędzie. 
Wiara to poczucie, że jest ktoś mądrzej-
szy, silniejszy, komu mogę zaufać bezwa-
runkowo. Nasza wiara nie jest tylko wiarą 
w Boga, ale wiarą Bogu. Wiara to życie Bło-
gosławieństwami. Jeśli w ten sposób będzie-
my wierzyć, to będziemy jak drogowskaz 
dla innych. Wiara bowiem to wybór Boga 
i wyznawanie Boga. Dziś ludzi niewierzą-
cych pociąga najbardziej styl życia tych, któ-
rzy wierzą.
Ksiądz Skorowski dzielił się też osobistym 
przeżywaniem odchodzenia rodziców.
Rozważania na Apelu Jasnogórskim drugie-
go dnia rekolekcji poprowadził w Kaplicy 
cudownego obrazu Biskup polowy Tade-
usz Płoski. U stóp najlepszej z Matek złożył 
dziękczynny hołd wszystkim matkom.
W trzecim dniu ćwiczeń duchowych na Ja-
snej Górze, we wspomnienie św. Ojca Pio, 
kapelani przystępowali do sakramentalnej 
spowiedzi św. Ojciec rekolekcjonista, rektor 
UKSW, ks. prof. Ryszard Rumianek po zakoń-
czeniu ostatniej konferencji – wspólnej z ro-
dzicami księży – udzielił wszystkim odpustu 
zupełnego.
W porannej Eucharystii przed cudownym ob-
razem razem z polskimi kapelanami modlili 
się kapelani z Chorwacji ze swoim Biskupem 
Polowym Jurajem Jezerinacem. – Na Jasnej 
Górze jestem pierwszy raz, mówił chorwacki 
biskup polowy. Wiedziałem, że naród polski 
jest wierzący, ale nie wiedziałem, że aż tak. 
Wiedziałem, że to sanktuarium jest piękne, 
ale nie wiedziałem, że aż tak. To nasze przyj-
ście tutaj to wielka łaska.
Nadchodzi czas wielkich wyzwań dla Kościo-
ła. – Nasila się walka z Kościołem, ze znakami 
naszej chrześcijańskiej tożsamości. Najnow-

Jasna Góra: Rekolekcje kapelańskie w Roku Kapłańskim
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Bp. Płoski i rekolekcjonista ks. prof. Rumianek z rodzicami kapelanów
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sze decyzje prezydenta Chorwacji, dodał Bi-
skup Tadeusz Płoski, usuwające krzyż z prze-
strzeni publicznej, są podyktowane duchem 
poprawności politycznej. Dlatego trzeba, by 
narody chorwacki i polski były autentycz-
nymi świadkami wiary, wiernymi krzyżowi 
Chrystusa.
– Oba narody darzą Matkę Bożą wielką mi-
łością, a nasz biskup męczennik Stepanec, 
pisał: kto kocha Matkę Bożą, nie zginie. 
Niech będzie przy Was wstawiennictwo 
Maryi – zakończył Bp Juraj Jezerinac. – Kto 
Maryję lubi, ten się nie zagubi, tak brzmi ta 
mądrość po polsku, dodał Biskup Płoski…
O najtrudniejszej miłości – o przebaczeniu, 
mówił w kolejnej nauce o sakramencie spo-
wiedzi św. 
Ks. prof. Ryszard Rumianek. Przytoczył nie-
znany fakt z życia swojego kolegi kursowe-
go Księdza Jerzego Popiełuszki. Jako kleryk 
Ks. Popiełuszko odbywał służbę zasadniczą 
w represyjnej jednostce w Bartoszycach. Je-
den z oficerów robił wszystko, by mu wybić 
kapłaństwo z głowy. Robił więcej niż mu 
kazano. Gdy ksiądz Jerzy wyszedł z wojska, 
razem z kolegami napisał do tego oficera 
kartkę z życzeniami na Boże Narodzenie 
i opłatkiem. W tym człowieku coś pękło; 
dla następnych kleryków był już jak ojciec; 

zapraszał do domu, 
oczywiście dyskret-
nie. Zło dobrem 
zwyciężaj, to była 
życiowa zasada 
Księdza Jerzego.
Rodzice księży kape-
lanów uczestniczyli 
tego dnia w kon- 
ferencji, którą prze-
prowadził Dziekan 
Wydziału Nauk Hi-
storycznych i Spo-
łecznych UKSW, ks. 
prof. Jarosław Ko-
ral. Ksiądz Koral 
podzielił się swoim 
osobistym doświad- 
czeniem wiary, mówił o roli i sposobie mo-
dlitwy, o wychowaniu, które wyniósł z domu 
rodzinnego i wielkiej łasce spowiedzi. – Dziś 
ludzie rzadko korzystają ze spowiedzi, bo 
trudno im się przyznać do swojej małości, 
podłości. Ale tego uczucia po spowiedzi nikt 
nie kupi, tego stanu przedziwnej lekkości, 
czystości, że chciałoby się pofrunąć.
Po tej konferencji o. Kamil Szustak opro-
wadził rodziców po ekspozycji, która jest 
w Bastionie św. Rocha. Historia skarbów 

Jasnej Góry wciąż uczy wielkiej miłości do 
Matki Bożej i Polski. Tu przecież – w sercu 
Matki bije serce Narodu. O. Kamil, paulin 
i kapelan wojskowy, odkrywał przed słucha-
czami nieznane, ale jakże wymowne wątki 
jasnogórskiej epopei polskości.

(Więcej o rekolekcjach kapelanów można przeczy-
tać na www.ordynariat.pl.)

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Czy można zrobić coś więcej niż uratować człowieka przed nim samym? Paradoks? 
A może prawdziwe życie, chociaż ukryte przed tymi, którzy na Kościół patrzą jak 
na sumę cegieł do ewentualnej rozbiórki. A jego misję opisują wyłącznie przez pry-
zmat tacy, budżetów, oszczędności. Tyle, że w tej redukcjonistycznej optyce umyka 
najważniejsze. Prawda o człowieku i jego najintymniejszej relacji. Do Boga. A tu już 
mentalność buchaltera musi polec. Paradoks Ewangelii, Drogi, Prawdy i Życia, jest 
poza jej zasięgiem. 

Są dwie strategie niszczenia Niezniszczalnego, 
czyli Kościoła Chrystusowego, przetestowane 
w historii chrześcijaństwa. Pierwsza – fizycz-
na eksterminacja najwierniejszych świadków 
Chrystusa. Chociaż bywają tortury okrutniejsze 
niż męka fizyczna, zadawane ludziom prawym 
i niewinnym – zadawanie śmierci cywilnej. 
Cichną rozmowy na widok pomówionego nie-
szczęśnika, na obłudnych licach wczorajszych 
znajomych pojawiają się dwuznaczne uśmiesz-
ki. Żarciki rzucane mimochodem, bez adresu, 
jednak aluzyjne. Napisali przecież w Wybor-
czej, obśmiali na telewizyjnej kanapie u Pana 
Wojewódzkiego czy Pana Majewskiego czy 
wreszcie zadenuncjowali w Urbanowym Nie. 
I tu odsłania się paradoks pierwszy – męczeń-
ska krew rodziła nowe zastępy wyznawców, 
gdy prawda objawiła się z całą mocą. A sro-
mota oszczerców … 
I druga strategia – podstępna, wyrafinowana, 
długofalowa. W tej sztuce coraz większej bie-
głości nabierają dziś media. Patron polskich 
dziennikarzy katolickich bł. ks. Ignacy Kłopo-
towski ostrzegał, że oszczerstwo dziennika-
rza, to zbrodnia, która uśmierca po wielekroć, 
gorsza niż jednorazowy akt fizycznego unice-
stwienia.  

Tu już jakobini ze swoimi gilotynami ani enka-
wudziści z walterami w garści są mało przy-
datni. Na scenę dziejów wkraczają specjaliści 
od tumanienia ludzi czyli manipulowania ich 
najniższymi instynktami.
Jak najskuteczniej wywołać agresję przeciw 
bliźniemu swemu? Za pomocą propagando-
wego chwytu, tak zgranego przez komunę, 
że… nadal skutecznego? Kościół – krwiopij-
ca bogaci się kosztem ciemnych biedaków 
– to ten propagandowy komunistyczny do-
gmat. Ten i ów propagandzista (bo trudno 
tu mówić o dziennikarstwie, które pokornie 
i uczciwie docieka prawdy i jej służy), rozpa-
la wyobraźnię blichtrem widmowych mayba-
chów, wysokością kapelańskich pensji, czy cię-
żarem utrzymania kościołów garnizonowych 
przez MON. Nawet komuniści nie likwidowali 
przedwojennych kościołów garnizonowych, 
chociaż wojska rzeczywiście w nich nie było, 
w przeciwieństwie np. do Wędrzyna, gdzie 
zbudowany został nowy i daje tyle Bożej ra-
dości wojskowym rodzinom. Ale o tym dzien-
nikarz Gazety Wyborczej w tekście „Wojska 
nie ma, kapelani są” nawet nie wspomina. 
Ileż to porcji zup dla głodnych dzieci – zatrosz-
czy się inny tropiciel księżowskich fortun… 

Nihil novi. Powiedział tak, bo sam był chciwy 
– echo ewangelicznych słów o „zatroskanym” 
o ubogich Judaszu.
Pamiętam pierwszy dzień mojej pracy w Ordy-
nariacie Polowym…Wszyscy w Kurii Polowej 
czytali i żywo komentowali tekst, zamieszczo-
ny przez wojskowego dziennikarza w „Polsce 
Zbrojnej”. A więc w gazecie, gdzie dotychczas 
pracowałam.
To była wyjątkowo podła i oszczercza nagon-
ka na jednego z kapelanów. Tak się opatrzno-
ściowo złożyło, że niebawem miałam okazję 
bliżej przyjrzeć się jego pracy. Ten pokorny 
ksiądz mieszkał bardzo skromnie razem ze 
swoimi parafianami w wojskowym bloku. Od 
wielu wdzięcznych ludzi dowiedziałam się, ile 
dobra, również materialnego świadczył im 
ten cichy i skromny człowiek. O jego wielkości 
niech świadczy i to, że zaopiekował się synem 
swojego oszczercy. Jak to skalkulować? Do-
brem odpowiadać na zło? To się nie mieści 
w głowach i sercach buchalterów. Pewnie 
modlisz się teraz, Księże Stanisławie – bo nie 
ma Cię już wśród nas – o wybaczenie i miło-
sierdzie dla swoich prześladowców…
W czasie ostatniej pielgrzymki Benedykta XVI 
do Czech, kamery namierzyły czarnego pają-
ka, który wędrował po białej sutannie papie-
ża. Ojciec święty dalej spokojnie głosił słowo 
Boże.
Tylko ono jest żywe i skuteczne. To przenikliwy 
strateg – ratuje nawet chwilowo odwróconych 
plecami.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pająk na białej sutannie Fe l ieton
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70. rocznica agresji ZSRR na Polskę

Wysocy rangą przedstawiciele rosyjskich 
władz państwowych negują współodpo-
wiedzialność ZSRR za wybuch II wojny 
światowej. Czy kataklizm ubiegłego stu-
lecia wstrząsnąłby światem, gdyby nie 
współpraca obu totalitaryzmów? 
–  Pakt Hitler-Stalin, bo możemy go nazywać 

Paktem Hitler-Stalin, a nie Ribbentrop-
-Mołotow, ponieważ faktycznie zawarli 
go dwaj dyktatorzy, był wymierzony w ład 
wersalski, a możemy powiedzieć więcej 
- w ład wersalsko-ryski. Oba te państwa 
wyszły z I wojny światowej uszczuplone te-
rytorialnie z ograniczeniami politycznymi, 
gospodarczymi i oba ten ład kwestiono-
wały. Dlatego też bez zburzenia porządku 
wersalskiego nie była możliwa droga Nie-
miec do hegemonii i droga Związku So-
wieckiego do rozwijania rewolucji w całym 
świecie. Te państwa miały swoje własne 
odmienne cele, ale przez pewien czas szły 
ręka w rękę. W zasadzie do czerwca 1941 r. 
ich cele polityczne były tożsame i pokrew-
ne; po prostu podzieliły strefy wpływów w 
Europie Środkowo-Wschodniej. Oczywiście 
każdy z tych bandytów, który zawierał Pakt 
liczył na oszukanie drugiego. Hitler pierw-
szy uderzył na Sowiecka Rosję, ale Stalin 
również przygotowywał się do uderzenia 
na zmęczoną kilkuletnią wojną Europę, aby 
wkroczyć tam w roli wyzwoliciela. Uważał, 
że sytuacja powtórzy się z okresu I wojny 
światowej – społeczeństwa będą zmęczo-
ne, będą panowały nastroje rewolucyjne 
spowodowane naturalną pauperyzacją 
wojenną i on wkroczy tam w roli tego, kto 
wyzwoli je od reżimów ustanowionych 
przez Hitlera. To on będzie dyktował wa-
runki, bo ten kto wejdzie do wojny ostatni 
będzie najsilniejszy. Takie były ich zamiary, 
w których nie było miejsca dla Polski. Bez 
Paktu Hitler-Stalin ta wojna nie wybuchła-
by w tym momencie i nie miałaby takiego 
charakteru przez pierwsze ponad dwa lata. 

ZSRR po wkroczeniu 17 września 1939 r. 
na terytorium naszego kraju postrzegał 
w całej klasie polskiej inteligencji po-
tencjalnych, zagorzałych przeciwników 
nowej władzy. Dlatego na najwyższym 
szczeblu politycznym zapadła decyzja 
o ich masowej eksterminacji, czego sym-
bolem jest Katyń. Czy aż po dziś dzień nie 
musimy płacić ceny za systemowe wy-
niszczenie naszej elity intelektualnej?

re odsiewano ze społeczeństwa polskiego 
i przesiedlano daleko w głąb Rosji albo na 
Syberię lub też poddawano eksterminacji. 
Pojęcie „pan” łączyło się w Rosji bolsze-
wickiej z pojęciem Polak. To wszystko, 
czego Stalin wyuczył się w szkołach, 
w czym wyrastał – w atmosferze nienawi-
ści do Polski jako takiej – łączyło się jeszcze 
z elementem klasowym, rewolucyjnym 
i chęcią stworzenia nowego społeczeń-
stwa sowieckiego, które miało być budo-
wane także w Polsce, jako jednej z repu-
blik ZSRR. I to jest wyznacznik tej polityki. 
Po dziś dzień ponosimy tego konsekwen-
cje. Czym byłby naród polski, gdyby tysiące 
profesorów, inżynierów, lekarzy, naukow-
ców, prawników, nie zostało wymordowa-
nych w Katyniu? Czym byłby dzisiaj nasz 
naród, gdyby nie wielosettysięczna emi-
gracja polityczna po II wojnie światowej? 
To są ogromne, biologiczne straty narodu, 
które tak trudno jest odrobić. Dlaczego 
nie jesteśmy na takim poziomie rozwoju 
cywilizacyjnego, jaki jest na zachodzie Eu-
ropy? – to jest skutek zapóźnienia, takiej, 
a nie innej polityki prowadzonej przez na-
szych ciemiężców przez ostatnie dwieście 
lat, z krótkim okresem Niepodległej Rze-
czypospolitej. 

Czy 70 lat to zbyt mały okres czasu, aby 
w pełni ujawnić zbrodnię katyńską, a ma-
sowy mord na polskiej inteligencji uznać 
za akt ludobójstwa?
–  Od uznania czy była to zbrodnia ludo-

bójstwa, czy nie są trybunały i oskarży-
ciele. Jako naród polski oskarżamy i jako 
historycy kwalifikujemy tę zbrodnię, we-
dług pewnych kryteriów prawnych, jako 
zbrodnię ludobójstwa. Co więcej, również 
Rosjanie tak skwalifikowali tę zbrodnię 
w czasie procesu norymberskiego, kiedy 
chcieli oskarżyć o nią Niemców. Powoła-
na przez niezależnych badaczy rosyjskich 
w 1993 r. komisja, również tak ją zakwali-
fikowała. Przeczą temu tylko władze Rosji. 
Czy sowiecka Rosja z jej władzami pań-
stwowymi zostanie uznana za winnych 
zbrodni ludobójstwa? Najprawdopodob-
niej nigdy nie będzie takiego trybunału, 
bo zwycięzcę bardzo trudno jest osądzić, 
a wygranym w II wojnie światowej byli-
śmy nie my, tylko Rosja. Natomiast naszą 
rolą jest formułowanie oskarżenia. 

Trudność jednoznacznego sformułowania 
widać także po naszej stronie...
–  Staram się nie wypowiadać autorytatyw-

nie w kwestiach entomologii, ani baletu. 
Wolę podziwiać motyle i żuki (mieszkam 
w lesie) i oglądać balet. Ale nie tworzę sys-
tematyki owadów, ani recenzji z baletu. Nie 
chciałbym powtarzać sloganu Gomółki: 
„literaci – do pióra, studenci – do nauki”, 
ale wydaje mi się, że to jednak specjaliści 
historycy powinni opowiadać historię, 
a prawnicy zajmować się prawem. Podob-
nie, najwyżsi przedstawiciele państwa nie 

Eksperymenty
inżynierii społecznej

–  Oczywiście, że tak. Chciałbym zwrócić 
uwagę na kolejne decyzje władz sowiec-
kich począwszy od wkroczenia Armii 
Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej 
w 1939 r., kiedy wzywano żołnierzy do 
zabijania polskich oficerów i generałów, 
a następnie sporządzanie list proskrypcyj-
nych, które zawierały nazwiska wszystkich 
aktywnych przedstawicieli społeczeństwa 
polskiego przeznaczonych do aresztowa-
nia i eliminacji. Chodziło o to, aby po-
zbawić społeczeństwo wszelkich warstw 
kierowniczych, państwowotwórczych, 
które mogłyby organizować opór narodu 
i w ogóle być jakimkolwiek twórczym po-
tencjałem dla przyszłej Polski. Zakładano, 
że tej Polski po prostu nie będzie. 
Możemy sobie zadać pytanie czy te decy-
zje są czymś specyficznym tylko dla komu-
nizmu? Oczywiście one są specyficzne dla 
komunizmu, bo jeśli patrzymy, co Sowiec-
ka Rosja czyniła ze swymi przedrewolucyj-
nymi elitami oraz elitami innych narodów, 
np. z Azerami, to widzimy ten sam mecha-
nizm. W 1920 r., po zajęciu Azerbejdża-
nu przez Armię Czerwoną, natychmiast 
została wymordowana cała warstwa kie-
rownicza młodego państwa łącznie z pre-
mierem rządu oraz kadrą dowódczą wraz 
z szefem Sztabu Generalnego. Taki sam 
los spotkał również inne narody podbite 
przez bolszewicką Rosję. 
Możemy jednak powiedzieć, że Polska zaj-
mowała szczególne miejsce w planach Sta-
lina ze względu na to, że był to największy 
naród, który odgradzał Rosji bolszewickiej 
drogę na Zachód. Gdybyśmy prześledzili 
politykę bolszewickiej Rosji w stosunku do 
elit polskich, to jest ona podobna do poli-
tyki Rosji carskiej. Oczywiście ona nie eks-
terminowała zawsze i wszystkich przed-
stawicieli wyższych warstw społecznych. 
Wystarczyło jej, jeżeli metodami politycz-
nymi i wojennymi zlikwidowała Rzeczypo-
spolitą, ale również eliminowała te elity, 
które mówiły i dążyły do jej odbudowy. Co 
się stało z mieszkańcami Nowogrodu Wiel-
kiego i Smoleńska, które zostały zdobyte 
przez cara? Ich mieszkańcy zostali albo 
eksterminowani, albo w dużej części prze-
siedleni na Ural. Co się stało z konfedera-
tami barskimi, z żołnierzami powstań ko-
ściuszkowskiego i listopadowego, z pow- 
stańcami styczniowymi? Cóż się stało 
z Filomatami? To były kolejne grupy, któ-

Z dr. hab. Grzegorzem Nowikiem, zastęp-
cą dyrektora Wojskowego Biura Badań 
Historycznych, rozmawia Anna Tokarska
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powinni, bez rady specjalistów określać 
zbrodni katyńskiej, jako aktu osobistej ze-
msty Stalina za rok 1920. Możemy zapytać 
czy taką samą zemstą było przesiedlenie 
mieszkańców Smoleńska w głąb Rosji – czy 
to też był odwet za rok 1920? A krwawe 
represje wobec Konfederatów Barskich, 
a proces Filomatów? Musimy to oceniać nie 
z perspektywy jednego pokolenia, bo tam-
tym żołnierzom, którzy siedzieli w obozach 
jenieckich w Związku Sowieckim mogło 
tak się wydawać, że Stalin bierze odwet za 
rok 1920, ale historyk musi na to patrzeć 
z perspektywy kilkuset lat historii polsko-
-rosyjskich stosunków. I tak to postrzegaj-
my: Pakt Hitler –Stalin, agresję sowiecką 
w 1939 roku i zbrodnię katyńską. To nie był 
akt osobistej zemsty, wynikający ze zbrod-
niczego charakteru Stalina, ale kontynuacja 
kilkusetletniej polityki imperialnej Rosji, 
uzupełnionej mitem rewolucyjnej ideologii.

Tak jak symbolem eksterminacji polskiej 
inteligencji jest Katyń, tak symbolem prze-
śladowań narodu polskiego jest los Sybi-
raków. Ani rodziny ofiar zbrodni katyń-
skiej, ani Sybiracy nigdy nie doczekali się 
zadośćuczynienia za doznane krzywdy...
–  Społeczeństwo demokratyczne z trudem 

przyjmuje, ale ma szansę na przyjęcie 
różnych punktów widzenia. W społeczeń-
stwie polskim, co pokazują ostatnie ba-
dania, dominuje uczucie współczucia dla 
Niemców, którzy zostali wygnani ze swo-
ich stron rodzinnych, na których mieszkali 
od setek lat. Jesteśmy w stanie to zrozu-
mieć i jesteśmy w stanie im współczuć, 
bo nosimy w sobie w dużej części takie 
samo wspomnienie wyganiania z domów 
rodzinnych w Wilnie i we Lwowie. Społe-
czeństwo polskie rozumie to, ale jest to 
możliwe tylko i wyłącznie w społeczeń-
stwie demokratycznym, w którym można 
rozmawiać, oceniać i wartościować. 
Prawdziwą burzę przyniosło doświadcze-
nie roli naszych współrodaków w zbrodni 
w Jedwabnem. Zbrodnia, która się tam 
dokonała, bez wątpienia popełniona zo-
stała z niemieckiej inspiracji i przy nie-
mieckim kierownictwie, ale przy udziale 
naszych rodaków. W społeczeństwie było 
to bardzo burzliwie dyskutowane i przyj-
mowane, ale dotarła do nas informacja, 
że wśród oprawców byli i Polacy, choć 
Państwo Polskie nie istniało, w tym sen-
sie, że nie ono decydowało o porządku 
(a właściwie nieporządku) prawnym na 
tym terenie bezpośrednio przed i podczas 
dokonywania tej zbrodni. 
Natomiast w społeczeństwie rosyjskim 
zasady demokratyczne nie są ani ugrunto-
wane od stuleci, ani powszechne, nie toczy 
się dyskusja m.in. o przyczynach, okolicz-
nościach i przebiegu wybuchu II wojny 
światowej. Wrzesień 1939 r., traktowany 
jest tam, jako akt sprawiedliwości dziejo-
wej – zjednoczenie Białorusi Zachodniej 
i Zachodniej Ukrainy. Nikt nie zadaje sobie 
pytania, że ta Zachodnia Białoruś sięgała 
Łomży, gdzie nie było ani jednego Biało-
rusina, a Zachodnia Ukraina sięgała Prze-
myśla, gdzie większość stanowili Polacy. 
Jakież to były akty sprawiedliwości dzie-

jowej? Jakimż aktem sprawiedliwości było 
przekazanie przez Sowiecką Rosję Wilna 
Litwie, gdzie dominował element polski, 
a powiedziałbym więcej polsko-żydowski. 
Litwini stanowili ułamek społeczności Wil-
na i całego przyłączonego do Litwy obsza-
ru Wileńszczyzny. Ale tam w Rosji nie ma 
dyskusji, nie ma możliwości rozmowy na te 
tematy, nie ma atmosfery demokratycznej, 
istnieje za to silna propaganda państwo-
wa. I jeszcze ta komisja, która niedawno 
powstała, do spraw prawomyślności i re-
wizji historii, która ma karać wszelkie pró-
by zreinterpretowania oficjalnej historii. 
A jakaż jest oficjalna historia? Taka, jak napi-
sał Orwell, jaka jest dzisiaj. A to co jest dzi-
siaj, jutro może pójść do „grobu pamięci”. 
I w Rosji pisze się dziś historię na nowo. 
A ta nowa historia Rosji jest w dalszym cią-
gu jej stalinowską wersją. 
Społeczeństwo, które było pozbawione 
możliwości normalnej dyskusji, warunków 
docierania do różnych informacji, ściera-
nia się poglądów, dziś nie jest w stanie 
zaaprobować tych innych elementów, nie 
jest w stanie przyjąć ich do wiadomości 
i to będzie proces długotrwały, jeśli się 
w ogóle rozpocznie. Boję się, że dopóki 
Rosja nie stanie się państwem demokra-
tycznym, nigdy nie będzie możliwe stwo-
rzenie jakiejś obiektywnej wizji własnej 
historii. Zawsze będzie ona zdominowana 
przez element ideologiczny, imperialny. 
A cóż dopiero mówić o rekompensatach... 
Przecież w powszechnej świadomości Ro-
sjan my zostaliśmy wyzwoleni przez ZSRR. 
Czy przeciętnemu Polakowi rok 1945 koja-
rzy się z wyzwoleniem, czy raczej nowym 
zniewoleniem, a przynajmniej z ogranicze-
niem suwerenności, jak jakiś Priwislanskij 
Kraj albo forma podobna do Królestwa 
Kongresowego, cieszmy się, że nie kolejna 
republika w ramach Związku Sowieckie-
go? Ja sam wyrosłem w PRL, znałem sfery 
wolności i sfery jej braku, których granice 
świadomie łamałem. Nie było więc wy-
zwoleniem to, co przyszło ze wschodu 
w 1945 r. Dzisiejsza Federacja Rosyjska 
jest spadkobiercą Związku Radzieckiego 
i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność za 
wszystko czego dokonał Związek Sowiecki 
wobec Polski i Polaków od 1939 roku, jed-
nak obawiam się, że ofiary represji nigdy 
nie doczekają się zadośćuczynienia.

Jakie rokowania możemy mieć na przy-
szłość zachowując w pamięci stosunki 
polsko-rosyjskie ubiegłego wieku i anali-
zując obecną sytuację u naszego wschod-
niego, potężnego sąsiada?
–  Dla Rosji – możemy mówić powiedzmy 

o ostatnich 20 latach – rok 1989 (dla nas 
czas początku wolności i odzyskiwania 
suwerenności) był początkiem utraty im-
perialnego charakteru państwa. Nastąpił 
rozpad Związku Sowieckiego, oddzieliły się 
państwa, usamodzielniły republiki. Próby 
odbudowy imperialnej pozycji Rosji oglą-
damy, co najmniej od kilkunastu lat. Ta 
odbudowa będzie możliwa wtedy, kiedy 
zostaną odbudowane struktury gospodar-
cze, kiedy gospodarka Rosji stanie na nogi. 
Bez zmiany struktur politycznych Chiny 

dokonały ogromnego skoku gospodarcze-
go. Czy możliwy jest podobny scenariusz 
w Rosji? Zmiany polityczne są konsekwen-
cją zmian w mentalności społeczeństwa. 
Kultura chińska, kultura pracy, kult rodzi-
ny, jest daleko starsza od rosyjskiej i tam 
nawet istniejący reżim komunistyczny nie 
był w stanie jej zdławić. Czy w Rosji bę-
dzie to możliwe? Nie wiemy, jak rozwinie 
się sytuacja. Natomiast wiemy z naszego 
polskiego doświadczenia, że najłatwiej jest 
przeprowadzić zmiany polityczne, daleko 
trudniejsza jest przebudowa gospodarki, 
ale najtrudniejsza jest przebudowa men-
talności społecznej i przejście od myślenia 
homo sovieticus do społeczeństwa obywa-
telskiego, demokratycznego z własnymi 
prawami i odpowiedzialnością. 
Popatrzmy na Rosję, czy tam tego typu 
zmiany następują? Politycznie, jak widać 
niewiele, gospodarczo – z jednej strony 
wielka oligarchia, z drugiej najrozmaitsze 
struktury mafijne, powiązane z tymi oli-
garchiami i na dobrą sprawę nie wiemy, 
jak ta gospodarka pracuje. Ona jest w du-
żej mierze gospodarką surowcowo-mate-
riałową. To nie jest gospodarka kreatywnej 
technologii, twórczej inicjatywy obywatel-
skiej mieszkańców. A cóż dopiero mówić 
o mentalności społecznej… ZSRR stworzył 
nowego człowieka, można powiedzieć, że 
stworzył nowego niewolnika, który nie ma 
szerszych horyzontów, którego horyzont 
nie wystaje poza butelkę, jest agresywny, 
bo komunizm wzbudził agresję i najniższe 
instynkty i do nich się odwoływał. Są to 
problemy, z którymi nie radzi sobie ani 
władza państwowa, ani Cerkiew rosyjska. 
Wydaje mi się, że Rosja ma bardzo długą 
drogę do odbudowy swojej pozycji impe-
rialnej. Dopóki dysponuje surowcami, dys-
ponuje pieniędzmi, natomiast czy te prze-
miany gospodarcze, polityczne i społeczne 
nastąpią, to jest pytanie do politologa. 

Czy 17 września 2009 r. Ameryka zdradzi-
ła Polskę – swojego wiernego sojusznika i 
przyjaciela na kontynencie europejskim?
–  Poczekajmy na rozwój sytuacji. My nie do 

końca zachowywaliśmy się poważnie, po-
nieważ umowa w sprawie tarczy nie zo-
stała ratyfikowana. Zachowywaliśmy się 
trochę jak panna, która wystawia swoje 
wdzięki i bardzo chce, żeby ktoś zwró-
cił na nią uwagę i grymasi. Nie jesteśmy 
pierwszorzędnym graczem na arenie mię-
dzynarodowej, trzeba pamiętać o tym, 
że musimy grać z całą drużyną – Unią 
Europejską i NATO, z państwami naszego 
regionu przede wszystkim. Jeśli już USA 
podpisały z nami taki układ, a my z nimi, 
to trzeba go było ratyfikować, a nie w tej 
chwili udawać zdradzoną pannę. 
Lepiej być powściągliwym w takich oce-
nach, trzeba poczekać, jakie będą efekty 
wdrażania nowego projektu, nowej obro-
ny przeciwlotniczej. Nie jestem specjali-
stą w sprawie najnowszych technik woj-
skowych, ale z tego co słyszałem, nowa 
koncepcja amerykańska może być bardzo 
interesująca. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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Dzisiaj nasze państwo kosztuje nas tyle, ile 
(pod groźbą sankcji) musimy łożyć na nie po-
datki. A iluż obywateli odwraca się do niego 
plecami, ignorując przywilej uczestnictwa 
w wyborach, czy też angażując się bez reszty 
w oszukiwanie fiskusa. 

grono kapłanów wraz z kanclerzem Kurii Po-
lowej ks. kmdr. Leonem Szotem. 
„Przeżywamy 70. rocznicę powstania Pod-
ziemnego Państwa Polskiego i Szarych Szere-
gów. Dobrze jest rozejrzeć się wokół (...), by 
zobaczyć, co po latach udało się z naszych, 

wówczas młodzieńczych, pełnych zapału 
marzeń, zachować i zrealizować...” – powie-
dział w homilii ks. Stefan Wysocki, kapelan 
Szarych Szeregów, spoglądając na licznie 
zgromadzonych w Katedrze kombatantów, 
a wśród nich gen. bryg. Zbigniewa Ścibor-
-Rylskiego i gen. bryg. Stanisława Nałęcz-Ko-
mornickiego. 
„Trudno uwierzyć, patrząc w przeszłość, że 
wspólnie z dorosłymi i organizacją wojsko-
wą młodzieżowy Ruch Harcerski, świadomie 
uciekając od struktur ZHP, tworzy pod na-
zwą Szare Szeregi, organizację zbrojnie wy-
chowawczą. Niewykluczone, że (...) legenda 
o Florianie Szarym, protoplaście Zamoyskich, 
była inspiracją dla Naczelnika Szarych Szere-
gów, Floriana Marciniaka...” – mówił ks. Wy-
socki wracając myślą do początków tworze-
nia tajnych struktur harcerskich 27 września 
1939 r. 
W Katedrze wspólnie modlili się m.in.: ostat-
ni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski, szef Kancelarii Prezydenta Wła-
dysław Stasiak, Prezydent m. st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, zastępca szefa 
Sztabu Generalnego admirał Tomasz Mathea 
i zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa 
płk Wiesław Grudziński.
Oprawę uroczystości tworzyły licznie zgro-
madzone poczty sztandarowe kombatanc-
kie, harcerskie i szkolne, chór harcerski 
i obecność pocztu sztandarowego Kompanii 
Reprezentacyjnej WP. 

Pomnik Polskiego Pañstwa
Podziemnego i Armii Krajowej

”Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego 
- była to zbawcza idea mądrych Polaków, 
którzy już po miesiącu wojny zrozumieli, że 
Polsce grozi zagłada, bo zaczął już być reali-
zowany z pełną dokładnością plan wynisz-
czenia polskiej inteligencji, a więc polskie-
go narodu – powiedział Czesław Cywiński, 
prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, dziękując obecnym na uroczystości 
weteranom, którzy spowodowali, że może-
my być w tym miejscu, przy Sejmie, gdzie 
bez przerwy bije polskie serce. 
Zgromadzeni na uroczystości przy Pomni-
ku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych i samorządowych, ostatni Pre-
zydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczo-
rowski, Prezydent Warszawy Hanna Gonki-
wicz-Waltz, a przede wszystkim licznie przy-
byli kombatanci oddali hołd bohaterom. 
Szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław 
Stasiak odczytał list Lecha Kaczyńskiego 
wystosowany na rocznicową uroczystość. 
„(...) Polskie Państwo Podziemne – ta nazwa 

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.   
Twór ten był w istocie owocem II Rzeczypospolitej, ideałów jakie przyświecały jej twór-
com i późniejszym przywódcom narodu: umiłowania ojczyzny, wolności, sprawiedliwo-
ści i ofiarności. 

dokoñczenie na str. 14
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W okresie okupacji hitlerowskiej, a póź- 
niej sowieckiej, Polskie Państwo Pod-
ziemne istniało tylko wolą narodu i je- 
go przywódców, stanowiąc enklawę 
wolności w okupowanej Europie. Było 
to najbardziej wolne państwo świa-
ta, choć pod nieludzką okupacją. To 
bowiem społeczeństwo polskie płaci-
ło dobrowolnie podatki, formowało 
ochotniczą armię, bez żadnego przy-
musu i nadzoru Urzędu Skarbowego, 
Policji, czy innych organów aparatu 
państwowego. Polskie Państwo Pod-
ziemne funkcjonowało siłą własnych 
obywateli i dlatego było tak skutecz-
ne w walce o ocalenie narodu. Ceną 
zaś jego istnienia była ofiara życia 
polskich obywateli na polu walki czy 
w katowniach Gestapo i NKWD. Dzi-
siaj oddajemy hołd tym ludziom, pie-
lęgnując pamięć o ich postawach i sta-
wiając je jako wzór dla patriotycznego 
wychowania młodzieży, a także sobie 
samym.

Katedra Polowa
Prymas Polski Kardynał Józef Glemp 
przewodniczył 27 września uroczystej 
liturgii, którą koncelebrowało liczne 
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Myœli
nieprzedawnione

„Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię 
prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał”. 

św. ks. Jan Bosko

Niebanalne
życiorysy

Św. Anzelm urodził się 
on w 1033 r. w zamożnej 
rodzinie w Aoście; jego 
ojciec lubił przyjemności 
życiowe i roztrwonił ma-

jątek rodzinny, matka natomiast była bardzo 
religijna i powierzyła wychowanie syna miej-
scowym benedyktynom. Chciał do nich wstą-
pić w wieku 15 lat, ale stanowczo sprzeciwił 
się temu ojciec, poza tym młodzieniec ciężko 
zachorował.
Gdy wyzdrowiał, przeżywał „zagubienie mo-
ralne”, ale po śmierci matki w 1059 udał się 
do opactwa benedyktyńskiego w Bec w Nor-
mandii, którym kierował mistrz Lanfranco 
z Pawii. Anzelm podjął z zapałem studia, sta-
jąc się wkrótce ulubionym uczniem mistrza. 
W wieku 27 lat stał się zakonnikiem, a w 1063 
był już przeorem i mistrzem, ujawniając wiel-

kie zdolności wychowawcze. Był przeciwny 
narzucaniu dyscypliny, opowiadając się za 
przekonywaniem.
Później już jako znany teolog i filozof został za-
proszony do Canterbury, gdzie arcybiskupem 
był Lanfranco a po jego śmierci sam został tam 
arcybiskupem. Był zwolennikiem niezależności 
władzy duchowej od doczesnej, bronił Kościo-
ła od ingerencji politycznych, znajdując w tym 
wsparcie i zachętę ze strony biskupa Rzymu, 
z którym czuł się mocno i serdecznie związany. 
Został nawet za to na pewien czas wypędzony 
z Canterbury. Powrócił tam w 1106, a w 3 lata 
później zmarł.
Św. Anzelm to wielki święty epoki średniowie-
cza, nazywany ojcem scholastyki, Doktor Ko-
ścioła. Pozostawił bogatą spuściznę naukową. 
Wykładał, że w uprawianiu teologii nie wystar-
czy sama wiedza, nieodzowna jest także wiara, 
doświadczenie płynące z kontemplacji Boga. 
Umiłowanie prawdy i ustawiczne pragnienie 

Święty Anzelm Boga, które cechowały jego życie, niech będą 
wyzwaniem dla każdego w poszukiwaniu 
Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.
Św. Anzelm poświęcił wiele uwagi, zwłaszcza 
w swoich dziełach Monologion (1076) oraz 
Proslogion (1077-1078), dowiedzeniu istnie-
nia Boga na drodze rozważań intelektualnych. 
Posługuje się m.in. znanym ze starożytności 
konceptem „pierwszego poruszyciela”, zwa-
nego w pracach Anzelma „ostateczną przyczy-
ną”. Wedle tej myśli, każda rzecz na świecie 
ma swoją przyczynę, która również została 
przez jakąś przyczynę spowodowana. A ponie-
waż wywodzenie takie w nieskończoność jest 
bezcelowe, koniecznym staje się przyjęcie idei 
Pierwszego Poruszyciela lub – u św. Anzelma 
– Ostatecznej Przyczyny, jaką jest Bóg. Pomysł 
ten stanie się jednym z pięciu dowodów na ist-
nienie Boga wymienianych przez św. Tomasza 
z Akwinu.

Oprac. kes

Pó³ka z ksi¹¿kami

Jak wiele konfliktów 
rodzi się z braku wła-
ściwego przekazania 
swoich poglądów. 
Jak wiele nieporozu-
mień rodzi dyskusja 

prowadzona pod wpływem emocji, a nie 
rzeczowych argumentów. Retoryka sto-
sowana, o której piszą Dieter-W. Allhoff, 
Waltraud Allhoff prowadzi do sukcesów 
w komunikacji oraz pomaga w usuwaniu 
ewentualnych zahamowań w mówieniu. 
A przecież słowem posługujemy się wszy-
scy na codzień, niezależnie od pozycji spo-
łecznej, czy wykonywanego zawodu. 

Autorzy zwracają uwagę na fakt, że na roz-
mowę z innymi jesteśmy niejako „skazani”. 
Wskazują na rozmowy w gronie rodzinnym, 
negocjacje, narady, telefony, konferencje itp. 
Warto pamiętać, że racja nie obroni się sama 
tylko dlatego, że jest racją; koniecznym jest 
zaprezentowanie jej w odpowiedni sposób. 
W książce czytelnik znajdzie zasady odnoszące 
się do rozpoczęcia wypowiedzi, jej zakończe-
nia oraz przykłady i zasady odnoszące się do 
wypowiedzi informacyjnej, wykładu tematycz-
nego, prezentacji oraz wystąpień opiniodaw-
czych i motywujących. Autorzy zauważają, 
że każda efektywna i zrozumiała wypowiedź 

Sztuka przekonywania do w�asnych racji.
Retoryka i komunikacja

rozpoczyna się od krótkiego wstępu. Jest to 
niezwykle istotne. Wstęp decyduje o tym, czy 
„przykujemy”  uwagę, zainteresujemy przed-
miotem naszej wypowiedzi, jak wpłyniemy 
na wewnętrzne nastawienie słuchacza do nas 
jako mówiącego i treści, które przekazujemy. 
„Badania wskazują, że słuchacz bardzo szyb-
ko wyrabia sobie opinię o mówiącym i potem 
wszystko odbiera przez jej pryzmat. O goto-
wości słuchania i sile przekonania u słuchacza 
decydują pierwsze dwie minuty wypowie-
dzi, niektóre badania podają jeszcze krótszy 
czas, w przypadku programów telewizyjnych 
proces ten nie skraca się do ok. 45 s. Warto 
pamiętać, że w pierwszych minutach osoba 
słuchająca intuicyjnie decyduje o kompetencji 
i pewności mówiącego, o jego zdolnościach 
komunikacyjnych i zaangażowaniu w wystą-
pienie, a także o oczekiwanej jakości meryto-
rycznej i przydatności informacji. 
Książka przybliża ogólne zasady (omówione 
są one szczegółowo) dotyczące kompozycji 
wypowiedzi takich jak wykład, referat, czy pre-
zentacja. W tych przypadkach można wskazać 
na pięć etapów mówienia. Pierwszym z nich 
jest dokładne określenie tematu wypowiedzi 
i jego znaczenia – dalsze informacje będą lepiej 
rozumiane, w sytuacji w której słuchacz będzie 
wiedział o co chodzi – i dlaczego opłaca się 
słuchać właśnie teraz i akurat tego prelegenta. 

We wstępie więc powinien znaleźć się dokład-
ny szkic tematu i wyjaśnienie szczegółowego 
znaczenia tego wystąpienia. Kolejnym etapem 
jest krótkie streszczenie zasadniczych wnio-
sków dalszego wystąpienia. Dalej następuje 
struktura ogólna – w tym momencie uzasadnia 
się plan późniejszych wywodów i rozważań, co 
czyni wyraźniejszym dalszy tok myśli. Potem 
jest czas na przekazanie informacji rzeczowych. 
Warto każdą część zakończyć krótkim stresz-
czeniem. Całość wystąpienia wieńczy wniosek. 
Wystąpienie kończy podsumowanie w formie 
streszczenia najważniejszych wniosków. 
Niezwykle intersujący jest rozdział poruszający 
zagadnienie rozwiązywania konfliktów (któż 
z nas w nich nie uczestniczy?!). Zdaniem auto-
rów dobrze przepracowane konflikty mogą stać 
się podstawą do podjęcia nowych rozwiązań 
i kreatywnych pomysłów, a także do rozwoju 
współpracy. Książka zawiera szereg ćwiczeń, 
a umieszczone w niej treści przedstawione są 
w formie wykresów i grafik. Wszystkim mów-
com warto przypomnieć słowa Moliera: „Kto 
mówi tak, że jest zrozumiały, mówi dobrze”. 

Tytuł: Sztuka przekonywania do własnych racji. 
Retoryka i komunikacja, autor: Dieter-W. Allhoff, 
Waltraud Allhoff, przekład Piotr Włodyga, Wy-
dawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 257. 
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skowy. Biskup podkreślił także konieczność 
oparcia działalności służbowej na mocnym 
fundamencie jaki tworzą: świat wartości, 
etos formacji mundurowych. Ksiądz Biskup 
zwrócił także uwagę na doniosłą rolę dusz-
pasterstwa Straży Granicznej, które zako-
rzenia działalność służbową w świecie war-
tości. Dobro, które powstało z działalności 
duszpasterskiej trudno oszacować, bo po 
ludzku nie ma takiej miary, by to zmierzyć, 
ale przecież jest ono realne i zauważalne 
– powiedział Biskup Polowy. 
Cały etos Waszej służby streszczony został 
w dewizie umieszczonej na sztandarze 
NwOSG. Widnieją na nim słowa „Bóg-Ho-

W kazaniu Biskup Polowy WP zwrócił uwa-
gę na to, że Bóg wspiera człowieka nie tylko 
w działalności prywatnej i rodzinnej, ale 
także w działalności służbowej. Ostatecz-
nym źródłem każdego dobra jest Bóg. Tak 
jest czy człowiek chce to przyjąć czy też nie. 
Każde dobro swoją moc czerpie z dzieła 
odkupienia Jezusa Chrystusa – powiedział 
Kaznodzieja. 
Podstawę takiej instytucji jak NwOSG tworzą 
wydane przepisy prawne i rozporządzenia, 
sprawdzone sposoby działania, które w ję-
zyku służbowym nazywają się procedurami 
administracyjnymi, a także doświadczenie 
zawodowe – powiedział Ordynariusz woj-

Jubileusz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
Pięć lat temu powołano do życia Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstańców 
Warszawy. Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się 19 września Mszą św. koncelebrowaną 
przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego, ks. inf. Józefa 
Wójcika, ks. kan. prał. płk w st. spocz. Kazimierza Tuszyńskiego, ks. prał. Zbigniewa Kępy 
– dziekana SG oraz ks. ppłk. Mirosława Kurianiuka – kapelana NwOSG. 

nor-Ojczyzna”. W imię tego hasła 65 lat 
temu walczyli i ginęli Powstańcy Warszaw-
scy. A obecnie treść tych słów wam przycho-
dzi wypełnić wierną służbą i pracą Ojczyźnie. 
Bądźcie godni Waszych wielkich Poprzedni-
ków Powstańców Warszawy – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli m.in. ppłk SG Le-
szek Elas – Komendant Główny Straży Gra-
nicznej, Dyrektorzy Biura Komendy Głównej 
SG, komendanci poszczególnych oddziałów 
SG, oficerowie łącznikowi z krajów sąsia-
dujących z Polską, przedstawiciele różnych 
służb mundurowych oraz wielu innych go-
ści.
Po Mszy św. uczestnicy liturgii złożyli wień-
ce i kwiaty pod Pomnikiem Powstania War-
szawskiego. Okolicznościowe wystąpienia, 
pokaz musztry paradnej, wystawa sprzętu 
używanego przez Straż Graniczną odbyły się 
na Pl. Zamkowym w Warszawie.

zjk

70. rocznica rozpętania II wojny świato-
wej przez Niemcy i Rosję (zwane wówczas 
III Rzeszą i Związkiem Sowieckim) wywołu-
je i nadal będzie wywoływać liczne spory 
i dyskusje – mówił w homilii Biskup Polowy 
WP. Te spory są szczególnie dramatyczne 
dla Polaków, kiedy nie tylko fałszowane są 
oczywiste fakty, ale kiedy podejmowane są 
wręcz próby okradania nas z historii! Więcej 
– te działania mają na celu złamanie naszej 
pamięci i tożsamości – podkreślił. 

Biskup Tadeusz Płoski przypomniał, że na 
nekropoli w Palmirach spoczywa ponad 
dwa tysiące ofiar, w tym ponad 360 pol-
skich intelektualistów, ludzi świata nauki, 
kultury i sportu, na których mord był czę-
ścią akcji AB, czyli eksterminacji polskiej 
inteligencji. – Niezależnie od wykształcenia, 
zawodu, statusu społecznego i majątkowe-
go, wyznania czy poglądów politycznych, 
osoby spoczywające na palmirskim cmenta-
rzu są ofiarami egzekucji eksterminacyjnych 

– ludobójstwa, któ-
rego celem było 
pozbawienie społe-
czeństwa polskiego 
inteligencji i ludzi, 
którzy mogli stano-
wić kadrę przywód-
czą ruchu oporu 
i podziemnego Pań-
stwa Polskiego. Ich 
jedyną winą było 
to, że byli Polaka-
mi – najlepszymi 
z najlepszych! – po-
wiedział. 

We Mszy św. uczestniczyli m.in. Prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, sekre-
tarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Andrzej Przewoźnik. Po Mszy św. rozpoczął 
się apel poległych i modlitwy ekumeniczne. 
Na grobach złożone zostały kwiaty. Kompa-
nia reprezentacyjna oddała salwę honorową. 
Przed uroczystościami na cmentarzu w Pal-
mirach Biskup Polowy pobłogosławił w Iza-
belinie pomnik upamiętniający poległych 
i pomordowanych podczas II  wojny świato-
wej leśników. „Ten pomnik będzie upamięt-
nieniem całkowitego oddania w pełnieniu 
służby na polskiej ziemi, tych, którzy za-
świadczyli, że »miłość do Ojczyzny żąda ofia-
ry«. Będzie również wyrazem naszej pamięci 
i solidarności z bliskimi upamiętnionymi 
przez ten pomnik” – mówił podczas wspól-
nej modlitwy Biskup Tadeusz Płoski. Dwume-
trowej wysokości obelisk z nazwiskami za-
mordowanych leśników został umieszczony 
obok budynku dyrekcji Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Jest dziełem znanego artysty 
Marka Moderau.

zjk/kes

W obronie pamięci
i tożsamości
Do obrony pamięci i tożsamości wezwał 14 września, podczas 
Mszy św. na cmentarzu wojennym w Palmirach, Biskup Polowy 
WP Tadeusz Płoski. W homilii Biskup Polowy podkreślił, że mord 
dokonany przez hitlerowców na polskiej inteligencji był ludobój-
stwem. Eucharystia sprawowana była w intencji ofiar: żołnierzy 
i cywili spoczywających w kampinoskiej nekropolii. Po Mszy św. 
odbył się apel poległych. 

W Palmirach uczczono ofiary masowych egzekucji

Fo
t. 
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Naśladujcie św. Mateusza

Służba Celna dba o to, by na rynek wpro-
wadzane były tylko te wyroby, które nie 
zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 
Towary te nie mogą także zagrażać ważnym 
interesom społecznym – m.in. nie stwarzać 
zagrożeń chemicznych czy termicznych 
lub nadmiernej emisji hałasu. Szef Służ-
by Celnej, Jacek Kapica poinformował, że 
funkcjonariusze SC podejmują działania 
w zakresie ochrony praw własności intelek-
tualnej, zapobiegając przemytowi podrabia-
nego sprzętu elektronicznego, w tym płyt 
CD i DVD. Przeciwdziałają wprowadzaniu 
na rynek wyrobów zagrażających zdrowiu 
i życiu, m.in. podrabianej odzieży, perfum, 
farmaceutyków, zabawek, pochodzących 
z nielegalnych źródeł wyrobów tytoniowych 
i alkoholowych. Celnicy udaremniają także 

przemyt środków odurzających, w tym nar-
kotyków, papierosów i tzw. dopalaczy. Tyl-
ko w I półroczu 2009 Służba Celna ujawniła 
534 przypadki przemytu narkotyków.
Celnicy udaremniają także przemyt do Polski 
zwierząt, które znajdują się na liście gatun-
ków zagrożonych wyginięciem. Ponadto ich 
zadaniem jest zapobieganie przewożeniu 
przez terytorium Polski odpadów, często 
z zamiarem porzucenia w naszym kraju.
„Właśnie te działania, choć często niedoce-
niane, gdyż nie mające wymiaru finansowe-
go a wynikające z ustawowych uprawnień, 
najbardziej przyczyniają się do realizacji 
przez naszych funkcjonariuszy idei zawartej 
w haśle «Otoczmy troską życie»” – przeko-
nywał szef Służby Celnej.
Ks. Marcin Iżycki dziekan Służby Celnej po-
informował, że kapelani zajmują się przede 
wszystkim opieką duszpasterską dla funk-
cjonariuszy i pracowników Służby Celnej 
oraz ich rodzin – udzielają sakramentów, 
prowadzą zajęcia z etyki, organizują piel-
grzymki i rekolekcje. W 2000 r. powstał 
„Kodeks etyki funkcjonariusza Służby Cel-
nej. Określa on właściwą postawę funkcjo-
nariuszy w sytuacjach, których nie precyzu-
ją przepisy prawne.
„Choć można przytoczyć tysiące danych 
liczbowych, to bardzo często zapomina się 
o drobnych szczegółach, z którymi spotyka-
my się na co dzień” – ks. kmdr Leon Szot, 
kanclerz Kurii Polowej WP. „Jako duszpaste-
rze Służby Celnej musimy wspierać walkę 
jej funkcjonariuszy z zagrożeniami dla życia 
i zdrowia” – dodał ks. kmdr Leon Szot.
Mszą św. w kościele garnizonowym p.w. 
św. Agnieszki w Krakowie, w niedzielę 
20 września rozpoczęły się obchody Świę-
ta Służby Celnej. Eucharystii przewodniczył 
ks. Szot. Mówiąc o współczesnym kryzysie 

Tegoroczne Święto Służb Celnych, wypadające we wspomnienie św. Mateusza 
(21 września) zostało poprzedzone konferencją prasową „Co Służba Celna ma wspól-
nego ze służbą życiu?”, która odbyła się w gmachu Konferencji Episkopatu Polski. 

Święto Służby Celnej

Konferencja prasowa Służba Celna – służbą życiu

Msza św. w intencji Służby Celnej w Katedrze Polowej WP

Celnicy zainaugurowali swoje święto Eucharystią 
w kościele p.w. św. Agnieszki w Krakowie
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pojawia się i stopniowo wchodzi w obieg 
od grudnia 1943 r. Sformułowana po raz 
pierwszy w Londynie przez Jana Karskiego, 
ale realnie Polskie Państwo Podziemne za-
częło funkcjonować już jesienią 1939 r., by 
w latach 1943-44 osiągnąć swoją najbar-
dziej dojrzałą postać. Dzięki dalekowzrocz-
ności twórców prawa ustrojowego II Rzeczy-
pospolitej klęska w wojnie obronnej 1939 r. 
nie oznaczała zerwania ciągłości władzy 
nad krajem. Jej legalnym sukcesorem został 
rząd polski na uchodźstwie, pod którego 
zwierzchnością funkcjonowała na ziemiach 
polskich rozbudowana tajna administracja. 
Utworzono niezwykłe wojsko – Służbę Zwy-
cięstwu Polski – ZWZ – w końcu AK. Podzie-
mie w realiach okupacji starało się wypełniać 
zadania, jakie w zwykłych warunkach czasu 
pokoju spoczywają na państwie. Działało 
wiec konspiracyjne sądownictwo i szkolnic-
two wszystkich szczebli. Wydawano prasę 
i książki. Najbardziej potrzebujące grupy 
społeczne otaczane były opieką, funkcjo-
nował nawet mecenat nad środowiskami 
twórców kultury. Wszystko po to, aby mimo 
szalejącego terroru i ogromnych strat, naród 

wyszedł z wojny ocalając swoją tożsamość, 
gotowy po raz kolejny w historii na nowo 
odbudować własne państwo (...).
W czasie uroczystości odczytano Apel Pole-
głych, a Kompania Reprezentacyjna WP od-
dała salwę honorową.
W hołdzie bohaterom, przedstawiciel Pre-
zydenta RP, reprezentacja Sejmu i Senatu, 
MON, MSWiA, reprezentacja władz samo-
rządowych, Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa, harcerze, a przede 
wszystkim sami weterani złożyli wieńce pod 
Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego 
i Armii Krajowej. 

Przekazanie m³odzie¿y
Testamentu Polski Walcz¹cej

„Testament żołnierzy i obywateli Polskiego 
Państwa Podziemnego”, nakazujący konty-
nuację „budowy silnego państwa”, przeka-
zali  27 września przedstawiciele Polskiego 
Państwa Podziemnego w asyście Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego reprezentantom mło-
dego pokolenia. Uroczystość, która odbyła 
się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, 
była zwieńczeniem obchodów 70. roczni-
cy powołania Polskiego Państwa Podziem-
nego. Ordynariat Polowy reprezentowali 

podczas uroczystości ks. kmdr Leon Szot, 
Kanclerz Kurii Polowej oraz księża kapelani. 
„To jest doniosły akt przekazania przez poko-
lenie pierwszej i drugiej konspiracji młodym 
Polakom Testamentu Polski Podziemnej. Jego 
treść jest krótka: wierność Rzeczypospolitej, 
wierność państwu” - powiedział Prezydent. 
Testament z rąk Lecha Kaczyńskiego odebrali 
m.in. przedstawiciele Policji, Straży Pożar-
nej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
absolwenci Akademii Marynarki Wojennej, 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, 
a także harcerze m.in. ZHP, ZHR oraz chrze-
ścijańskiej Organizacji Harcerskiej „Zawisza”.
Po uroczystości przekazania testamentu na 
dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła 
się projekcja fabularyzowanego filmu doku-
mentalnego „Żołnierze wyklęci”. 

W 70. rocznicę utworzenia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego Prezydent wręczył od-
znaczenia państwowe za wybitne zasługi 
w dokumentowaniu polskiej historii. Na 
Zamku Królewskim odbyła się konferencja 
zatytułowana „Polskie Państwo Podziemne 
– w służbie państwu i wolności”.

Anna Tokarska/kes

autorytetów podkreślił  potrzebę wskazy-
wania postaw godnych naśladowania. Do 
autorytetów należy także św. Mateusz – pa-
tron Służby Celnej. Ten bohater nie lękał się 
stanąć przed Jezusem i wyznać,  że choć jest 
człowiekiem słabym, to od momentu spo-
tkania z Chrystusem zmieni swoje życie. I co 
najważniejsze – to,  co przyrzekł dotrzymał. 
Do naśladowania patrona celników wezwał 
także Biskup Polowy Tadeusz Płoski, pod-
czas Mszy św. w Katedrze Polowej. Nazwał 
św. Mateusza „azymutem i drogowskazem 
dla funkcjonariuszy”. Podkreślił, że Służba 
Celna istnieje w celu budowania sprawne-
go państwa opartego na wartościach pły-
nących z Dekalogu. Państwa przyjaznego 
i pomocnego obywatelom. Przypomniał, że 
od kilku lat pracę duszpasterską prowadzą 
wśród nich księżą kapelani zachęcił do ko-
rzystania z ich rady i pomocy. Mszę św. z Bi-
skupem polowym koncelebrowali kapelani 
posługujący wśród celników, m. in. dziekan 
ks. Marcin Iżycki. Liturgię Słowa przygoto-
wali funkcjonariusze Służby Celnej. W mo-
dlitwie powszechnej pamiętano o zmarłym 
tragicznie koledze z Izby Celnej w Przemyślu 
oraz górnikach z kopalni „Wujek”. Sztandar 
Służby Celnej stojący przy ołtarzu na znak 
trwającej do jutra żałoby narodowej został 
przybrany kirem. Po Komunii w imieniu 
celników głos zabrał Jacek Kapica, który 
podziękował Biskupowi Polowemu za za-
inaugurowanie święta Eucharystią oraz za 
posługę kapelanów w jego formacji mun-
durowej. 
Polska administracja celna powstała 90 lat 
temu, ale instytucje celne tworzone były 
etapami, równolegle z odbudową państwa. 

24 lipca 1999 r. Sejm uchwalił ustawę o Służ- 
bie Celnej.
Uchwałą zebrania plenarnego Episkopatu 
Polski z 19 października 2006 r. Duszpa-
sterstwo Służby Celnej zostało włączone 
do Ordynariatu Polowego Wojska Polskie-
go. W 2007 r. organizację pracy duszpa-
sterzy w Służbie Celnej określono w poro-
zumieniu między Ministerstwem Finansów 
a Delegatem KEP ds. Służby Celnej. Prace 
duszpasterskie w każdej z 16 izb celnych 
pełni pięciu kapelanów, a na szczeblu mi-
nisterstwa utworzono stanowisko dziekana 
Służb Celnych.

Przed obchodami 90-lecia powstania admi-
nistracji celnej, które odbędą się 21 wrze-
śnia, we wspomnienie św. Mateusza, pa-
trona celników, Biskup polowy WP Tadeusz 
Płoski wystosował list do funkcjonariuszy 
Służby Celnej. „Codzienna służba naszych 
sióstr i braci w Służbie Celnej ma odniesie-
nie do dobra wspólnego, jakim jest Ojczy-
zna. Stąd też wypływa godność tej służby 
i jej znaczenie. Ta zmieniająca się – nie tylko 
zewnętrznie – formacja jest niezbędna do 
właściwego działania całego naszego pań-
stwa” – napisał Biskup Tadeusz Płoski.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

dokoñczenie ze str. 10

Funkcjonariusze i pracownicy Służby Celnej w Katedrze Polowej WP
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Rejowiec-Kraków
W Krakowie, 17 września pożegnano żołnierza – spadochroniarza z 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego, który tragicznie zginął 
w obronie najwyższych wartości w Afganistanie – kpr. Piotra Marciniaka.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godz. 10.00 w Kościele Garnizonowym p.w. św. Agnieszki w Krakowie, gdzie została wystawio-
na trumna z ciałem żołnierza okryta polskimi barwami narodowymi.
Kulminacją uroczystości była Msza św., o godz. 12.00. pod przewodnictwem J.E Ks. Bpa Jana Zająca, biskupa pomocniczego Archidiecezji 
Krakowskiej. Eucharystię wraz księdzem Biskupem koncelebrowali także: ks. prał. Płk  Sławomir Żarski (delegat Biskupa Polowego WP), 
ks. prał. płk, Stanisław Gulak (Dziekan Sił Specjalnych i proboszcz parafii św. Agnieszki w Krakowie) oraz księża kapelani. Ostatnie poże-
gnanie kpr. Piotra Marciniaka odbyło się na Cmentarzu Rakowickim.
Trzy dni wcześniej w Rejowcu (woj. Lubelskie) pochowany został inny żołnierz misji afgańskiej, kpr. Artur Pyc. Uroczystościom pogrzebo-
wym  w kościele p.w. św. Jozafata przewodniczył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego WP ks. płk Sławomir Żarski. W Eucharystii uczest-
niczyła rodzina, przyjaciele oraz koledzy poległego żołnierza. Trumnę z ciałem śp. kpr. Artura Pyca pochowano na miejscowym cmentarzu 
w asyście kompanii honorowej.

xks/kes

Tomaszów Mazowiecki
Podczas patrolu 10 sierpnia w wyniku zasadzki poległ w Afganistanie żołnierz 25.Bry-
gady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz. – kpt. Daniel Ambroziński. Chcąc oddać 
hołd swemu żołnierzowi, kawalerzyści ufundowali tablicę pamiątkową w Sali Tradycji 
1 Batalionu Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej, gdzie poległy żołnierz pełnił służbę. 
Odsłonięcia tablicy dokonała żona – p. Natalia Ambrozińska wraz z córeczką Marysią. 
Obecna też była mama oraz dalsza rodzina. Uroczystość rozpoczęła Msza św. polowa na 
placu apelowym sprawowana przez kapelana 25. Brygady Kawalerii Powietrznej ks. mjr 
Wiesława Okonia, który też poświęcił pamiątkową tablicę.                                          wo

Katowice
12 września br., w godzinach popołudniowych, Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. 
dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski przybył do parafii wojskowej pw. św. Kazimierza w Kato-
wicach. O godz. 18.00 przewodniczył Mszy Świętej koncelebrowanej wraz z kapelanami 
wojskowymi: ks. prałatem kmdr. Marianem Próchniakiem i ks. prałatem płk. Mirosławem 
Sułkiem. Biskup polowy podczas Eucharystii Miłosierdziu Bożemu polecał polskich żołnie-
rzy, którzy zginęli podczas misji w Afganistanie.
Na zakończenie spotkania eucharystycznego Ordynariusz Wojskowy wręczył dekret 
ks. płk. Mirosławowi Sułkowi mianujący go dziekanem Krakowskiego Dekanatu Wojsko-
wego na kolejną kadencję.
We Mszy Świętej uczestniczył Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski, płk Zbigniew Pią-
tek – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, generalicja górnicza, oraz wspólnota pa-
rafialna.                                           jo

Wejherowo
– Sztandar z wizerunkiem Orła Białego 
symbolizował zawsze Tę, co nie zginęła 
– mówił podczas Mszy św. w kolegiacie 
p.w. Św. Trójcy w Wejherowie Biskup 
Polowy WP Tadeusz Płoski. Eucharystia 
sprawowana w intencji żołnierzy i pra-
cowników Centrum Wsparcia Teleinfor-
matycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej (CWTiD MW) poprzedziła 
uroczystość wręczenia i poświęcenia 
sztandaru jednostki. Podczas Mszy św. 
Biskup Polowy poświęcił także obraz św. 
Wojciecha, który zostanie umieszczony 
w ołtarzu kaplicy znajdującej się na tere-
nie CWTiD MW.
W Eucharystii uczestniczyli dawni i obec-
ni żołnierze i pracownicy wojska CWTiD 
MW na czele z komendantem kmdr 
Waldemarem Kornatowskim, władze sa-
morządowe Wejherowa, przedstawicie-
le innych formacji mundurowych, har-
cerze. Kompanię honorową wystawiła 
Marynarka Wojenna, przy prezbiterium 
stanęły poczty sztandarowe szkół i or-
ganizacji kombatanckich.
Po Mszy św. na Placu Jakuba Wejhera 
z udziałem szefa BBN, Aleksandra Szczy-
gły odbyła się uroczystość przekazania 
i poświęcenia sztandaru Centrum 
Wsparcia Teleinformatycznego Marynar-
ki Wojennej. Akt nadania sztandaru od-
czytał prezydent Wejherowa, Krzysztof 
Hildebrandt. Następnie goście honorowi 
wbili symboliczne gwoździe w drzewiec 
sztandaru a Biskup Polowy dokonał aktu 
jego poświęcenia.                             kes



fot. ks. płk Krzysztof Wylężek
„Nie jesteśm

y, by spożywać urok św
iata, ale po to, 

by go tworzyć i przetaczać przez czasy jak skałę złotą...”.

Konstanty Ildefons Gałczyński




