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Weź w dłoń różaniec i idź z Matką do Boga
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Liturgia
Koœcio³a

18 października 
– XXIX niedziela zwykła
Człowiecza skłonność do bycia przed inny-
mi w dzisiejszej ewangelii zostaje potępiona 
przez Jezusa. Przełożeństwo to służba, re-
prezentowanie kogoś to służba, przewodze-
nie innym to służba. Ale ta prawda nawet 
u chrześcijan nie zawsze jest zauważana. 
„Nie tak będzie między wami. Lecz kto by 
między wami chciał się stać wielkim, niech 
będzie sługą waszym.”

25 października 
– XXX niedziela zwykła
Wielka jest siła wiary człowieka jeśli tylko 
w jest dobrze ukierunkowana. Bohater dzi-
siejszego spotkania z Jezusem niewidomy 
żebrak Bartymeusz wiedział ze tylko wy-
trwałe wołanie do Syna Dawida pozwoli mu 
odzyskać zdrowie i być szczęśliwym. I dzięki 
swej wytrwałe wierze pochwalonej przez 
Jezusa jego życie nabrało sensu. A my czy 
umiemy tak prosić?

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

W niedzielę poświęconą misjom, zwracam 
się przede wszystkim do was, bracia w po-
słudze biskupiej i kapłańskiej, a także do 
was, bracia i siostry całego Ludu Bożego, 
by każdego z was zachęcić do odnowienia 
w sobie świadomości misyjnego przesłania 
Chrystusa, by za przykładem św. Pawła, 
Apostoła Narodów, „nauczać wszystkie na-
rody” (Mt 28,19).
„W jego świetle będą chodziły narody” 
(Ap 21, 24). Celem misji Kościoła jest bowiem 
oświecenie światłem Ewangelii wszystkich 
narodów w ich historycznej drodze ku Bogu, 
aby w Nim osiągnęły swe całkowite urzeczy-
wistnienie i wypełnienie.
Z mocą potwierdzam ponownie to, co wie-
le razy mówili moi czcigodni poprzednicy: 
Kościół nie działa, by zwiększyć swoją po-
tęgę czy umocnić swoje panowanie, lecz 
aby wszystkim zanieść Chrystusa, zbawienie 
świata.

W rzeczywistości cała ludzkość jest w sposób 
radykalny wezwana, by powrócić do swego 
źródła, którym jest Bóg, gdyż tylko w Nim 
znajdzie swe wypełnienie przez odnowienie 
wszystkiego w Chrystusie. Rozproszenie, róż-
norodność, konflikt i wrogość zostaną prze-
zwyciężone i pojednane przez krew Krzyża 
i doprowadzone na nowo do jedności.

Dlatego Chrystus powołuje, usprawiedliwia, 
uświęca i posyła swych uczniów, by głosili 
Królestwo Boże, aby wszystkie narody stały 
się Ludem Bożym.
Powszechna misja powinna stać się podsta-
wową stałą cechą życia Kościoła. Głosze-
nie Ewangelii winno być dla nas, tak jak to 
było dla Apostoła Pawła, niepodważalnym 
i pierwszoplanowym obowiązkiem.
Kościół powszechny, który nie zna granic, 
czuje się odpowiedzialny za głoszenie Ewan-
gelii wszystkim narodom. Jego misja i jego 
posługa są na miarę nie potrzeb material-
nych czy nawet duchowych, które wyczer-
pują się w ramach życia doczesnego, lecz 
nadprzyrodzonego zbawienia, które reali-
zuje się w Królestwie Bożym. Królestwo to, 
choć ostatecznie eschatologiczne a nie z 
tego świata, jest także na tym świecie i w 
jego historii siłą na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju, prawdziwej wolności i poszanowa-

nia godności każdego człowieka. 
Misją Kościoła jest zatem wzywanie 
wszystkich narodów do zbawienia do-
konanego przez Boga przez swego 
Wcielonego Syna. Toteż konieczne jest 
ponowne zobowiązanie się do głosze-
nia Ewangelii, która jest zaczynem wol-
ności i postępu, braterstwa, jedności i 
pokoju.
W tym Dniu poświęconym misjom wspo-
minam w modlitwie tych, którzy po-
święcili swe życie wyłącznie pracy ewan-
gelizacyjnej. Szczególnie wspominam te 
Kościoły lokalne oraz tych misjonarzy 
i misjonarki, którzy znajdują się w sy-
tuacji dawania świadectwa i szerzenia 
Królestwa Bożego w warunkach prze-
śladowań, z formami ucisku od dyskry-
minacji społecznej po uwięzienie, tortu-
ry i śmierć. 
Proszę wszystkich katolików o modlitwę 
do Ducha Świętego, aby umacniał w 
Kościele zamiłowanie do misji szerzenia 
Królestwa Bożego oraz wspierania mi-

sjonarzy, misjonarek i wspólnot chrześcijań-
skich zaangażowanych na pierwszej linii w 
tej misji, niekiedy w środowiskach wrogich i 
w prześladowaniach.
Jednocześnie zapraszam wszystkim do da-
wania widzialnego znaku wspólnoty mię-
dzy Kościołami przez pomoc ekonomiczną, 
zwłaszcza w okresie kryzysu, jaki przeżywa 

„W jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21, 24)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA PAZDZIERNIK
Aby cały lud Boży, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię całemu stworzeniu, 
poczuwał się do odpowiedzialności za misję i uważał ją za najważniejszą posługę, 
jaką może ofiarować ludzkości.

ludzkość, aby młode Kościoły lokalne były 
w stanie oświecać ludy Ewangelią miłości.
Niech prowadzi nas w naszym działaniu 
misyjnym Maryja Panna, Gwiazda Nowej 
Ewangelizacji, która dała światu Chrystusa, 
danego jako światło narodów, aby zaniósł 
zbawienie „aż po krańce ziemi” (Dz 13, 37).

Udzielam wszystkim swego błogosławień-
stwa.

Benedykt XVI,
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny

(Fragmenty)
Watykan, 29 czerwca 2009
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Adwokat, satanista…
Apostoł różańca

Różne bywają drogi do świętości, bo dla 
Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I z sata-
nisty może uczynić świętego. Tylko nasze 

ciasne schematy myślowe wyznaczają Bogu 
granice.
Dla Bł. Bartłomieja Longo ratowniczą liną, 
za pomocą której Pan Jezus i jego Matka 
wyciągnęli wziętego prawnika z dna piekła, 
był różaniec. Rożaniec – magazynek z 50 na-
bojami o niezwykłej sile rażenia wobec zma-

Wyśmiewał się z księży, biskupów, obrzędów liturgicznych, uczestniczył w demonstracjach antypapieskich. Od wiary, którą 
pielęgnowała w rodzinnym domu pobożna matka, odszedł w czasie studiów prawniczych na Uniwersytecie neapolitań-
skim. Fascynacja modami intelektualnymi w środowiskach laickich ówczesnych Włoch II połowy XIX w. zaprowadziła go… 
w niebezpieczne sfery eksperymentów duchowych. Życie duchowe nie znosi próżni; gdy człowiek odwraca się od Boga, 
w pustkę wchodzi szatan. Bartłomiej Longo, człowiek wielu talentów i ambicji, zaszedł w swoich niebezpiecznych poszuki-
waniach duchowych aż do wyświęcenia na „kapłana” sekty satanistycznej.

Sekciarskie zniewolenie – to i w czasach nam 
współczesnych efekt poszukiwania zwodni-
czego szczęścia bez Boga. I tragiczne konse-

kwencje – ciągły niepokój na przemian z de-
presją. Rozpacz i zwątpienie. W tej duchowej 
opresji Bartłomiejowi Longo towarzyszyła 
nieustanna modlitwa jego rodziny. I ratunek 
przyszedł. Gdy pewnego razu spacerował 
doliną między Wezuwiuszem a górą Gauro, 
usłyszał wewnętrzny głos: „Jeśli pragniesz 
spokoju duszy i kiedyś jej zbawienia, rozsze-
rzaj nabożeństwo Różańca Świętego, bo ten 
kto to czyni, nigdy nie zginie! Tak obiecała 
Matka Boża św. Dominikowi”.
– Bóg dał mi do jednej ręki różaniec, a do 
drugiej – pióro” – mówił o sobie Bł. Bartło-
miej Longo (1841-1926). Tę postać przypo-
minał wielokrotnie Ojciec święty Jan Paweł 
II w Roku Różańca Świętego i pompejańskie 
sanktuarium nawiedził na jego zakończenie, 
7 pażdziernika 2003 r. Jan Paweł II beatyfiko-
wał również budowniczego Bazyliki Różań-
cowej w Pompejach w 1980 r. 

sowanego ataku sił ciemności. Modlitwa tak 
pogardzana, wyśmiewana przez mędrków, 
a tak ukochana przez mędrców. Gdy my 
w Polsce 5 października wspominamy św. 
Siostrę Faustynę, Kościół we Włoszech wspo-
mina „Kawalera Maryi”, Bartłomieja Longo, 
który po nawróceniu poświęcił życie rozmi-
łowaniu ludzi w modlitwie różańcowej. Gdy 
w 1864 r., po uzyskaniu doktoratu z prawa, 
Bartłomiej powrócił w rodzinne strony, ks. 
Emanuel Ribera – redemptorysta, przepo-
wiedział mu, że Bóg chce od niego wielkich 
rzeczy. Gdy hrabina Marianna de Cusco po-
wierzyła mu opiekę nad synami i zarządza-
nie swoimi dobrami w Pompei, podjął dzieło 
katechizacji miejscowej ludności. W Neapolu 
od siostry Marii Conetty de Litalla otrzymał 
stary, podniszczony obraz olejny Matki Bożej 
Różańcowej. Matka Boża na obrazie siedzi 
na tronie z Dzieciątkiem Jezus na ręku, a u 
Jej stóp klęczy św. Dominik i św. Katarzyna 
ze Sieny. Dzieciątko Jezus podaje św. Domi-
nikowi różaniec z najdroższych pereł, nani-
zanych na złotym łańcuszku. Po odnowieniu 
Longo umieścił obraz w kościele parafialnym. 
Niebawem obraz zasłynął łaskami i zaczęli 
przybywać do niego pielgrzymi. Bartłomiej 
przystąpił do wznoszenia dużej świątyni; to 
początek słynnego sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej w Pompejach. Założył przy nim 
sierociniec oraz instytut opieki nad dziećmi 
więźniów; wydawał także czasopismo ró-
żańcowe, wykorzystując również swój talent 
literacki.
 Ze starożytnego miasta Pompejów, umarłe-
go z nadmiaru użycia i spożycia, cielesnych 
uciech i… wybuchu Wezuwiusza, Longo 
uczynił miasto „Rosarium Virginis Mariae”. 
Góruje nad nim dziś najsłynniejsze na świe-
cie sanktuarium Matki Bożej Różańcowej ze 
słynącym łaskami obrazem. Nad głowami Je-
zusa i Maryi – korony papieskie poświęcone 
przez Leona XIII. Znaki wielkich Bożych łask.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„W niecierpliwych,  nerwowych dzisiejszych dniach, 
kiedy nikt na nic nie ma czasu, różaniec uczy zaufa-
nia cierpliwej modlitwie, nieustępliwego trzymania 
się Matki Bożej”.

ks. Jan Twardowski
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Sprawiedliwy z Wehrmachtu
Zobaczył Hosenfelda w filmie „Pianista”, a potem przeczytał w niemieckim orygi-
nale listy tego niemieckiego oficera do żony. Jak żywe wróciło wspomnienie umie-
rającego ojca, który poprosił syna, by odszukał innego niemieckiego oficera Szolca, 
któremu rodzina przedwojennego  żołnierza zawodowego tyle zawdzięczała. Panu 
Andrzejowi Wrzesińskiemu niestety nie udało się odnaleźć tego człowieka, żeby w 
imieniu nieżyjącego taty podziękować. Postanowił więc podziękować innemu spra-
wiedliwemu oficerowi Wehrmachtu.

Od 2004 roku Pan Andrzej Wrzesiński za-
mawiał w Katedrze Polowej Mszę św. w 
intencji Wilhelma Hosenfelda, który umarł 
13 sierpnia 1952 r. w sowieckim obozie. 
Jak podkreśla córka pana Andrzeja - Doro-
ta -„odkrycie” zasług tej szlachetnej postaci 
dla szerszej opinii stało się niemal życiową 
misją jej ojca. Postać Hosenfelda zafascy-
nowała Andrzeja Wrzesińskiego. W jego li-
stach do żony odkrył religijne dojrzewanie 
tego niemieckiego katolika, który widząc 
bestialstwo swoich rodaków postanawia 
z narażeniem życia ratować kogo się da. 
Wśród uratowanych byli nie tylko Żydzi ale 
i wielu Polaków, wśród których był ksiądz 
Antoni Cieciora. Pan Andrzej zawsze pod-
kreśla, że odkrywanie dobrego Niemca, nie 
jest w żadnym wypadku relatywizowaniem 
niemieckich zbrodni. Postawa Hosenfelda 
jest dowodem, że człowiek sumienia potrafi 
ocalić człowieczeństwo nawet wbrew ota-
czającemu zezwierzęceniu.
W 2006 r. Pan Andrzej Wrzesiński przekazał 
najstarszemu synowi Wilma Hosenfelda , 
Helmutowi, w imieniu redakcji „Naszej Służ-
by” album ze zdjęciami z pielgrzymki Bene-
dykta XVI do Polski pt. „Czołem Żołnierze”. 
Album ten otrzymał również w Watykanie z 
rąk Biskupa Tadeusza Płoskiego papież Be-
nedykt XVI…
Tym razem, 1 października 2009 r. Mszę św. 
dziękczynną w intencji Wilhelma Hosenfelda, 
zamówioną przez Andrzeja Wrzesińskiego, 
odprawił Biskup Polowy WP, gen. dyw. Tade-

usz Płoski. Rodzinę Wilhelma Hosenfelda re-
prezentowała jego córka Jorinde. W Euchary-
stii uczestniczyli też niemieccy intelektualiści, 
którzy w rocznicę paktu Ribentropp – Moło-
tow, 23 sierpnia 2009 r. opublikowali w „Die 
Zeit” list przepraszający Polaków nie tylko za 

niechlubną historię, związaną z hitlerowskim 
panowaniem, ale i docenili rolę Polaków w 
obaleniu komunistycznego systemu.
Z Poznania przyjechał bratanek uratowane-
go przez Hosenfelda ks. Antoniego Cieciory. 

Obecny był również m.in. dyrektor wydaw-
nictwa „Rytm”, Marian Kotarski. Rytm opu-
blikował polskie tłumaczenie listów Hosen-
felda do żony.
Przed Mszą św. do zebranych w Katedrze 
Polowej po polsku i niemiecku przemó-
wił Czesław Cywiński, prezes Światowego 
Związku Żołnierzy AK.
My, żołnierze Armii Krajowej, uważamy, że 
wojskowy pas z napisem Gott mit uns kpt. 
Wilm Hosenfeld miał prawo nosić z hono-
rem, bo na to całkowicie zasłużył.
Biskup Polowy we wprowadzeniu do Mszy 
św. podkreślił, że przypominanie takich szla-

chetnych postaw pozwoli budować mosty 
między sercami zwykłych ludzi, Niemcami 
i Polakami, ponad doraźnymi politycznymi 
podziałami. Ordynariusz Wojskowy przypo-
mniał o wspólnym liście Episkopatów Polski 
i Niemiec, wydanym z okazji 70. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej.
W homilii poświęconej Wilhelmowi Hosenfel-
dowi, Biskup Płoski zacytował znaczące frag-
menty listów niemieckiego oficera do żony:- 
Będąc komendantem obozu przejściowego 
dla polskich jeńców, w tym także oficerów w 
liście (pod datą 23.09.1939 r.) do swojej żony 
pisze: „Wieczorem przed apelem prosił mnie 
polski porucznik, czy oni (jeńcy) nie mogliby 
odmówić wieczorną modlitwę. Oczywiście 
pozwoliłem im na to. Jeden z oficerów wy-
głosił modlitwę, potem śpiewali dwie zwrot-
ki jakiegoś chorału. Muszę powiedzieć, że 
chociaż nie zrozumiałem słów tej pieśni, to 
ciarki chodziły mi po plecach. Bardzo ujęła 
mnie ich religijna postawa”.
W innym fragmencie pisze do Annemarie: 
„Polska państwowość niewątpliwie znik-
nie z map, ale naród polski nie zniknie. Po 
wieczornej modlitwie podeszło do mnie 
wielu oficerów, którzy dziękowali mi wy-

Katedra Polowa: Msza św. w intencji Wilhelma Hosenfelda 
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„Wymagajcie od siebie, 
choćby inni od Was nie wymagali”.

Jan Paweł II

Drodzy Studenci!
WAT wita Was, jak co 
roku radośnie i jak co 
roku z nadzieją. Wa-
sza wiedza, umiejęt-
ności i doświadczenie 
to najważniejszy sens 
naszej pracy. Temu 
celowi służą nasze 
sale wykładowe, la-
boratoria, zasoby in-

formacji, nasza kadra. Jak co roku towarzyszy 
nam nadzieja, że dla wspólnej, lepszej przy-
szłości podejmujemy trud kształcenia kolej-
nego rocznika specjalistów z zakresu szeroko 
rozumianej inżynierii. 
Cieszymy się na nowy rok wspólnej pracy, 
wspólnej, bo jesteście integralną częścią na-
szej uczelni. Niech będzie ona dla was miej-
scem przyjaznym, miejscem, gdzie spotkacie 
dobro, przyjaźń i wzajemny szacunek, moż-
liwości rozwoju sportowego i możliwości 
pracy w licznych zespołach kultury studenc-
kiej, w tym także i w duszpasterstwie akade-
mickim. Cieszcie się z młodości, cieszcie się 
z niepowtarzalnych, studenckich lat, pamiętaj-
cie także o wielowiekowych tradycjach szkół 
wyższych, strażników najlepszych akademic-
kich tradycji, szacunku i tolerancji. To do Was 
przede wszystkim kierujemy nasz edukacyjny 
wysiłek, bo Wasza wiedza, dobre przygoto-
wanie do zawodu, to także nasza pomyślność 
i pomyślność polskiej gospodarki. Możecie 
być  dumni z WAT, niech sprawą honoru bę-
dzie dla Was jednak dbać o jej prestiż, wizeru-
nek, o nasze wspólne mienie. Miejcie odwagę 
przeciwstawiać się postawom niegodnym 
studenta Akademii. Tym, którzy rozpoczynają 
studia w naszej uczelni chcę przypomnieć, że 
to dla was przede wszystkim zabrzmi uroczy-
ste Gaudeamus, bądźcie świadomi doniosło-
ści tej chwili, nasze tradycje, wartości, dobre 
imię, poprzez akt wstąpienia do społeczności 
akademickiej staną się także wartościami na-

leżącymi do Was, ukształtowanymi przez Was. 
Wspólnota akademicka doskonali charaktery, 
wzbogaca wiedzę i doświadczenia, to kapitał 
niezwykły, kapitał, który głęboko w to wierzę, 
pomoże wam godnie i mądrze żyć.
Drodzy Pracownicy Akademii! 
Przyjmijcie na nowy rok akademicki serdecz-
ne życzenia dobrego zdrowia i pomyślności 
osobistej.
Życzę Wam także satysfakcji z pracy, z tworze-
nia uczelni o jakiej wszyscy marzymy, uczel-
ni zasobnej, przyjaznej dla efektywnej pracy 
i edukacji, uczelni bezpiecznej, szanowanej 
przez społeczność regionu, atrakcyjnej dla 
młodzieży. Dziękuję tym wszystkim pracowni-
kom, których etyczne postawy i poczucie od-
powiedzialności za swoją uczelnię stanowią 
dobry wzór dla innych. 

My dzisiaj korzystamy z owoców Państwa pra-
cy. Dziękuję, że dzielicie się z nami tymi owo-
cami. Bo nie może być uczelni bez studentów, 
ale także nie może być uczelni bez doskonale 
wykształconej kadry naukowej. Życzę  Pań-
stwu jak najlepszych studentów: mądrych 
i dobrych, pracowitych i zaangażowanych, 
chętnie podejmujących kolejne wyzwania. Je-
stem przekonany, że ta owocna współpraca 
będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i kolej-
nych sukcesów.

Idziemy z wiarą, nadzieją i miłością w nowy 
rok akademicki. Na tej drodze wszystkim ży-
czę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wie-
le radości.

Kapelan WAT
Ks. mjr dr Witold Mach

Społeczności akademicka Wojskowej Akademii Technicznej

Komendant – Rektor WAT gen. bryg. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk przyjął ślubowanie 
złożone na sztandar Akademii i wręczył wraz z Ministrem Obrony Narodowej Bogdanem 
Klichem indeksy najlepszym studentom.
Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielił  zgromadzonym Ordynariusz Wojskowy Ta-
deusz Płoski, życząc studentom i pracownikom uczelni dobrych wyników pracy w nadcho-
dzącym roku akademickim.
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rażając swoją radość, że ja zdjąłem swoją 
czapkę, bo oni swoje nakrycia głowy zdjęli 
wcześniej”.
- Nie bacząc na surowe zakazy, chodził do 
polskiego kościoła w mundurze. W Pabiani-
cach uczęszczał na modlitwę do tego same-
go kościoła, do którego jako chłopiec chodził 
Rajmund – późniejszy Maksymilian Kolbe, 
przypomniał opatrznościowy motyw życiory-
su niemieckiego oficera Biskup Płoski.
W jednym z listów do żony zawarł surowy 
osąd okrucieństw swoich rodaków: „Trze-
ba sobie zadać pytanie, jak mogło do tego 
dojść, że w naszym narodzie mamy taką ze-
zwierzęconą szumowinę. Czy z więzień i do-
mów wariatów wypuszczono przestępców i 

umysłowo chorych, którzy funkcjonują jak 
krwiożercze psy? Niestety nie, to są ludzie, 
którzy w naszym państwie zajmują wysokie 
stanowiska ...”
Wśród ciemności ducha potrafił odnajdy-
wać drogę do Chrystusa. Medytował na tek-
stami Tomasza a Kempis „O naśladowaniu 
Chrystusa”. Jego katolicka wiara zbliżała go 
coraz bardziej do Polaków.
Na zakończenie homilii Biskup przypomniał 
fragment listu Biskupów polskich i niemiec-
kich z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej: „Nadzieję na ostateczne pojed-
nanie naszych narodów w ramach wspól-
noty europejskiej pokładamy w Bogu, który 
w Jezusie Chrystusie obdarował nas po-

kojem. Zechciejmy odpowiedzieć na ten 
dar stając się ludźmi przynoszącymi pokój. 
Bądźmy świadkami Księcia Pokoju!
Po Mszy św., która została odprawiona we 
wspomnienie św. Teresy, Biskup Płoski pod-
jął gości w katedralnym refektarzu. Córka 
Wilhelma Hosenfelda, Jorinde podziękowa-
ła, że w tak pięknej Katedrze czczona jest 
pamięć jej ojca. Przytoczyła też wzruszający 
fragment z jednego z zapisków ojca, który 
opowiada o odnalezionej w zbombardowa-
nym Kościele św. Krzyża nienaruszonej mon-
strancji. Córka pokazała Biskupowi Płoskie-
mu kopię listu, na którym niemiecki oficer 
naszkicował znalezioną monstrancję.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Jaki jest rodowód uczelni, jak daleko się-
gają jej początki?
–  Formalnie uczelnia powstała w 1951 r. 

Wcześniej pozyskiwanie kadr technicz-
nych odbywało się w inny sposób – na 
Politechnice Warszawskiej czy Lwowskiej 
tworzono odpowiednie komórki organi-
zacyjne, na których odbywało się kształce-
nie specjalistyczne przyszłych inżynierów 
wojskowych, a także prowadzono bada-
nia naukowe na rzecz wojska. Natomiast 
w 1951 r., kiedy zauważono jak ogromny 
jest postęp w technice wojskowej uznano, 
że trzeba dysponować własnymi kadrami 
technicznymi. Takie było podłoże powo-
łania do życia Wojskowej Akademii Tech-
nicznej. 
Początkowo była to szkoła oficerska, ale 
zapał młodej kadry, która była tutaj spro-
wadzana z całej Polski (wielu młodych 
pracowników nauki przyjechało z Gdań-
ska, Krakowa, Wrocławia) zdynamizował 
jej działalność; WAT zaczął prowadzić 
własne badania i wszechstronnie roz-
wijać się. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
w realiach powojennych zniszczeń mate-
rialnych i ludzkich wielu przyszłych pra-
cowników WAT dostało po prostu kartę 
powołania, a więc odbywało się to przez 
pewien przymus. Mimo to zapał młodych 
naukowców był autentyczny, w latach 
50-tych ludzie wierzyli, że można coś zro-
bić, nawet w takim systemie politycznym, 
w jakim przyszło im żyć. 

Jak funkcjonowała Wojskowa Akademia 
Techniczna w pierwszych latach swojego 
istnienia zważywszy na fakt, że jako uczel-
nia wojskowa była zapewne pod szcze-
gólnym nadzorem ówczesnych władz?
–  Początkowo duży wpływ na jej działal-

ność mieli generałowie i oficerowie ze 
Związku Radzieckiego – drugim i trzecim 
komendantem Akademii byli generałowie 
radzieccy. 
Uważam jednak, że nie był to czas zmar-
nowany (mieliśmy wtedy dostęp do najlep-
szych technologii, jeśli chodzi o technikę 
wojskową), nie była to także, jak chcą nam 
niektórzy wmówić, najbardziej zsowiety- 

akademickiego kampusu nowego forma-
tu, żeby przyciągnąć do uczelni najlep-
szych naukowców. Był to czas wielkiego 
wizjonera.
Jestem z tego pokolenia, które czytało 
o sukcesach naukowców WAT, a informa-
cje te przyciągały do uczelni. Po doświad-
czeniach z pierwszymi laserami (He-Ne, 
rubinowym i CO2 ), było nawet kilkuna-
stu kandydatów na jedno miejsce. Potem 
druga fala pod wpływem gen. Kaliskiego, 
który pisał o syntezie termojądrowej. Bar-
dzo mnie to zainteresowało i pod wpły-
wem tych emocji przyszedłem na WAT.
Akademia była wtedy koordynatorem naj-
większych strategicznych programów rzą-
dowych. Wytyczaliśmy kierunki rozwoju 
całych gałęzi nauki związanych z energety-
ką, z syntezą termojądrową i laserami. Przy 
okazji dołączyli do nas wszyscy liczący się 
naukowcy w kraju. Z tym, że prace ukie-
runkowane były na konkretne cele, nie tak 
jak teraz, gdy niejednokrotnie rozwijamy 
szerokie badania bez efektu końcowego 
w postaci praktycznego wykorzystania 
tych badań. W WAT musiało powstać coś 
konkretnego, mieliśmy osiągnąć określone 
zdolności wynikające z potrzeb. W wielu 
aktualnie realizowanych projektach nauko-
wych trudno wskazać konkretne zastoso-
wanie tych badań. Każdy kto ma pomysł 
na badania naukowe ma szansę uzyskać 
odpowiednie fundusze. Ale gdy zapytamy 
dlaczego kończą się takie właśnie badania 
sprawozdaniem i publikacjami „na półkę”? 
Usłyszymy: bo to jest fascynujące. 

Przed jakimi wyzwaniami stanęła Akade-
mia po przełomie politycznym w Polscew 
1989 r.?
–  W wojsku przemiany te przyszły nieco 

później. Nas dotknęło to szczególnie 
w roku 2002, kiedy ukazała się decyzja mi-
nistra o przekształceniu Wojskowej Aka-
demii Technicznej w Akademię Techniczną 
i przekazaniu mienia Agencji Mienia Woj-
skowego. Był to kryzysowy moment, bo 
właśnie wtedy MON przestał zamawiać 
u nas kształcenie kandydatów na ofice-
rów. Wkrótce zaczęto obniżać drastycznie 
dotacje. Straciliśmy 800 etatów wojsko-
wych, co wiązało się ze zwolnieniem więk-
szości nauczycieli akademickich. Wszystko 
było na dobrej drodze, żeby zlikwidować 
WAT. Zresztą w tym samym czasie odbyła 
się podobna akcja w łódzkiej Wojskowej 
Akademii Medycznej, która nie zdołała się 
obronić. Teraz mamy ogromne braki leka-
rzy w Polskich Siłach Zbrojnych i nie ma 
żadnej recepty, jak temu zaradzić. 

Wojskowa Akademia Techniczna

zowana uczelnia w Polsce. Nigdy w Woj- 
skowej Akademii Technicznej nie stawiano 
politycznych warunków, jako tych pierw-
szych, najważniejszych. Inżynier musiał 
umieć budować mosty, obsługiwać syste-
my łączności, wykrywać skażenia, musiał 
być fachowcem. Nigdy też na WAT nie 
było pionu kształcącego oficerów poli-
tycznych, tak jak to miało miejsce na in-
nych uczelniach wojskowych. 
Ponad wszelką wątpliwość był to jednak 
czas wielkiego terroru. Pierwszy rektor Aka-
demii gen. bryg. inż. Florian Grabczyński, 
który w zasadzie od 1950 r. do 1951 naj-
pierw tworzył, a później prowadził uczel-
nię, był osądzony i skazany na karę śmierci. 
Wyroku na szczęście nie wykonano. Później 
został zrehabilitowany. Nastał gen. bryg. 
doc. dr Eugeniusz Leoszenia, który był ko-
mendantem uczelni w latach 1951-56. Na 
jego kadencję przypada czas głębokich 
przemian po śmierci Stalina i Bieruta.

Jakie były losy uczelni w dalszym okresie 
trwania PRL, czasie ogólnej szarości i sta-
gnacji?
–  Następcą gen. Leoszenii został gen. bryg. 

prof. dr inż. Michał Owczynnikow, który 
miał już pewną wizję rozwoju naukowego 
uczelni, interesował się między innymi la-
serami. Opowiadali mi koledzy, jak hodo-
wał on kryształy rubinu, z których chciał 
skonstruować broń laserową. Oczywiście, 
w tamtych czasach, trzeba byłoby pod-
łączyć pod WAT kilka dodatkowych elek-
trowni, żeby robić doświadczenia z bro-
nią laserową. Na pewno jednak miał on 
naukową pasję. Lata 1956-67, kiedy był 
on komendantem, to czas najsilniejszego 
rozwoju Akademii. W 1959 r. powstały 
pierwsze wydziały na wzór akademicki. 
Od tego czasu należy datować szybki roz-
wój WAT jako uczelni. Powstał Wydział 
Mechaniczny, Wydział Elektroniki, Wy-
dział Chemii, następnie Cybernetyki – jako 
pierwszy tego typu wydział w Polsce, kie-
dy było już wiadomo, że są potrzebni spe-
cjaliści od informatyki. 
Największe sukcesy naukowe WAT osią-
gał w latach 60-tych. Pierwszy komputer 
w Polsce i pierwszy laser (w 1960 r. in-
auguracja pierwszego lasera na świecie, 
w 1963 r. powstał pierwszy laser na WAT). 
Wszystko to działo się w czasach, kiedy 
mieliśmy dostęp do najlepszych technolo-
gii naświecie.
Zastępcą gen. Owczynnikowa w tym cza-
sie był gen. Sylwester Kaliski, który został 
później komendantem WAT. To gen. dyw. 
prof. S. Kaliski rozpoczął dzieło tworzenia 

Z gen. bryg. dr. hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem, prof. WAT, Rektorem 
-Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej, rozmawia Anna Tokarska
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Wojskowa Akademia Techniczna
Brak zamówienia na kształcenie oficerów 
wynikał m.in. z pomysłu, żeby obniżyć 
koszty kształcenia i pozyskiwania kadr 
oficerskich. Decydenci wymyślili, że po-
nieważ 5 lat studiów na uczelni cywilnej 
nic MON nie kosztuje (a jest to złudne my-
ślenie, bo są to przecież pieniądze podat-
ników przeznaczone na wykształcenie), 
bierzemy takiego absolwenta na roczny 
kurs, dajemy mu porcję wiedzy wojskowej 
i będzie stanowił on nową siłę oficerską. 
Oczywiście to nie zdaje egzaminu. 
W ramach takiej procedury absolwent 
uczelni cywilnej trafia do studium oficer-
skiego, gdzie uczy się go musztry, strzela-
nia, podstaw żołnierskiego zachowania się, 
a potem pół roku spędza w specjalistycz-
nym Centrum Szkolenia. Bywało jednak i 
tak, że plutonem chemików czy baterią ra-
kiet przeciwlotniczych dowodziła pani po 
socjologii. Ten sposób pozyskiwania kadr 
oficerskich trwa do tej pory, z tym, że teraz, 
jeżeli chcemy mieć oficerów chemików, to 
bierzemy przynajmniej absolwentów po 
pokrewnych kierunkach studiów. 

Jak Wojskowa Akademia Techniczna do-
stosowała się do nowej sytuacji po wstą-
pieniu Polski do struktur NATO?
–  We wszystkie gremia natowskie „Watow-

cy”, ze względu na to, że mieli wcześniej-
sze kontakty naukowe, weszli z marszu 
i bardzo dobrze odnaleźli się w nowej sy-
tuacji. Podobnie było, kiedy powstała Eu-
ropejska Agencja Obrony. 
MON korzysta z tego, że ma taki zespół 
ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, sku-
pionych w jednym miejscu. Jesteśmy zaple-
czem naukowo-badawczym i eksperckim 
MON, to nasza misja, którą chcemy pełnić.
Jesteśmy zapraszani do najlepszych la-
boratoriów na świecie, dzięki temu prze-
kładamy to na nasze możliwości polskie. 
Występujemy o środki na badania w kon-
kursach, których wiele wygrywamy dzięki 
bardzo dobrze przygotowanym projek-
tom, które kończą się, na wzór natow-
ski, demonstratorami technologii. Inne 
uczelnie dopiero do tego dochodzą. My 
byliśmy przyzwyczajeni pracować w ten 
sposób od dziesiątek lat.

Jak proces profesjonalizacji, realizowany 
w Wojsku Polskim, wpływa na funkcjono-
wanie uczelni?
–  Od początku wpisujemy się w profesjonali-

zację. Przygotowujemy przyszłe kadry w ści-
słym kontakcie z gestorami, czyli przyszłymi 
pracodawcami. I oni wytyczają standardy, 
jakim musi sprostać uczelnia. Oprócz tego 
są standardy nakładane na uczelnię przez 
prawo o szkolnictwie wyższym. Nasz inży-
nier musi więc dostać taką porcję wiedzy 
i nabyć takich umiejętności inżynierskich, 
żeby sprostać standardom politechnicz-
nego wykształcenia. Do tego musimy do-
łożyć standardy wojskowe, które wojsko 
weryfikuje. U nas podchorąży, w ciągu 
5 lat studiów, 11 miesięcy spędza w cen-
trach szkolenia i w jednostkach wojskowych. 
Jest czas na weryfikację jego umiejętności. 
Etap po etapie. Czy jest on już żołnierzem 

specjalistą, czy dowódcą drużyny – certyfi-
katy wystawia centrum czyli przedstawiciel 
przyszłego pracodawcy. Nie wyobrażam 
sobie lepszego przygotowania dedykowa-
nego pod konkretne zapotrzebowanie. Po-
dobnie jest realizowana praca dyplomowa 
inżynierska, czy magisterska, pod kątem 
przyszłej pracy. Nasze prace magisterskie 
dotyczą np. bezzałogowych pojazdów, 
robotów pola walki, systemów obserwa-
cji, urządzeń walki elektronicznej i innych 
ciekawych rozwiązań użytecznych przede 
wszystkim w przygotowaniu przyszłego 
dowódcy plutonu do objęcia pierwszego 
miejsca pracy w jednostce wojskowej. 

Największe osiągnięcia Akademii?
–  Od jakiegoś czasu WAT jest postrzegany 

jako ośrodek myśli na rzecz bezpieczeń-
stwa państwa, a nie tylko obronności. Tu 
skupiają się różne wątki związane z tech-
nologiami na rzecz inżynierii bezpieczeń-
stwa. My tworzymy konsorcja naukowe, 
które realizują konkretne projekty nie tyl-
ko badawcze, ale również wdrożeniowe. 
Mamy szereg bardzo dobrych wdrożeń 
przemysłowych. Posiadamy nawet takie 
produkty, które sami tworzymy i sprze-
dajemy wojsku. Musimy zarabiać, ponie-
waż środki, które dostajemy, jako dotacje 
z MON czy z Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego są niewystarczające. W su- 
mie pula ta stanowi tylko 45% budżetu 
Akademii. Resztę wypracowujemy sami. 
Żadna uczelnia w Polsce nie znajduje się 
w takiej sytuacji. 
Dużym sukcesem WAT jest praca zespo-
łowa. Wydziały, katedry, instytuty, zakła-
dy to formalne jednostki organizacyjne 
uczelni realizujące zadania statutowe, 
natomiast do projektów badawczych 
przystępują zespoły naukowo-badawcze. 
Jeśli jest potrzeba rozwiązania problemu, 
powołuje się międzywydziałowy zespół 
naukowy. Przykładowo specjalista od bu-
downictwa zupełnie inaczej spojrzy na 
zagadnienie związane ze schronem, a ina- 
czej optoelektronik, który do schronu pro-
jektuje całą automatykę. 
Cieszymy się zaufaniem wielu uczelni i in-
stytutów z całej Polski. Nasi partnerzy wie-
dzą, że jak WAT realizuje projekt, to ma on 

sens i że zawsze prowadzi do utylitarnego 
celu. 

Jakie są plany rozwoju uczelni na przy-
szłość?
–  Idziemy w kierunku uniwersytetu nauko-

wo-badawczego, który jest czymś więcej 
niż uniwersytet w rozumieniu polskiego 
prawa. Tam od uniwersytetu wymaga 
się tylko tyle, żeby miał uprawnienia do 
doktoryzowania w 12 dyscyplinach na-
ukowych. Jeżeli chcemy zagwarantować 
jego dobry poziom, musi mieć on część 
badawczą. 
WAT większość środków pozyskuje po-
przez badania naukowe. W takim stanie 
finansowania nauki i szkolnictwa wyż-
szego, gdy nie otrzymujemy żadnych 
środków na rozwój bazy dydaktycznej, 
musimy koszty tworzenia laboratoriów 
i pracowni specjalistycznych pokrywać 
z prac badawczych. Gdy w ramach pracy 
badawczej powstaje nowe stanowisko 
pomiarowe z nową aparaturą, studenci 
mogą odbywać ćwiczenia na najlepszym, 
najnowszym sprzęcie. 
Jeśli mówimy o przyszłości to oprócz 
kształcenia stawiamy na naukę, ale tak-
że innowacje i wdrożenia. Jest to nasz 
wyróżnik spośród tych standardów, jakie 
w Polsce obowiązują. Niewiele politech-
nik prowadzi tak innowacyjną politykę, 
jak Akademia, 
Docenia to młodzież; w tym roku mieli-
śmy 4 chętnych na jedno miejsce. Przyjęli-
byśmy ich więcej, ale mamy pewne ogra-
niczenia. Nie jesteśmy w stanie w ciągu 
roku, chociaż w przyszłości mamy takie 
plany, wybudować nowego akademika. 
Jaka przyszłość? Ja widzę ją dobrze, bo 
nie tylko nasz rynek będzie potrzebował 
inżynierów, ale także rynek europejski. 
I nieprawdą jest, że znowu z budżetu 
państwa będziemy kształcić przyszłych 
inżynierów dla niemieckiej gospodarki. 
Nieprawdą, bo ten inżynier jest Polakiem, 
który być może tam pojedzie, popracuje, 
nauczy się, rozwinie swój intelekt tworząc 
nową jakość i wróci. Na ten problem trze-
ba naprawdę spojrzeć szerzej. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.
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Droga Antoniego Hedy „Szarego”
(11 X 1916–14 II 2008)

W Katedrze Polowej WP i na cmentarzu w 
Podkowie Leśnej ostatniej drodze Generała 
towarzyszyło ponad sto pocztów sztanda-
rowych przybyłych z całego kraju, rzesza 
sędziwych kombatantów Armii Krajowej, 
wśród nich – „Szaraków”, żołnierzy od-
działu, który niegdyś sformował, harcerze, 
„strzelcy”, także krajanie z jego świętokrzy-
skiej ojczyzny. Ten wspaniały hetmański po-
grzeb, stanowił poruszający wyraz hołdu dla 
tego niezwykłego żołnierza. 

* * *
W życiu Antoniego Hedy „Szarego” splotły 
się wzajem ze sobą dwa wątki doświadcza-
ne i przeżywane w głęboki sposób: miłość 
Ojczyzny i żywa wiara. 
Przyszedł na świat w rodzinie chłopskiej, 
w Małomierzycach, wsi położonej na skra-
ju rozległego kompleksu lasów staracho-
wickich. Nad jego rodzinną okolicą góruje 
wieżyca zamku w Iłży – wielowiekowej let-
niej rezydencji biskupów krakowskich. Iłża 
to także miejsce bitwy podczas Powstania 
Styczniowego, którego pamięć i legenda 
odgrywały dużą rolę w kształtowaniu histo-
rycznej świadomości obywateli II Rzeczypo-
spolitej. To tam gruntowała się wiara Anto-
niego Hedy: „na całe życie zapamiętałem 
– zapisał w swych wspomnieniach – wypra-
wy do kościoła w Iłży, czasem na furmance, 
ale częściej pieszo oraz niedzielne spacery z 

ojcem w pola i wspólne tam modlitwy. 
Przywiązanie do modlitwy różańco-
wej pozostało mi na całe życie. Jako 
dziecko nie mogłem nigdy obojętnie 
słuchać słów kończących każdą ko-
lejną tajemnicę różańcową: „Chwała 
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...” 
Przejmowały mnie one wewnętrznym 
drżeniem i ogromną czcią”.

* * *
Antoni Heda „Szary” sformował jeden 
z największych i najsłynniejszych leśnych 
oddziałów Armii Krajowej działających w 
Ziemi Świętokrzyskiej. Kiedy padł rozkaz 
Operacji „Burza” oddział „Szarego”, w ra-
mach 3 pułku piechoty Legionów, ruszył 
na swój szlak bojowy, znaczony bitwami 
i potyczkami pod Trawnikami, Radoszycami, 
Szewcami... „Szary” nie był – jak większość 
dowódców dużych jednostek partyzanckich 
– zawodowym wojskowym. Miał za sobą 
jedynie podchorążówkę. Ujawnił jednak 
samorodny talent dowódczy i piękne cechy 
charakteru. Dbał o wojskową dyscyplinę, ale 
równocześnie był przyjacielem podległych 
mu żołnierzy, otwartym na ich problemy, 
przejawiał także troskę o ludność terenów 
na których działał. Nigdy oddział „Szarego” 
nie nocował po wsiach, aby nie narażać ich 
mieszkańców na odwetowe akcje okupan-
ta, nie dokonywał też jakichkolwiek rekwi-

zycji, przeciwnie – wspomagał zdobywaną 
w czasie akcji żywnością i odzieżą. Ten rys 
troski i odpowiedzialności za swych żołnie-
rzy szczególny wyraz znalazł w brawuro-
wych akacjach rozbijania więzień i aresztów 
– w Starachowicach, w Końskich – w któ-
rych znaleźli się żołnierze z jego oddziału. 
Najwspanialszym i najgłośniejszym czynem 
„Szarego” była akcja na więzienie w Kiel-
cach, dokonana już po zakończeniu wojny, 
w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku, pod-
czas której uwolniono około 700 akowców 
– więźniów NKWD i UB. 

* * *
„Szary” został aresztowany w lipcu 1948 
roku, po trzech latach ukrywania się przed 
UB. Wkrótce skazano go na czterokrotną 
karę śmierci. Wspomina, że wyrok przyjął 
spokojnie. „Wiedziałem, że wszystko spo-
czywa w rękach Opatrzności”. W jakiś czas 
później wyrok zamieniono na dożywotnie 
więzienie: komunistyczny wymiar spra-
wiedliwości wziął pod uwagę to, że „Sza-
ry” pomagał Żydom, przyjął też do swego 
oddziału uwolnionych jeńców radzieckich. 
Z więzienia wyszedł w październiku 1956 
roku. Wspominał jak jałowość więziennych 
odmieniał modlitwą, szczególnie różańco-
wą. „Rozmyślałem nad każdą tajemnicą, 
układałem postanowienia, że będę naśla-
dował Syna Bożego w cierpliwym znosze-
niu cierpienia. W niedzielę kontemplacyjnie 
przenosiłem się do kościoła na nabożeń-
stwo, na przyjmowanie Komunii świętej. 
Zgadzałem się z wolą Bożą, starałem się ją 
wypełniać” 
Gdy wychodził z więzienia we Wronkach 
postanowił, aby wszystkie miejsca „ walki 
upamiętnić przez tablice, pomniki i nabo-
żeństwa rocznicowe”. W dużej mierze uda-
ło mu się to zrobić. Zarabiał na utrzymanie 
rodziny prowadzeniem szklarni w Kaniach 

„Panie Generale Antoni! Jesteś wciąż żywy, bo umiałeś kochać. W panteonie 
chwały jest miejsce dla wszystkich, którzy dla imienia Polski krew przelewa-
li, życie oddawali. Złotymi zgłoskami zostajesz wpisany w grono bohaterów 
narodowych” – takimi słowami 21 lutego 2008 roku żegnał śp. gen. bryg. 
Antoniego Hedę „Szarego” Biskup Polowy WP. 

Żołnierska służba Bogu i Polsce
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pod Warszawa. W ten sposób zagwaranto-
wał sobie niezależność. 
W grudniu 1981 „Szary”, legenda Armii 
Krajowej, wówczas 65-letni, został inter-
nowany wraz z działaczami „Solidarności” 
w więzieniu w Białołęce. Z dokumentow 
odnalezionych w Instytucie Pamięci Naro-
dowej wynika, że do internowania został 
przeznaczony już w październiku 1980 
roku. W swoich wspomnieniach utrwalił 
charakterystyczny szczegół – wspaniałe 
świadectwo swego charakteru. Kiedy po 
półrocznym internowaniu postanowiono 
go zwolnić, odpowiedział, że nie wyjdzie 
sam, tylko z kolegami; za jakiś czas przy-
szło kilku strażników „i wziąwszy mnie pod 
pachy – wyprowadzili. Kiedy tak szliśmy do 

Inauguracja roku akademickiego
w Wojskowym Instytucie Medycznym

W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy przestrzegał przed pro-
wadzeniem badań naukowych dla osiągnięcia zysku. Wymieniając 
zagrożenia, jakie niesie współczesna nauka uprawiana bez zasad 
etycznych, Kaznodzieja powiedział: „W tej trudnej ideowo sytuacji, 
Kościół katolicki podejmuje nieustanny wysiłek w obronie człowieka, 
który jest przecież dzieckiem Bożym. Ciągle na nowo podejmuje wal-
kę o duszę tego świata, o duszę każdego człowieka. Kościół nie może 
godzić się na anarchię moralną, ani na libertyński minimalizm etycz-
ny, który dopuszcza deprawację moralną całych narodów, zabijanie 
nienarodzonych, starych, chorych i wszelkie aberracje seksualne. 

Kościół musi pozostać znakiem sprzeciwu. 
Kościół nie może odejść od jednoznacznej 
nauki ewangelicznej, według której miliar-
dy chrześcijan żyły i za którą setki milionów 
umierały przez minione dwa tysiąclecia. Ko-
ściół nie może godzić się na zgniłe kompro-
misy pod pozorem uwspółcześniania swojej 
doktryny i moralności”.
W Eucharystii uczestniczyli pracownicy In-
stytutu z komendantem gen. bryg. Grze-
gorzem Gielerakiem; zaproszeni goście na 
czele z gen. bryg. Andrzejem Wiśniewskim 
– szefem Inspektoratu Wojskowej Służby 
Zdrowia.
Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się 
uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, 
podczas którego został podsumowany mi-
niony rok akademicki oraz wręczone tytuły 
naukowe lekarzom pracującym w Wojsko-
wym Instytucie Medycznym. Wszystkim 
rozpoczynającym nowy rok: profesorom, 
lekarzom i studentom bp Płoski udzielił pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

Tekst i zdjęcia: ks. ppłk Jan Osiński

Msza Święta w kaplicy Wojskowego Instytutu Medycznego 
przy ul. Szaserów w Warszawie poprzedziła rozpoczęcie nowe-
go roku akademickiego. Eucharystii przewodniczył gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski – Biskup Polowy WP. Wraz z Ordy-
nariuszem Wojskowym Mszę Świętą koncelebrowali kapelani 
wojskowi, którzy pełnią posługę duszpasterską w szpitalu na 
czele z ks. ppłk. Mirosławem Kurjaniukiem oraz księża przeby-
wający na leczeniu. 

wyjścia – cały barak krzyczał: „Szary” niech 
żyje, niech żyje!”
Po wyjściu z Białołęki postanowił realizo-
wać nowy program – rycerską służbę Bogu. 
Uczestniczył w spotkaniach i pielgrzymkach 
kombatanckich, wiele czasu poświęcał 
młodzieży „strzeleckiej”, związał się z na-
rodowym stowarzyszeniem „Ojczyzna”... 
W niepodległej Polsce „Szary” otrzymał wie-
le dowodów uznania i wdzięczności, m.in 
Prezydent RP awansował go w 2006 roku na 
stopień generała brygady. Swój krzyż Virtuti 
Militari przekazał do kościoła parafialnego 
w Iłży, w którym przed laty został ochrzczo-
ny i rozpoczął swą drogę ucznia Chrystusa. 
Legenda „Szarego” rodzić się poczęła jesz-
cze w latach wojny i wciąż trwa, szczególnie 

w jego rodzinnych, świę-
tokrzyskich stronach. Jego 
śmierć nadała tej legen-
dzie nowe formy: przed 
kilku tygodniami odsło-
nięto pomnik „Szarego” w 
Iłży, szkoła w Radoszycach 
otrzymała jego imię. Ofi-
cyna Wydawnicza „Rytm” 
opublikowała z pietyzmem kolejne wydanie 
„Wspomnień Szarego”, wzbogacone o doku-
menty z IPN, także o wypowiedziane na jego 
pogrzebie kazanie Biskupa Polowego WP. 
„Panie Generale Antoni! Jesteś wciąż żywy, 
bo umiałeś kochać” .

Jędrzej Łukawy
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Jubileusz Centrum Szkolenia
Straży Granicznej w Kętrzynie

Ks. prałat płk Kazimierz Tuszyński dziekan 
SG senior, który jako pierwszy kapelan SG 
w Kętrzynie rozpoczynał tworzenie struk-
tur duszpasterskich w CSSG. W kazaniu 

przywołał datę 8 września 1949 r., kiedy to 
przeniesiono Centrum Wyszkolenia Ochro-
ny Pogranicza z Ostródy do Kętrzyna. Od 
tego czasu Kętrzyn stał się główna kuźnią 

szkoleniową w służbie 
granicznej w naszej 
Ojczyźnie. Ten proces 
formacji trwa do dziś. 
Uczelnia wydała wielu 
wspaniałych oficerów, 
chorążych, podofice-
rów, którzy wiernie peł-
nili swą służbę na gra-
nicach Rzeczypospolitej 
Polskiej w czasach ist-
nienia do 1991 r. Wojsk 
Ochrony Pogranicza i 
obecnej formacji Straży 
Granicznej. Obecnie w 
CSSG przygotowywani 
sa funkcjonariusze na 
miarę XXI wieku z wy-
korzystaniem najnow-
szych zdobyczy nauki i 
techniki, aby służba ta 

mogła być na granicy wewnętrznej naszej 
Ojczyzny i na granicy zewnętrznej Unii Eu-
ropejskiej.
Na uroczystości przybył zastępca Komen-
danta Głównego SG płk Jacek Bajger, ko-
mendant Centralnego Ośrodka Szkolenia 
SG w Koszalinie płk Przemysław Schielke, 
komendant Podlaskiego Oddziału SG płk 
Leszek Czech, komendanta Morskiego Od-
działu SG reprezentował kmdr por. Jarosław 
Górski, pełnomocnik Komendanta Główne-
go ds. utworzenia Ośrodka Szkolenia Spe-
cjalistycznego w Lubaniu ppłk Marek Wasz-
czuk, gospodarze uroczystości komendant 
CSSG ppłk Henryk Raczkowski, komendant 
Warmińsko Mazurskiego Oddziału SG płk 
Przemysław Kuźmiński,komendanci Placó-
wek SG, wicewojewoda Warmińsko-Mazur-
ski Jan Masianica, marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, sta-
rosta Powiatu Kętrzyńskiego Tadeusz Mor-
dasiewicz, burmistrz miasta Kętrzyna Krzysz-
tof Hećman, byli komendanci granicznych 
uczelni, przedstawicieli MON, Policji, ABN, 
Organizacji Kombatanckich, Straży Pożarnej, 
dyrektorów Szkół.
Po uroczystym Apelu ks. prałat płk Kazimierz 
Tuszyński w imieniu ks. Biskupa Polowego 
dokonał, wraz z kapelanami SG wyznania 
prawosławnego i ewangelickiego, poświę-
cenia pamiątkowej tablicy z okazji 60 lecia 
szkół granicznych w Kętrzynie oraz zwiedzili 
zorganizowaną z okazji jubileuszu okolicz-
nościową historyczną wystawę. Matce Bożej 
Hetmance poleciliśmy w dniu święta Jej Na-
rodzenia, Centrum Szkolenia Straży Granicz-
nej w Kętrzynie na wierną służbę Ojczyźnie. 
Ks. kmdr por. Ryszard Preuss kapelan CSSG 
i WMOSG w Kętrzynie.

KT/RP

W Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 8 września obchodzono 
60. lecie szkolenia formacji granicznych. Uroczystości jubileuszowe zainicjował 
16 maja podczas obchodów święta SG i promocji oficerskiej w Kętrzynie Biskup 
Polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Uroczysty Apel poprzedzony 
został Mszą św. koncelebrowaną wraz z kapelanami SG i kapłanami kętrzyńskimi 
której przewodniczył ks. prałat płk Kazimierz Tuszyński, reprezentujący Biskupa 
Polowego.

O Straży Granicznej z bliska! 
Czas płynie wartko. Jeszcze nie tak dawno 
temu Ks. Dr Kazimierz Tuszynski rozpoczy-
nał swoją pracę wśród Obrońców naszych 
granic, najpierw jako proboszcz, a następ-
nie wciąż pracując duszpastersko został 
pierwszym Dziekanem Dekanatu Straży 
Granicznej, utworzonego przez J.E. Ks. Bpa 
Generała Leszka Sławoja Głódzia, Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego. I tak minęło 
już piętnaście lat. Miałem szczęście uczest-
niczyć w wielu działaniach Ks. Dra Kazimie-
rza Tuszyńskiego, obecnie obdarowanego 
godnością prałata, a w rodzinie wojskowej 
podniesionego do stopnia pułkownika. 
Gratuluję odznaczeń, ale przede wszystkim 
gratuluję wspaniałej pracy, tej w terenie, 
w przestrzeni parafialnej i tej w zakresie 
szkoleniowym oraz formacyjnym a zwłasz-
cza dziekańskiej misji. 
Nie wiem, które miejsca pracy najbardziej 
zapadną w pamięci Dostojnego Jubilata, 
świętującego 15-lecie powstania Dekanatu 
Straży Granicznej! Z pewnością o każdej 
placówce, a co więcej o każdym żołnierzu 

będzie pamiętał całym sercem, bo takim był 
jako kapitan, major i pułkownik, i takim po-
zostanie, gdyż nic nie poradzi z faktem, że 
pod Jego żołnierskim mundurem bije praw-
dziwie polskie, podlaskie, franciszkańskie 
i kapłańskie serce. 
Wiele razy rozmawialiśmy o blaskach i cie-
niach tego rodzaju Służby. Jest mi ona bli-
ską, a to dzięki memu Ojcu, który przed 
wojną dowodził placówką w Stołpcach. 
Chętnie słuchaliśmy Jego opowieści o róż-
nych wydarzeniach, które łączyły się z tego 
rodzaju miejscowością, położoną na wscho-
dzie, gdzie granica przebiegała nie tylko 
po lądzie, ale i przez jezioro. Jeszcze do tej 
pory moja wyobraźnia przypomina pościg 
za agentami komunizmu, którzy chcieli wy-
korzystać jezioro, aby przedostać się łatwiej 
do Polski. Nie mogę również zapomnieć o 
zagrożeniach, a nawet napadach. Ale Ojciec 
swoją służbę skończył na wiele lat przed wy-
buchem drugiej wojny światowej, dlatego 
nie doświadczył tego, co okazało się najbar-
dziej tragiczne w roku 1939. We wrześniu 

tego roku jego zgrupowanie zostało podda-
ne Armii Czerwonej w Kowlu na terenie Wo-
jewództwa Wołyńskiego. Wojnę szczęśliwie 
przeżył, należąc do AK. 
Pozwoliłem sobie na te osobiste wspomnie-
nia, aby w ten sposób złożyć jeszcze serdecz-
niejsze podziękowania wszystkim, którzy 
stoją na straży granic Polski, naszej obrony. 
A rola kapelanów w takiej służbie jest nie do 
przecenienia. Mogłem się o tym przekonać, 
rozmawiając z oficerami i żołnierzami z tej-
że formacji, znających i współpracujących 
z Księdzem Pułkownikiem, który wprawdzie 
przeszedł do rezerwy, ale dzięki życzliwości 
Biskupa Polowego gen. Tadeusza Płoskiego, 
nadal może pracować duszpastersko. A więc 
ad multos annos, Drogi Księże Pułkowniku! 
Powróciłeś do parafii garnizonowej, w któ-
rej jakby zaczynałeś swą pracę z wojskiem 
i w wojsku. Niech Ci Pan błogosławi na ko-
lejne lata! Szczęść, Boże!

+  Antoni Dydycz
Biskup drohiczyński
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Myœli
nieprzedawnione

„To grzech sprawia, że boimy się śmierci”. 
św. Jan Maria Vianney

Niebanalne
życiorysy

Jan Wojciech Balicki uro-
dził się 25 stycznia 1869 r. 
w Staromieściu pod Rzeszo-
wem. Pochodził z biednej, 
bardzo religijnej rodziny. 
Po ukończeniu seminarium 
duchownego w Przemyślu, 
w 1892 r. został wyświęcony 

na kapłana. Wkrótce potem podjął studia teo-
logiczne w Rzymie, zakończone doktoratem. 
Po powrocie do kraju pracował w przemyskim 
seminarium, gdzie wykładał teologię dogma-
tyczną. Jego posługa profesorska była owiana 
duchem głębokiej wiary i umiłowaniem praw-
dy. W modlitwie najczęściej szukał mądrości 
Ducha Świętego. W latach 1928-34 piastował 
urząd rektora.
Po przejściu na emeryturę wiele czasu poświę-
cał na posługę spowiedzi. Jeszcze jako młody 

ksiądz założył dom opieki dla prostytutek – 
z tego powodu wielokrotnie rzucano na niego 
oszczerstwa. Po wkroczeniu do Przemyśla So-
wietów w czasie II wojny światowej dom ten 
został zlikwidowany. Jan Balicki zmarł w Prze-
myślu w opinii świętości 15 marca 1948 r.
Po siedmiu latach, 31 października 1955 r. 
– zgodnie z powszechnym życzeniem – cia-
ło ks. Jana przeniesiono do osobnego gro-
bowca. W 1959 r. przemyskie Seminarium 
Duchowne poprosiło biskupa Franciszka Bar-
dę o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. 
W 1963 r. wszystkie akta przesłano do Rzy-
mu, gdzie po zbadaniu zeznań świadków 
i analizie pism ks. Jana ogłoszono dekret 
o heroiczności jego cnót (grudzień 1994 r.). 
Jego beatyfikacji dokonał w sierpniu 2002 
roku Jan Paweł II podczas Mszy świętej na 
krakowskich Błoniach. Powiedział tam m.in.: 

Błogosławiony Jan Wojciech Balicki, prezbiter Służbą miłosierdziu było życie błogosławione-
go Jana Balickiego. Jako kapłan miał zawsze 
otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. 
Jego posługa miłosierdzia przejawiała się 
w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale 
szczególnie mocno wyraziła się przez posługę 
w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i poko-
rą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do 
tronu Bożej łaski. Wspominając o tym, zwra-
cam się do kapłanów i seminarzystów: pro-
szę was, bracia, nie zapominajcie, że na was, 
szafarzach Bożego miłosierdzia spoczywa 
wielka odpowiedzialność, ale też pamiętaj-
cie, że sam Chrystus umacnia was obietnicą, 
którą przekazał przez św. Faustynę: „Powiedz 
Moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy 
kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą 
mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, 
o litości, jaką mam dla nich w sercu Swoim” 
(Dzienniczek, 1521).

(brewiarz)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Nieraz stanęliśmy 
„oko w oko” z na-
szym dzieckiem, któ-
re zaskoczyło nas nie-
spodziewanym py-
taniem. Zmieszanie, 

gorączkowe szukanie „w myślach”, jakaś 
banalna odpowiedź rzucona „na odczepkę”. 
Tak dzieje się najczęściej. Książka „Nasze 
dzieci są filozofami” stawia rodzicom pyta-
nie, co robią z pytaniami swoich dzieci i po-
maga szukać rozwiązania tej kwestii. 

Autor zachęca, by wspólnie z dzieckiem pró-
bować szukać odpowiedzi, pobudzać w nim 
chęć stawiania pytań, aby w ten sposób pod-
sycać  jego ciekawość i zdolność zachwytu 
nad światem. Jego zdaniem zdumienie jest 
najbardziej uszczęśliwiającym ze wszystkich 
stanów intelektu, jest początkiem wszelkiej 
filozofii. 
Niezwykle istotna jest umiejętność słuchania 
naszych pociech. Jeśli słuchamy ich „uważ-
nie i bez uprzedzeń, możemy dowiedzieć 
się rzeczy zadziwiających i przekonać się, że 
dysponują pewnymi elementami wiedzy...”.  
Książka zawiera zachętę do prowadzenia 
z dzieckiem rozmów zorientowanych na pro-
blemy poznania. „Takie mądre rozmowy, któ-

Oko w oko z pociechą

re dorośli mogą prowadzić z dziećmi   są dla 
rozwoju umysłowego i psychicznego dziecka 
nie do przecenienia” – zauważa autor. Przy-
pomina, że dzieci z którymi rozmawia się 
niewiele, zostają w tyle w ogólnym rozwo-
ju intelektualnym, emocjonalnym i rozwoju 
mowy. „Z całą pewnością można przyjąć, że 
poziom kultury umysłowej i religijnej domu 
rodzinnego w zasadniczym stopniu kształtu-
je dziecko pod względem myślenia, wyobra-
żeń, uczuć i postaw” -podkreśla. 
Zdarzają się sytuacje w których pytania zada-
ne przez dziecko, konfrontują dorosłych z ich 
nierozwiązanymi problemami światopoglą-
dowymi i moralnymi. W takich wypadkach 
obrona i opór dorosłych przed rozmową 
rodzi u dziecka uzasadnione wrażenie „wy-
kluczenia” tej problematyki z dyskusji. Rola 
dyskusji jest nieoceniona. Podczas niej każdy 
z jej uczestników ma możliwość wypowie-
dzenia swoich przemyśleń i skonfrontowania 
ich z poglądami innych oraz zmierzenia się 
z pozytywnymi lub negatywnymi ocenami 
swoich wypowiedzi, a także z krytyką ze stro-
ny innych osób. Zdaniem Freese dzieci potra-
fią być wzruszająco wdzięczne, jeśli czują, ze 
dorosły traktuje poważnie ich intelektualny 
wysiłek i daje im możliwość wyartykułowa-

nia wszystkich myśli aż do najdrobniejszych 
szczegółów. „Dzieci niczego nie znoszą bar-
dziej niż nudy, pedanterii i dydaktyzmu, któ-
re skazują je na bierność”.
Autor poprzez myśli zawarte w swej książ-
ce chce dodać odwagi rodzicom, by razem 
z dziećmi podjęli trud refleksji nad zasadni-
czymi pytaniami dotyczącymi naszego życia 
i otaczającego nas świata. Warto stanąć wo-
bec tych pytań „ramię w ramię” ze swą lato-
roślą nie tylko by dawać odpowiedzi, lecz po 
to by wspólnie ich poszukiwać. Warto przy-
toczyć słowa Epikura (341-270 p. n. e.), które 
przypomina autor: „Ani młody człowiek nie 
powinien ociągać się z uprawianiem filozofii, 
ani starszy być nią znudzony. Gdyż nikt nie 
jest ani zbyt młody, ani zbyt stary względem 
tego, co pozwala czynić duszę szczęśliwą. 
Kto mówi, że wiek, w którym można zajmo-
wać się filozofią, jeszcze nie nadszedł albo 
już minął, mówi tak jak ten, kto utrzymuje, 
że wiek, w którym można być szczęśliwym, 
jeszcze nie nadszedł albo już przeminął”. 

Tytuł: Nasze dzieci są filozofami, Autor: Hans-Lu-
dwig Freese, przekład Urszula Poprawska, Wydaw-
nictwo WAM, Kraków 2008, ss. 167. 

rch
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Ordynariusza Wojskowego powitał ks. Sta-
nisław Szlassa – proboszcz parafii, który 
przybliżył stuletni pobyt księży Marianów 
na Marymoncie. Przypomniał, że to właśnie 
w punkcie modlitewnym założonym przez 
Marianów gromadzili się żołnierze, do cza-
su przyjazdu do Warszawy księdza kapelana 
Michała Sopoćki w 1918 r. To on w latach 
1921 – 1924 wybudował tzw. kościół na 
górce który był konsekrowany przez Biskupa 
Polowego Stanisława Galla jako świątynia 
garnizonowa pw. Matki Bożej Królowej Ko-
rony Polskiej.
Następnie Anna Walentynowicz inicjatorka 
wmurowania tablicy poprosiła o odsłonięcie 
przez przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego i poświęcenie przez biskupa Ta-

deusza Płoskiego nowowmurowanej tablicy.
W wygłoszonym kazaniu Biskup Polowy WP 
przedstawił postać Błogosławionego, który 
przez trzynaście lat był kapelanem wojsko-
wym, pełniąc posługę w garnizonie w War-
szawie i Wilnie.
Kaznodzieja powiedział, że: „ Jako Polak i ka-
płan, pełnił służbę Ojczyźnie na ile pozwalał 
mu stan kapłański. Poza bezpośrednią posłu-
gą duszpasterską, prowadząc religijno-etycz-
ne szkolenie żołnierzy i oficerów, budził w 
nich ducha patriotyzmu i przyczyniał się do 
budowania obywatelskich postaw. Jego po-
gadanki wydane w 1922 roku drukiem pt. 
„Obowiązki względem Ojczyzny” przyjęte 
zostały za wzorcowy model tejże edukacji”.
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestniczyli 

mogli ucałować relikwie bł. ks. Michała Śo-
poćki. W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
posłowie i senatorowie, przedstawiciele 
władz Zakonu Marianów na czele z wicege-
nerałem ks. Markiem Szczepaniakiem, księ-
ża ze Zgromadzenia Konsolatów, siostry ze 
Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, 
władze samorządowe Żoliborza, oraz licznie 
przybyli parafianie. Liturgię uświetnił śpiew 
Reprezentacyjnego Chóru Wojska Polskiego.

Tekst i zdjęcie: ks. ppłk Jan Osiński

Pamięci błogosławionego kapelana
W kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie w Warszawie 27 wrze-
śnia Biskup Polowy Wojska Polskiego Tadeusz Płoski przewodniczył uroczystej Mszy 
św. podczas której została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca budow-
niczego tego kościoła,  bł. ks. Michała Sopoćko, który był kapelanem wojskowym 
garnizonu Żoliborz.

Warszawa-Marymont: Poświęcenie tablicy bł. ks. Michała Sopoćko 

Złożył broń jako ostatni 

- We wrześniu 1939 roku pozostał jedynym 
dowódcą polskim bez porażki w boju, choć 

kapitulację po pięciu dniach słynnej walki 
w bitwie pod Kockiem musiał jednak podpi-

sać z powodu braków zaopatrzenia i amu-
nicji. W kampanii wrześniowej złożył broń 
jako ostatni polski generał – powiedział 
Kaznodzieja. Biskup Tadeusz Płoski przywo-
łał postać generała Kleeberga oraz działal-
ność jego Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie”.
Po Mszy św. odbyły się okolicznościowe 
przemówienia, Apel Poległych. Grupy re-
konstrukcyjne odtworzyły przebieg bitwy.
Samodzielna Grupa Operacyjna gen. dyw. 
Franciszka Kleeberga 29-30 września 1939 r. 
stoczyła zwycięskie walki z oddziałami Ar-
mii Czerwonej pod Jabłonną i Milanowem. 
Kleeberg wydał rozkaz SGO marsz na Dęblin 
w celu opanowania Głównej Strażnicy Uzbro-
jenia Nr 2 w Stawach koło Dęblina. 28 wrze-
śnia do zgrupowania dotarła wiadomość 
o kapitulacji Warszawy, stąd też dowódca 
SGO zdecydował o marszu na zachód, by 
w oparciu o duże kompleksy leśne prowa-
dzić działalność partyzancką. Od 2 paź- 
dziernika 1939 r. SGO toczyła walki w rejo-
nie Kock – Radzyn – Łuków z niemieckimi 
oddziałami. Ostatnią, zwycięską walkę sto-
czono 5 - 6 października 1939 r. pod Wolą 
Gułowską.  Wskutek wyczerpania się amu-
nicji gen. bryg. Franciszek Kleeberg podjął 
decyzję o kapitulacji.

zjk

W Kocku odbyły się uroczystości 70. rocznicy ostatniej bitwy wojny obronnej 1939 
r. Ordynariusz Wojskowy Tadeusz Płoski przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. 
sprawowanej na cmentarzu wojskowym w Kocku. W kazaniu Ordynariusz Wojsko-
wy przedstawił postać i dokonania gen. dyw. Franciszka Kleeberga, który dowo-
dził w bitwie pod Kockiem.

Kock uczcił postać generała Franciszka Kleeberga
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św. Jan Maria Vianney
                 – Patron Roku Kapłańskiego

Z postacią Jana Marii Vianneya zetknęłam 
się dzięki przeczytanej kilka lat temu książce 
„Święty i diabeł” Wilhelma Huenermanna. Była 
to zbeletryzowana biografia proboszcza z Ars. 
To jedna z tych lektur, które pozwoliły mi upo-

polonistyczna przypadłość). Nie przypominam 
sobie jednak, by któraś z tych przeczytanych 
książek, tak długo „za mną chodziła”. To nie 
była literatura dla smakoszy literackich, raczej 
dość poprawnie napisana biografia. Bo nie 
o wartości literackie tu chodziło, ale o fascy-
nującą osobę, której była poświęcona.
Wedle miar świata doczesnego był nikim, bo 
nie miał nic. Ani dobrego pochodzenia, ani 
wpływowych rodziców, ani bogatych i wpły-
wowych protektorów ani nawet zdolności do 
nauki.
Ubogi duchem, to ten, który wie, że ma 
wszystko u Boga, i sam z siebie nie może 
nic. Noce spędzane na kolanach przed Jedy-
nym Panem, przed tabernakulum, sprawia-
ły, że nie kłaniał się żadnym okolicznościom 
i względom ludzkim.
Jakże by się dziś oburzali postępowi autorzy 
prozdrowotnych diet, gdyby wiedzieli jak 
się odżywiał, w jakich warunkach mieszkał. 
A dzisiejsi sezonowi idole, którzy drepczą wy-
łącznie wokół własnych karier i wizerunków, 
oburzyli jego całkowitym dezinteressment 
wszelkimi zaszczytami i klaką.
Prawdziwe męki przeżywał, gdy biskup chciał 
go uhonorować medalem. Zaszczyty, honory 
– nie w tej kategorii mieściło się jego życie 
nastawione na Nagrodę Główną – w niebie. 
Wiedział, że nie ludziom ma się podobać, lecz 
Bogu.
Gdy trzeba było, zagrzmiał z ambony, gdy 
tego wymagała ta sama miłość przytulił, od-
dał ostatnie spodnie i buty.
Taka miłość kosztuje, taka miłość nie podo-
ba się szatanowi, nieprzyjacielowi zbawienia 
człowieka. Cierpiał więc, również fizycznie, 
z powodu demonicznych ataków. Znowu 
ten średniowieczny zabobon?! – zakrzyknie 
w tym momencie Pani Senyszyn i inne nie-
szczęsne i „oświecone” przez siły ciemności 
intelektualistki naszych postępowo – otuma-
nionych czasów. Oświeceni ogłosili przecież, 
że to wymysł ciemnych katoli. Popisy słowne 
przeciw prawdzie życia wiernego Bogu? Mo-
żemy wybierać.
Czytam dla duchowej higieny kazania św. 
Jana Marii Vianneya.
W czasach chaosu w głowach, niepokoju 
w sercach i dezorientacji duchowej na uwo-
dzicielskim rynku zwodniczych idei to praw-
dziwa kuracja odświeżająca relacje z Panem 
Bogiem.
Wielka była moja i nie tylko radość, gdy pa-
pież Benedykt XVI ogłosił Jana Marię Vian-
neya Patronem Roku Kapłańskiego.
Tylko wierność Chrystusowi jest naprawdę 
atrakcyjna, choć tak trudna, tylko miłość, któ-
ra pociąga w górę jest zbawiająca.
Miłość schlebiająca słabości ludzkiej – uwodzi 
i ostatecznie zawodzi.
Jak dobrze, że byłeś, jesteś i będziesz, św. Ja-
nie Mario Vianneyu.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Całkowicie odarty z „błyszczenia”, jak by powiedział ks. Jan Twardowski. Ani krzty-
ny uwodzicielskiej retoryki, którą tak dziś promuje poprawna polityczność. A cóż 
to za ciemny „katol” demode, orzekliby dziś wyznawcy dyktatora mody Tomasza 
Jacykowa. Cóż takiego było w tej tak nieatrakcyjnej wedle dzisiejszych kryteriów 
medialnych postaci, że u schyłku jego życia, w konfesjonale klękali i dziennikarze 
i pisarze, biedacy, przeróżne typy spod ciemnej gwiazdy? Jechali setki kilometrów 
z całej Francji, by pojednał ich z Bogiem. Proboszcz z Ars św. Jan Maria Vianney 
– człowiek przezroczysty i radykalny. Człowiek, który mówił prawdę, bo kochał na-
prawdę. Najpierw Boga i dlatego człowieka.

rządkować pewne przemyślenia, obserwacje 
i doświadczenia. Co ciekawe, należę do tzw. 
moli książkowych i mam za sobą lektury prze-
różne; od filozofów po literaturę klasyczną, 
współczesną, reportażową, eseistyczną (taka 
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Warszawa-Boernerowo: Biskup Polowy
koronował figurę Matki Bożej Fatimskiej

W homilii ks. Mucha mówił o konieczności 
pełnego zaufania Bogu w Jego zamierze-
niach. „Zaufanie rodzi świętość” – powie-
dział. Jako przykład podał postać Jana Paw-

ła II, który „zaufanie do Maryi realizował 
przez całe swoje życie”. Podkreślił, że często 
Jan Paweł II oddawał się modlitwie różań-
cowej, która zdaniem ks. Muchy stanowi 
„potężny oręż przeciwko złu świata”. „Jan 
Paweł II widział w różańcu moc i oparcie dla 

współczesnego człowieka” – powiedział. Ta 
modlitwa jest zdolna zmienić pogrążający 
się w chaosie świat”. „Musimy opasać świat 
różańcem naszych modlitw” – zachęcał 

kustosz zakopiań-
skiego Sanktuarium.  
Ks. Marian Mucha 
zaapelował o mo-
dlitwę w intencji po-
koju, „za krwawiący 
Irak, Afganistan, za 
Ziemię Świętą, te 
wszystkie miejsca 
potrzebują naszej 
modlitwy” – powie-
dział.
Wraz z Biskupem 
Polowym Mszę św. 
koncelebrowali ka-
pelani i księża de-
kanatu jelonkow-
skiego. Wspólnie z 

parafianami modlili się m. in. Jacek Olbrycht 
dyrektor generalny MON, gen. Franciszek 
Gągor Szef Sztabu Generalnego, gen. bryg. 
Kazimierz Gilarski Dowódca Garnizonu War-
szawa, gen. bryg. Marek Witczak Komen-
dant Główny Żandarmerii Wojskowej, kadra 

Wojskowej Akademii Technicznej, władze 
samorządowe z burmistrzem Jarosławem 
Dąbrowskim, a także licznie przybyła mło-
dzież i parafianie. 
W związku ze zbliżającą się 5 rocznicą wy-
boru Biskupa Tadeusza Płoskiego na Or-
dynariusza Wojskowego podchorążowie 
WAT-u złożyli życzenia jubilatowi i wręczyli 
bukiet kwiatów. Kapela góralska przygrywa-
jąca podczas Mszy św. odśpiewała Biskupo-
wi Polowemu gromkie „Życzymy, życzymy” 
Po Mszy św. pod popiersiem Jana Pawła II 
znajdującym się przed wejściem do kościoła 
zapalone zostały znicze. 
Procesja udała się następnie do groty z fi-
gurą Matki Bożej Fatimskiej. Aktu koronacji 
i poświęcenia figury, w asyście wojskowe-
go sztandaru dokonał Biskup Polowy WP 
Tadeusz Płoski. Uroczystość zakończyła się 
odmówieniem aktu zawierzenia Matce Bo-
żej i wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasno-
górskiego.
Jak wyjaśnił proboszcz parafii Matki Bożej 
Ostrobramskiej, ks. płk Jan Domian, grotę 
w której umieszczona jest figura wzniesio-
no z kamieni wydobytych z remontowanych 
podziemi Katedry Polowej. „Jak wszyscy 
wiemy podczas Powstania Warszawskiego 
w Katedrze Polowej znajdował się szpital 
polowy, którego Niemcy nie uszanowali 
i zbombardowali. Na tych kamieniach jest 
krew żołnierzy walczących w tych dniach 
za Warszawę. Dlatego ta grota będzie dla 
nas szczególną relikwią i miejscem zadumy” 
– powiedział. 

Krzysztof Stępkowski

- Maryja i różaniec są skarbem i orężem danym nam od Boga – mówił podczas Mszy 
św. w kościele p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie, ks. 
Marian Mucha proboszcz zakopiańskiego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Bi-
skup Polowy WP Tadeusz Płoski odprawił Mszę św. podczas której ukoronował i po-
święcił figurę Matki Bożej Fatimskiej znajdującąsię w tej wojskowo-cywilnej parafii. 
Uroczyste zawierzenie parafian opiece Matki Bożej Fatimskiej zakończyło obchodzo-
ny w boernerowskiej parafii IX Dzień Papieski
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Głogów
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie spotkali się 30 września na Mszy św. 
z okazji wspomnienia ich patrona św. Michała Archanioła. Liturgii przewodniczył Bp Stefan 
Regmunt. Do wspólnej modlitwy zachęcił policjantów ich kapelan ks. Stanisław Czerwiński, 
proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie oraz kustosz sanktuarium pod tym 
samym wezwaniem. „Modlimy się dziś o opiekę Boga na nad nami w czasie pracy oraz nad 
naszymi rodzinami” – powiedział Bogdan Kaleta, oficer prasowy komendanta powiatowego 
policji w Głogowie.
Msza św. odbyła się w kościele pw. św. Michała Archanioła w Nielubi, która należy do parafii 
pw. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie.                                                                               KAI

Dębica-Latoszyn
Z racji liturgicznego wspomnienia św. Micha-
ła, policjanci diecezji tarnowskiej w niedzielę 
4 października br. modlili się w  kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy 
– Latoszynie (diecezja tarnowska).
Dorocznemu spotkaniu przewodniczył Or-
dynariusz Tarnowski Bp Wiktor Skworc., 
który odprawił Mszę świętą i wygłosił 
okolicznościowe kazanie.
Ordynariusz Tarnowski podziękował poli-
cji i samorządom, za zorganizowanie akcji 
„Dorosły również widoczny”. Podczas niej 
rozdawane były elementy odblaskowe, któ-
re noszone w okresie jesienno-zimowym 
poprawiają bezpieczeństwo pieszych na 
drogach. Bp Skworc zachęcił także, aby ta 
bardzo pożyteczna akcja została przepro-
wadzona we współpracy parafii, policji i 
samorządów w całej diecezji.
Po Mszy świętej  policjanci wraz z rodzi-
nami, udali się do Domu Parafialnego, na 
okolicznościowe spotkanie. Organizatorami 
spotkania byli kapelani Policji diecezji tar-
nowskiej: ks. Stanisław Sojka, ks. Kazimierz 
Fąfara oraz komendant powiatowy Policji 
w Dębicy insp. Andrzej Świder.                 KF

Żagań
Żołnierze 11.  Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej oddali 100  litrów  krwi dla po-
szkodowanych w wypadku górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek – Śląsk”  
Z  apelem do  żołnierzy  „Czarnej Dywizji”  zwrócił  się  ich dowódca gen. dyw. Mirosław 
Różański, który również oddał swą krew. Za przykładem gen. Różańskiego krew oddało po-
nad 200 żołnierzy 11LDKPanc, którzy dali tym samym wyraz solidarności z poszkodowanymi 
górnikami.                                                                                                                        Ap

Rzeszów
W środę 30 września, w Rzeszowie odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy udających się 
z misją pokojową do Afganistanu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Garnizono-
wym pod przewodnictwem Bp Edwarda Białogłowskiego. Kazanie okolicznościowe wygłosił 
proboszcz ks. prał. płk Tomasz Anisiewicz. We wspólnej modlitwie uczestniczyło dziesięciu 
kapłanów.
Obecni byli także przedstawiciele Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego. Dowódcy, zgro-
madzonych na pożegnalnym nabożeństwie żołnierzy, otrzymali figury Matki Bożej Ludźmier-
skiej- Gaździny Podhala z rąk kustosza sanktuarium w Ludźmierzu ks. prał. Tadeusza Juchasa. 
Przekazane figury zostaną zabrane do Afganistanu.                                                           Red

Bydgoszcz
Obchody 70. rocznicy Polskiego Państwa 
Podziemnego rozpoczęły się 27 września 
Mszą św. w bydgoskim kościele garnizo-
nowym. W modlitwie, której przewod-
niczył dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych RP ks. płk Józef Kubalewski, 
uczestniczyli przedstawiciele wojska oraz 
weterani.
W homilii ks. kapitan porucznik Krzysztof 
Kara podkreślił z zadowoleniem, że z każ-
dym rokiem świadomość o roli polskiego 
podziemia jest większa. – Dzisiaj przeżywa-
my 70. rocznicę tego, że gdy wrzesień jest 
już przegrany, polskie społeczeństwo budzi 
się do walki. Wspominamy tych, którzy wal-
czyli o niepodległą ojczyznę, ale i przypomi-
namy młodemu pokoleniu, aby ten czas nie 
poszedł na marne – dodał.
Mieczysław Wasąg jest wiceprezesem Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 
w Bydgoszczy. Jako młody chłopak wstąpił 
do Szarych Szeregów. Spotkały go z tego 
powodu represje oraz kara więzienia. – W 
okresie międzywojennym w szkołach, or-
ganizacjach, szczególnie w harcerstwie, 
mówiło się dużo o patriotyzmie. To, że w 
Powstaniu Warszawskim młodzież była tak 
dzielna, pełna poświęceń jest wynikiem 
tego szczególnego wychowania. Naszym 
zasadniczym celem była walka o niepodle-
głość – powiedział.                         JM/KAI

Warszawa
W Kościele Seminaryjnym w Warszawie, 30 września odbyła się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2009/2010. Została odprawiona Msza Święta Pontyfikalna koncelebrowa-
na pod przewodnictwem i z homilią J.E.Ks. Abpa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszaw-
skiego. Po niej nastąpiła uroczysta inauguracja roku akademickiego. W tym roku forma-
cję przygotowującą do kapłaństwa rozpocznie, bądź będzie kontynuować siedmiu alum-
nów Ordynariatu Polowego. Dwóch z nich Łukasz i Maciej, którzy są już diakonami, zaczęli 
ostatni rok przygotowania do posługi jako kapelani w Wojsku Polskim. Maksymilian, Rafał 
i Paweł przygotowywać będą się w tym roku do przyjęcia posługi akolity i lektora. Najmłodsi, 
Paweł i Piotr dopiero zaczynają swoją drogę powołania.                                                         Mk



fot. Krzysztof Stępkowski
„Każdy kasztan pęka ze śm
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