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LLiturgiaiturgia
KoKoœœciocio³³aa

20 grudnia – IV Niedziela Adwentu

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, 

że spełnią się słowa powiedziane Ci od 

Pana”. Błogosławiony i wybrany jest każdy 

kto zawierzył jak Maryja nie oczekując nic 

w zamian. Czy jestem człowiekiem zawie-

rzenia?

25 grudnia – Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego

Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi 

pokój ludziom Jego upodobania. Radość 

towarzyszy tej nocy. Radość czystego serca, 

otwartego pełnego nadziei i chęci przemiany 

tego świata by był on nie tylko ludzi ale Boży. 

To jest ten czas. Czas radości i dziękczynienia 

za pokój w moim sercu, mojej rodzinie, moim 

domu Ojczystym. Niech nie braknie dziś mo-

dlitwy za to wielkie dobro każdego z nas ale

i prośby by ten pokój i radość dotarły wszę-

dzie gdzie szerzy się rozpacz, grzech i ból. 

Gdzie człowiek podnosi rękę na drugiego 

człowieka. Niech będzie w moim domu mo-

dlitwa by odrzucenie jakiego doznał Jezus 

tamtej betlejemskiej nocy nigdy, nigdzie się 

już nie powtarzało.

27 grudnia – Niedziela Świętej Rodziny

Wzór rodziny? Przecież niedościgniony po-

wiedzą. Taki piękny, sielankowy, nierealny. 

Czy aby na pewno? To Rodzina prosta, silna 

Bogiem, miłością ludzką, zjednoczona przy 

codziennych troskach i radościach. Zmagają-

ca się z trudem zwykłego, ziemskiego życia. 

Czy to aby tak różne od naszych rodzin? Przy-

patrzmy się na nowo tej Bożej Zwykłej Ro-

dzinie, może a raczej na pewno nauczy nas 

bardzo wiele!

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

ZZ nauczania nauczania
KoKoœœciocio³³a Katolickiegoa Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!

W tę niedzielę rozpoczynamy, z łaski Bo-

żej, nowy Rok Liturgiczny, który otwiera się 

oczywiście Adwentem – czasem przygoto-

wania do Narodzin Pana. Sobór Watykań-

ski II w konstytucji o liturgii stwierdza, że

„z biegiem roku Kościół odsłania całe mi-

sterium Chrystusa, począwszy od Wciele-

nia i Narodzenia aż do Wniebowstąpienia, 

zesłania Ducha Świętego oraz oczekiwania 

błogosławionej nadziei i przyjścia Pańskie-

go”. „W ten sposób obchodząc misteria Od-

kupienia, Kościół otwiera bogactwa zbaw-

czych czynów i zasług swojego Pana, tak że 

one uobecniają się niejako w każdym czasie, 

aby wierni zetknęli się z nimi i dostąpili łaski 

zbawienia” (Sacrosanctum Concilium, 102). 

Sobór podkreśla fakt, że centrum liturgii 

jest Chrystus niczym słońce, wokół którego 

jak planety krążą Najświętsza Maryja Panna 

– najbliższa – a następnie męczennicy i inni 

święci, którzy „wyśpiewują Bogu w niebie 

doskonałą chwałę i wstawiają się za nami” 

(tamże, 104).

Oto rzeczywistość Roku liturgicznego wi-

dziana, by tak rzec, „od strony Boga”. A ze 

strony – powiedzmy – człowieka, historii

i społeczeństwa? Jakie może mieć znacze-

nie? Odpowiedź podsuwa nam właśnie dro-

ga Adwentu, którą dziś podejmujemy. Świat 

współczesny potrzebuje przede wszystkim 

nadziei: potrzebują jej narody rozwijające 

się, ale również te, które są gospodarczo 

rozwinięte. Coraz wyraźniej widzimy, że 

znajdujemy się w jednej i tej samej łodzi

i musimy ratować się wszyscy. Przede wszyst-

kim zdajemy sobie sprawę, widząc, jak upa-

da tyle fałszywych pewników, że potrzebu-

jemy niezawodnej nadziei, ta zaś znajduje 

się tylko w Chrystusie, który, jak czytamy

 w Liście do Hebrajczyków, jest „ten sam 

wczoraj i dziś, ten sam także na wieki”

(13, 8). Pan Jezus przybył w przeszłości, 

przychodzi obecnie i przyjdzie w przyszłości. 

Ogarnia On wszystkie wymiary czasu, albo-

wiem zmarł i zmartwychwstał, jest „Żywy”, 

a dzieląc z nami naszą ludzką doczesność, 

pozostaje na zawsze i daje nam stabilizację 

samego Boga. Jest „ciałem”, jak my, i „ska-

łą”, jak Bóg. Ktokolwiek pragnie wolności, 

sprawiedliwości, pokoju, może podnieść się 

z upadku i unieść głowę, ponieważ w Chry-

stusie bliskie jest wyzwolenie (por. Łk 21, 28),

jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Może-

my zatem stwierdzić, że Jezus Chrystus nie 

dotyczy wyłącznie chrześcijan czy tylko wie-

rzących, ale wszystkich ludzi, albowiem On, 

który jest centrum wiary, jest również funda-

mentem nadziei. A nadzieja jest nieustannie 

potrzebna każdej ludzkiej istocie.

Drodzy bracia i siostry, Maryja Panna wcie-

la w pełni ludzkość, która żyje w nadziei 

opartej na wierze w Boga żywego. Ona jest 

Panną Adwentu: jest mocno zakorzeniona

w teraźniejszości, w „dziś” zbawienia;

w swym sercu gromadzi wszystkie obietnice 

przeszłości; i jest wychylona ku wypełnie-

niu się przyszłości. Uczmy się od Niej, aby 

prawdziwie wkroczyć w ten czas łaski oraz 

z radością i w sposób odpowiedzialny przy-

jąć wejście Boga w nasze dzieje osobiste

i społeczne. 

Benedykt XVI,
Rzym, 29 listopada 2009 r.

Na okładce:
28. rocznica ogłoszenia przez

generała Wojciecha Jaruzelskiego

stanu wojennego w Polsce

Oto rzeczywistość Roku liturgicznego...

PAPIESKIEPAPIESKIE
INTENCJE MISYJNEINTENCJE MISYJNE
NA NA GRUDZIENGRUDZIEN

Aby w Boże Narodzenie narody ziemi uznały

w Słowie wcielonym światłość oświecającą

każdego człowieka, a kraje otwarły drzwi

Chrystusowi, Zbawicielowi świata.
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Koncert ekumeniczny poprowadzili Lidia 

Lasota z Redakcji Programów Katolickich 

TVP oraz „spolszczony Anglik” Kevin Aiston. 

Dzielny strażak z Radzymina zapewnił 

wszystkich, że nawet miliony zapalonych 

świec Dzieła, mimo „wariującej czujki dym-

nej nie spowodują zagrożenia pożarowego, 

gdy on czuwa”. Kevina Aistona znają m.in. 

dzieci, które w sobotnie przedpołudnie 

oglądają program „Ziarno”.

Przy płonących świecach 

Caritas, Eleos i Diakonii, 

wniesionych przez dzieci

z programu „Ziarno”, roz-

legły się piękne głosy kle-

ryków seminarium prawo-

sławnego.

Niezwykłe dźwięki dzwon-

ków z Zelowa opowiedzia-

ły m.in. zmaganie Dawida

z Goliatem. Zespół „Zelow-

skie Dzwonki” działa przy 

Jak podkreślił ks. Armin Zielke, dyrektor 

Selk-u, współdziałanie na niwie charytatyw-

nej przedstawicieli czterech wyznań jest pol-

skim fenomenem na skalę europejską.

W imieniu organizatorów akcji gości powitał 

ks. dr Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora 

Caritas Polska. Obecni byli biskupi: bp Ja-

nusz Jakucki, bp Ryszard Bogucki, bp Zdzi-

sław Grande, bp Tadeusz Pikus oraz kapelan 

Prezydenta RP ks. prałat Roman Indrzejczyk 

i dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego

ks. płk Robert Mokrzycki. Przybył również 

ambasador Republiki Czeskiej Jan Sechter.

Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelo-

wie. Powstał 10 lat temu i gra pod kierun-

kiem pani pastor Karmiły Wiery Jelinek.

Zespół „Wesołe Ziarenka” z telewizyjnego 

programu „Ziarno” powitał słuchaczy pio-

senką „Sutanna” w wykonaniu Mateusza. 

Dzieci zadedykowały piosenkę „Kapłanom 

wszystkich kościołów obecnych w Katedrze 

Polowej z okazji ogłoszonego w Kościele Ka-

tolickim Roku Kapłańskiego”.

Zapowiadając kolejną piosenkę „Nie pogar-

dzaj człowiekiem”, Lidia Lasota podkreśliła, 

że „Ziarno” promuje wartości chrześcijań-

skie i uczy szacunku do każdego człowieka 

niezależnie od koloru skóry i wyznawanej 

religii.

Koncert zakończył się błogosławieństwem 

biskupów czterech konfesji.

Biskup Tadeusz Pikus podziękował Biskupo-

wi Polowemu Tadeuszowi Płoskiemu, że te-

goroczna inauguracja Wigilijnego Dzieła Po-

mocy Dzieciom mogła się odbyć w Katedrze 

Polowej Wojska Polskiego.

Biskupi przekazali obecnym w Kościele 

wojskowym płomień wigilijnej świecy. 

Oby zapłonęła na każdym polskim sto-

le 24 grudnia 2009 r.

Fundusze pozyskane z Wigilijnego 

Dzieła pomocy Dzieciom przekazywa-

ne są na kolonie letnie i zimowiska 

dla dzieci ubogich rodzin, działalność 

domów samotnej matki, ośrodków 

rehabilitacyjnych, świetlic środowisko-

wych dla dzieci z rodzin zagrożonych 

patologiami, dożywianie w szkołach 

i świetlicach oraz na doraźną pomoc 

rodzinom wielodzietnym. W tym roku 

10 groszy z każdej świecy Caritas tra-

fi do dzieci z Sudanu. W kręgu troski 

tegorocznego dzieła znają się też dzie-

ci, opuszczone przez rodziców, którzy 

wyjechali do pracy za granicę, tzw. 

eurosieroty.

tekst i foto:
Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
pomoże w tym roku eurosierotom
Koncertem ekumenicznym i błogosła-
wieństwem biskupów czterech wy-
znań chrześcijańskich zainaugurowana 
została w I Niedzielę Adwentu w Kate-
drze Polowej akcja charytatywna Wigi-
lijne Dzieło Pomocy Dzieciom. To dzieło 
ma już 15 lat, a od 2000 roku akcja na-
brała charakteru ekumenicznego. Do 
Caritas Polska dołączył Eleos wyznaw-
ców Prawosławia i diakonia Ewange-
licko-Augsburska. W tym roku do akcji 
włączyli się Ewangelicy Reformowani. 
Hasłem tegorocznego dzieła są słowa: 
„Bądźmy świadkami miłości”.
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Naukowcy i praktycy w mundurach zgroma-

dzeni w Płocku, autentycznie zatroskani ja-

kie „będą Rzeczypospolite”, idą w głąb, nie 

zadowalając się „cudownymi programami 

naprawczymi”, reformami tworzonymi na 

potrzeby doraźnie polityczne, które niszczą 

uniwersalia. Czy możemy czuć się bezpiecz-

ni, gdy rozmywany jest fundament? Funda-

ment – czyli spójny system wartości etycz-

nych, na którym powinny się opierać służby 

mundurowe.

19 listopada 2009 r. w Płocku, w Szkole 

Wyższej im. Pawła Włodkowica odbyła się

II konferencja naukowa, poświęcona aksjolo-

gicznym fundamentom służb mundurowych 

pod egidą prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Paw-

ła Kruszewskiego i Biskupa Polowego gen. 

dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego.

 

Zaufać w okopie

– W globalizującym się świecie, który pro-

muje liberalizm, wypłukiwane są utrwalone, 

sprawdzone przez wieki, ugruntowane za-

sady etyki – mówi dr Andrzej Szerauc, dzie-

kan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego 

w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica

w Płocku. Jeden z inicjatorów tej cennej deba-

ty, która od dwóch lat odbywa się w Płocku.

Dr. Szerauca i ludzi podobnie myślących, 

świadomie analizujących to, co dzieje się 

wokół nas i w nas, niepokoją symptomy 

narastającego kryzysu świata tradycyjnych 

wartości. Co więcej jego dolegliwym dla nas 

wszystkich skutkiem są coraz poważniej-

sze zakłócenia we wzajemnej komunikacji, 

już nie tylko międzypokoleniowej. – Świat 

i Polska zmienia się niestety na niekorzyść, 

mówi dr Szerauc, konsekwencją myślenia 

liberalnego w podejściu do kanonu etycz-

nego jest to, że coraz trudniej jest się nam 

porozumieć. Niby mówimy tym samym ję-

zykiem, a jednak nie o tym samym. Wyrazy 

takie same, a ich sens okazuje się odmienny. 

Kurczy się wspólnota językowa i pojęciowa. 

To ciągły proces, a to że groźny, to chyba 

oczywiste – diagnozuje wstępnie kontekst 

współczesności dr Szerauc.

Postępująca erozja tradycyjnych pojęć i za-

sad etycznych, które konstytuowały naszą 

wspólnotę, naszą tożsamość narodową, do-

tyka nas wszystkich. Ale gdy dotyka szcze-

gólnie wrażliwych i newralgicznych miejsc 

– konstrukcji państwa, spoistości rodziny, 

integralności ojczyzny, czyli fundamentów, 

ścian i dachu… Robi się groźnie. Ojczy-

zna, państwo, rodzina – to przecież rodzaj 

domu. Człowiek bez domu jest wygnańcem, 

człowiek bez przynależności jest tułaczem. 

Czy człowiek wypędzony ze świata wartości 

trwałych i stabilnych, człowiek „bezdomny”, 

bez oparcia we wspólnocie języka i wartości, 

może innym zapewnić bezpieczeństwo? To 

pytania retoryczne, ale bez wyraźnego po-

stawienia tych kwestii, ukazania absurdów 

„dogmatu liberalnego”, skazani jesteśmy na 

faktyczną bezdomność… nawet w luksuso-

wej rezydencji.

– Czy potrafimy ustrzec przed tą groźbą 

naszą młodzież, społeczeństwo, a przede 

wszystkim służby mundurowe? – pyta dr 

Andrzej Szerauc. O tych problemach mia-

łem okazję swego czasu dyskutować, doda-

je, podczas wizyty w Ordynariacie Polowym

z ks. dr. płk. Zbigniewem Kępą, a następnie

z gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeuszem Płos-

kim, Biskupem Polowym WP.

Tak narodziła się płocka inicjatywa.

– Uzyskałem akceptację rektora mojej uczel-

ni i przystąpiliśmy z ks. płk. dr. Zbigniewem 

Kępą do organizowania wspólnej z Ordyna-

riatem Polowym pierwszej konferencji „Ku 

etycznym zasadom służb mundurowych”. 

Jej plonem jest publikacja pod tym samym 

tytułem.

Wartość normatywna Dekalogu jako uni-

wersalnego kanonu zasad moralnych, 

uznawana jest nawet przez niewierzących, 

dla których to nie kwestia religii, ale zasad, 

regulatorów współżycia między ludźmi. To 

stabilny punkt odniesienia dla dyskusji na 

tematy etyczne. Liberalne propozycje coraz 

powszechniej relatywizują ten fundament 

naszej cywilizacji.

– Nie ma zgody na relatywizujące określenie 

w rodzaju wybór mniejszego zła, zresztą au-

torstwa Wiesława Górnickiego, który pisał 

przemówienia generałowi Jaruzelskiemu, 

mówi dr Szerauc. Co za absurd: Uciąłem 

ci rękę, chociaż mogłem głowę?! Nie ma 

mowy o stopniowaniu zła, ono nie przestaje 

być złem i nigdy nie będzie dobrem.

Dlaczego kwestie, którymi się zajmują, są 

tak ważne tu i teraz i zawsze? Bo przecież 

w trakcie działań operacyjnych nie ma czasu 

na deliberowanie nad wyborami moralnymi. 

Wybór wartości – to już wówczas wewnętrz-

ny imperatyw, który żołnierz ma (albo nie) 

utrwalony w procesie wcześniejszej 

formacji moralnej.

– Dobry żołnierz to taki, którego 

chciałbym mieć obok siebie w okopie, 

mawiał generał Suworow. Kwestia 

zaufania w czasie działań wojennych 

jest tu więc kluczowa, podkreśla dr 

Andrzej Szerauc. 

Godny zaufania jest tylko człowiek

o jasnej identyfikacji aksjologicznej.

Gdzie jest generał?

W tegorocznej konferencji wzięły 

udział 94 osoby, w tym 5 generałów 

i 5 profesorów (w tym jeden biskup, 

generał i profesor zarazem – Biskup 

polowy Tadeusz Płoski). Wśród uczest-

ników były 23 kobiety.

– Adresatami tej naszej debaty są 

przede wszystkim przełożeni, a więc 

ci, którzy odpowiadają za służby mun-

durowe. Niestety, najsłabszy odzew na 

Dlaczego i komu sDlaczego i komu słłuużążą??
To proste pytanie wcale nie jest prostackie. Bo to pytanie nie tylko o sens i jakość  
wykonywania zawodu żołnierza, strażaka, celnika, funkcjonariusza Straży Gra-
nicznej. To dla człowieka sumienia, człowieka myślącego strategicznie, pytanie
o sens życia i jego ostateczną jakość. A odpowiedź, jakiej udzielą sobie i nam lu-
dzie służb mundurowych implikuje nasze wspólne bezpieczeństwo i wolność.

W Płocku padają najważniejsze pytania  dla kondycji służb mundurowychW Płocku padają najważniejsze pytania  dla kondycji służb mundurowych
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nasze zaproszenia do udziału w tych spotka-

niach, był ze strony wojska. Reprezentacja 

wojska była stosunkowo najsłabsza. Za to 

żywy odzew był ze strony Straży Granicz-

nej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celnej – mówi współorganizator konferencji

w Płocku, dr Andrzej Szerauc.

Kolejny problem, który stawiają ludzie za-

niepokojeni stanem naszego wspólnego 

bezpieczeństwa, a więc kondycją etyczną 

służb mundurowych, jest sprawa zaufania 

między przełożonym a podwładnym.

– Podwładny ma prawo do zaufania wobec 

swojego przełożonego. Gdy tego zaufania 

nie ma, nie ma mowy o ofiarnym wykonaniu 

zadania, podkreśla dr Andrzej Szerauc. Gdy 

wiele spraw jest niedopowiedzianych, gdy 

kwestie etyczne leżą odłogiem, a przełoże-

ni nadużywają argumentu – brak pieniędzy, 

kryzys, to rzeczywiście kryzys, bo zagrożona 

jest jedność służb mundurowych, zauważa 

dziekan. – Zasady aksjologiczne mają obo-

wiązywać przede wszystkim przełożonych. 

Dziś niestety mamy do czynienia z arogancją 

władzy, podkreśla dr Szerauc. 

Co z tego, że wyszkolimy perfekcyjnie, za-

opatrzymy w najlepszą broń człowieka, 

który któregoś dnia… może skierować ją 

w niewłaściwym kierunku? Gdy praca nad 

moralną motywacją użycia broni jest zanie-

dbana… Strach się bać.

– Liczymy bardzo na kościół, który ma 

ogromne doświadczenie wychowania na-

rodu na najlepszych wzorach moralnych. Tu 

rola edukacyjna duchowieństwa jest nie do 

przecenienia. Obecność na konferencji ka-

pelanów, którzy towarzyszą służbom mun-

durowym najlepiej świadczy, że te sprawy 

leżą im na sercu.

Zresztą, podsumowuje Andrzej Szerauc, Jan 

Paweł II zawsze mówił, że o wolność trzeba 

dbać, bo nie jest dana raz na zawsze, ale za-

dana każdemu pokoleniu Polaków. Wolność 

będzie zagrożona, gdy zaniedbamy aksjolo-

gię (system wartości).

Jak „misjonarz” z profesorem 
 

Inicjatywa trafiła na podatny grunt. Pozyska-

ni zostali, jak podkreśla dr Szerauc, wspaniali 

prelegenci. Sam był pod wielkim wrażeniem 

referatu ojca Jacka Salija, dominikanina, 

który postawił problem: Czy podczas wojny 

obowiązuje przykazanie „Nie zabijaj?” Czy 

też świadectwa młodego kapelana ks. Pio-

tra Majki, który dzielił się doświadczeniem 

swojej misji w Iraku.

– Ideą tych spotkań nie jest zgromadzenie 

profesorów dla profesorów, bo to rodzaj 

sztuki dla sztuki, chce-

my, żeby spotkali się 

zarówno intelektualiści, 

jak i praktycy oraz ci, 

o których służbie mó-

wimy. W tym roku np. 

gen. dyw. Włodzimierz 

Potasiński, Dowód-

ca Wojsk Specjalnych 

wystąpił z referatem 

„Aksjologiczne uwa-

runkowania operacji 

misyjnych”, a przedsta-

wicielka „Gromu” mjr 

Renata Zych rozważała 

problem: „Sumienie 

czy rozkaz wyznaczni-

kiem działania służb 

specjalnych”. 

Dziś nie ma problemu 

naboru młodych ludzi 

do służb specjalnych, dzielili się swoimi 

obserwacjami fachowcy z tych służb. Pro-

blemem jest zbyt romantyczne, naiwne po-

strzeganie przez młodych ludzi tej służby 

– chęć przeżycia „romantycznej” przygody, 

jej atrakcyjność widziana przez pryzmat 

filmów sensacyjnych. A doświadczeni „spe-

cjalsi” już dobrze wiedzą, z jak poważnymi 

moralnymi dylematami przychodzi im się 

mierzyć. Oni też mają rodziny, do których 

wracają po wykonaniu niebezpiecznych 

zadań (np. przenikanie do mafii, w celu 

rozpracowania struktur przestępczych, 

zmiana stylu życia, tożsamości). Obowiązu-

je ich tajemnica służbowa, a żona pyta… 

I Jak każdy człowiek oczekują od swoich 

przełożonych pomocy w tym względzie,

a przynajmniej jasności.

– Tematem przyszłorocznej konferencji chce-

my uczynić kwestie: Stres a obowiązki służ-

bowe, stres a rodzina w służbach mundu-

rowych, umiejętność wychodzenia ze stresu 

itp.

 Odpowiedzialni w służbie

Tegoroczna sesja rozpoczęła się wykładem 

Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. 

dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego pt. 

„Czy możliwy jest jeden aksjologiczny fun-

dament służb mundurowych?”. Przypomniał 

opinię Nicolai Hartmanna, że poszukiwanie 

dobra moralnego jest jednym z najważniej-

szych celów etyki, jakkolwiek jest to trudne 

zarówno w przedmiocie poznania, a tym 

bardziej w obszarze praktycznego ludzkiego 

życia. 

Dla funkcjonariuszy służb mundurowych kon-

takt wyznaczony poprzez spotkanie z drugim 

człowiekiem jest swego rodzaju „bramą” do 

wartości etycznych, które przede wszystkim 

są wewnętrznie doświadczane, zarówno na 

gruncie teoretycznego spotkania, jak i w ca-

łokształcie tzw. etycznej praxis. 

Prelegent podkreślił, że jeżeli chcemy żyć 

i pracować bez poczucia winy należy żyć 

„duchem odpowiedzialności”. Bycie od-

powiedzialnym dla osoby ludzkiej łączy 

się z asymilacją wartości odpowiedzialno-

ści przez tego, kto we własnej postawie 

moralnej jest w konkretnej relacji odpo-

wiedzialnym za siebie przed kimś drugim. 

Odpowiedzialność według ks. bp. Tadeusza 

Płoskiego należy rozumieć jako cnotę mo-

ralną. „Ktoś staje się odpowiedzialny, jeśli 

w swej wolności wybiera wartość etyczną. 

Zwrócił uwagę na znaczenie „pozyskania” 

siebie samego dla wartości: – człowiek 

wpierw sobie samemu zostaje powierzony, 

a dopiero później odnosi się do drugiego 

człowieka”, zauważył biskup. Wartości, zda-

niem bp. Tadeusza Płoskiego sprawiają, że 

człowiek podejmuje świadomie odpowie-

dzialność za drugiego. 

– Odpowiedzialność nakłada racja wartości 

– powiedział. Trybunałem natomiast, przed 

którym człowiek zdaje relację z używania 

wolności i wartości jest jego sumienie.

 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

cd. na str. 6
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Z redakcjZ redakcją „ą „Naszej SNaszej Słłuużżbyby” ” swoimi refleksjami podzielili siswoimi refleksjami podzielili sięę: : 

St . bryg. Stanisław Sulenta,
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej:

– Podejmując służbę w Państwowej Straży 

Pożarnej, każdy strażak składa ślubowanie 

według następującej Roty: „Ja obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podej-

mowanych obowiązków strażaka, uroczy-

ście ślubuję być ofiarnym i mężnym w rato-

waniu zagrożonego życia ludzkiego i wszel-

kiego mienia – nawet z narażeniem życia. 

Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję 

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej 

oraz wykonywać polecenia przełożonych. 

Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służ-

bowej, a także honoru, godności i dobrego 

imienia służby oraz przestrzegać etyki zawo-

dowej” . 

We wszystkich działaniach strażaka, tak jak 

w przypadku każdego innego człowieka, 

kluczową rolę odgrywa zobowiązanie pły-

nące z sumienia. Motywy poczucia powin-

ności moralnej mogą być różne, poczynając 

od czysto regulaminowych, poprzez etycz-

ne, społeczno-kulturowe, po religijne.

Mimo wzniosłego charakteru, heroizm w 

służbie strażaka musi jednak liczyć się ze 

ściśle określonymi wymogami, do których 

należy w pierwszym rzędzie profesjonalne 

przygotowanie do służby i kompetentne jej 

pełnienie. Warto w tym miejscu przywołać 

kontekst chrześcijańskich cnót kardynalnych, 

jakim są: roztropność, męstwo, sprawiedli-

(Relacja z tegorocznej konferencji na www.ordynariat.pl w dziale Wiadomości pod datą 19 listopada, 

ks. płk Zbigniew Kępa „Aksjologiczne podstawy działania służb mundurowych”)

wość i umiarkowanie. Jest godne uwagi, że 

męstwu powinna zawsze towarzyszyć roz-

tropność. W kontekście służby strażackiej 

byłaby to dobra kalkulacja ryzyka. Różnica 

między odwagą tych dwóch polega jednak 

na tym, iż dowódcę obowiązuje myślenie 

bardziej nacechowane kalkulacją i ostroż-

nością. Współczesny filozof Hans Jonas

w książce „Zasada odpowiedzialności” uczy, 

że im większe ryzyko, tym bardziej należy 

się kierować dwoma zasadami: pierwszeń-

stwem hipotezy pesymistycznej nad optymi-

styczną oraz braniem pod uwagę skutków 

odległych w czasie. Jest w niej miejsce na 

wolną decyzję sumienia w sytuacjach skraj-

nych i nieprzewidzianych przez żadną teorię. 

Wolno wtedy normy etyczne przekroczyć, 

ale wzwyż, to znaczy w kierunku zwiększo-

nego ryzyka w ratowaniu życia i mienia, nie 

zaś w kierunku ochrony siebie.

Ewelina Szczepańska
– Komenda Główna Straży Granicznej:

– W poszukiwaniu odpowiedzi na współcze-

sne czasy niezbędne stało się rozpatrywanie 

aksjologii w powiązaniu z wykonywanym 

zawodem. Rozważania udowodniły, że repre-

zentowane przez funkcjonariuszy postawy 

moralne są równie istotne, jak kwalifikacje 

zawodowe. Postawy łączą się bowiem im-

manentnie z odpowiedzialnością związaną

z pełnieniem służby. W zgodnej opinii uczest-

ników, obrady sympozjum przyczyniły się do 

mocnego zaakcentowania wagi aksjologii

i poszukiwania wartości w codziennej nieła-

twej służbie. Sympozjum wzbudziło duże za-

interesowanie – uczestniczyło w nim ponad 

dziewięćdziesięciu naukowców i pedagogów 

z ośrodków akademickich i ośrodków szkole-

nia służb mundurowych z całej Polski – m.in.

z Krakowa, Warszawy, Lublina, Koszalina. Oży-

wione dyskusje po wygłaszanych referatach 

pokazały, że poruszane na konferencji za-

gadnienia posiadają niezwykłą wagę z punk-

tu widzenia praktyki służby oraz, że debata 

dotycząca aksjologii służb mundurowych w 

obecnym kształcie pozostaje wciąż w znacz-

nym stopniu niewystarczająca. Pozostało

jeszcze wiele ważnych kwestii do poruszenia.

Podhalańczycy już myślą
o Świętach Bożego Narodzenia

Afganistan – Baza Zgrupowania Bojowego BRAVO. 

W niedzielę, kończącą rok liturgiczny w Uroczystość 

Chrystusa Króla – 22 listopada 2009 r. licznie zgro-

madzeni polscy żołnierze na czele z dowódcą ppłk. 

Wiesławem Lewickim, podziękowali Bogu przez 

wstawiennictwo Pani Podhala za opiekę. Podczas 

tej Mszy św. kapelan ks. Stanisław Denys pobłogo-

sławił opłatki, które zostaną przekazane rodzinom, 

służących tu, podhalańczyków. „Dziękujemy Ci 

Boże za ten biały chleb, naucz nas dzielić się nim 

z potrzebującymi, a także miłością, życzliwością

i pokojem” – to słowa błogosławieństwa. W kopertach oprócz opłatka, zostały umieszczo-

ne obrazki Jezusa Miłosiernego i Gaździny Podhala. Dodatkowo najbliżsi otrzymają opis wie-

czerzy wigilijnej z pamiątkowym zdjęciem FOB WARRIOR. Na każdej kopercie widnieje pieczęć 

z symbolami Zgrupowania Bojowego BRAVO.

Najświętsza Ofiara zakończyła się wspólnym odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Je-

zusowego wraz z aktem poświęcenia na dalszą służbę i pieśnią: „My chcemy Boga”.

   ks. Stanisław Denys, Kapelan FOB WARRIOR 
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To słowa z bulli Papieża Piusa IX Ineffabilis

Deus (Niewysłowiony Bóg) o Niepokala-

nym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny 

ogłoszonej w dniu 8 grudnia 1854 roku.

W cztery lata po tym wydarzeniu Matka 

Boża w Lourdes potwierdzi Swe Niepoka-

lane Poczęcie.

Uklęknijmy na moment w Cudownej Grocie 

Massabiellskiej w Lourdes i oczyma wyobraź-

ni przypatrzmy się jak to wszystko wyglą-

dało. Jest wczesny poranek 25 marca 1858 

roku ok. godz. 5.00. Wokół jeszcze ciemno, 

na tle nieba widać zarysy gór pirenejskich, 

słychać szum wody przepływającej w pobli-

żu rzeki Gave. Do Groty zbliża się niewielka 

grupa ludzi. Na przedzie kilka kroków przed 

innymi podąża mała dziewczynka. Widać, że 

prawie biegnie, aby po chwili bezpośrednio 

przed Grotą uklęknąć i złożyć ręce do mo-

dlitwy. Dopiero po chwili pozostali do Niej 

dołączają, klękając nieco z tyłu. To Bernadet-

ta Soubirous, córka zubożałego młynarza. 

Przypatrzmy się Jej, bo trwa w stanie ekstazy. 

Mimo, że ma czternaście lat, to wygląda na 

dużo mniej, jest niewielkiego wzrostu. Jej 

twarz do tej pory taka jak inne, nagle nabiera 

niezwykłego piękna i blasku. Wszyscy klęczą-

cy wokół dostrzegają tę zmianę w Jej wyglą-

dzie. Jej anielski wygląd robi niesamowite 

wrażenie na każdym, kto znalazł się tego ran-

ka w pobliżu Groty. Ma się wrażenie czegoś 

wyjątkowego i niezwykłego. Wszyscy zdają 

sobie sprawę, że mała Bernadetta rozma-

wia z Matkę Bożą. To błogosławiona chwila, 

której nikt nie ośmiela się zakłócić. Majesta-

tyczna cisza zapełnia całą Grotę. Podobno 

Bernadetta obudziła się już w środku nocy 

przynaglana jakąś przemożną siłą nakazują-

cą Jej udać się do Groty Massabiellskiej na 

spotkanie z Matką Bożą. Jak oznajmi później, 

Matka Boża już na Nią oczekiwała w Grocie. 

Dostrzegamy, że dziewczynka podnosi się

z klęczek i podchodzi pod ścianę Groty. Teraz 

stoi trzymając w ręku zapaloną świecę. Ro-

dzice i kilka innych osób staje obok Niej po 

obu stronach dziewczynki. Bernadetka zada-

je pytanie prześlicznej Pani o Jej imię, mówi: 

„Czy Pani nie byłaby tak łaskawa powiedzieć 

mi, kim jest?”. Pani jednak tylko się uśmiecha 

i pozdrawia wszystkich lekkim pochyleniem 

głowy. Bernadetta jednak nie ustępuje i de-

likatnie ponawia swą prośbę. I znów brak 

odpowiedzi, tylko ukłon i uśmiech. Może to 

ten uśmiech i niezwykła piękność, dobroć

i łagodność ośmielają dziewczynkę, aby za-

dać ponowne pytanie o imię nieznajomej. Ta 

Jest to bardzo przykre, bo ci ludzie ujmują 

cześć Matce Bożej negując dogmat Papie-

ża Piusa IX o Niepokalanym Poczęciu Matki 

Bożej. Posłuchajmy, co ten Papież mówi na 

ten temat w końcowej części swego listu 

apostolskiego: „Z tego powodu jeśliby ktoś 

inaczej, Boże uchowaj miał sądzić, niż My

o tym zawyrokowaliśmy, niechże pozna i na 

przyszłość o tym wie, że sam na siebie wy-

dał wyrok potępienia, że stał się rozbitkiem 

w sprawach wiary i odpadł od jedności

z Kościołem, a ponadto przez sam ten fakt 

ściągnął na siebie kary przewidziane, jeżeli 

błędną swoją myśl przekazuje innym w sło-

wie, piśmie albo jakimś innym sposobem 

uzewnętrznia”.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Matki Bo-

żej oznacza, iż Najświętsza Dziewica Maryja 

od chwili swego poczęcia nie była skalana 

grzechem pierworodnym, gdyż była wybra-

na na Matkę Zbawiciela. Jest to przywilej 

jakim obdarzył Maryję sam Pan Bóg. Do 

wprowadzenia tej prawdy w życie przyczynił 

się bardzo św. Maksymilian Maria Kolbe, za-

łożyciel Rycerstwa Niepokalanej, który rozu-

miał, że Najczystszemu Bogu należy się Mat-

ka pozbawiona jakiejkolwiek winy. Oddajmy 

więc cześć Matce Bożej słowami modlitwy, 

którą ten święty bezustannie odmawiał:

„O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za 

nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

mjr SG Jerzy Misiewicz

natarczywość zostaje nagrodzona. 

Matka Boża rozkłada ręce, które do 

tej pory miała modlitewnie złożone, 

opuszcza je tak, jak przedstawiono

na Cudownym Medaliku Objawio-

nym Św. Katarzynie Laboure w 1830 

roku, a następnie składa ręce i zbliża 

je do piersi kierując wzrok ku nie-

bu i wypowiada słowa: „Ja jestem

Niepokalane Poczęcie”. 

Znamienne bardzo jest to, że Mat-

ka Boża objawiła Swoje imię wła-

śnie w dniu 25 marca, w którym to 

to dniu kościół katolicki obchodzi 

Święto Zwiastowania Pańskiego. 

Przypomina nam ono słowa Archa-

nioła Gabriela skierowane do Ma-

ryi:„Bądź pozdrowiona, pełna ła-

ski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś mię-

dzy niewiastami”. 

Na koniec pragnę wspomnieć o dziwnym 

zdarzeniu jakiego doświadczyłem kilka 

dni temu, a które mocno utkwiło w mojej 

pamięci. Ma ono związek z Matką Bożą

i jest przerażające. Będąc w pewnym punk-

cie usługowym wdałem się zupełnie przy-

padkowo w rozmowę na tematy religijne

z kobietą tam pracującą. Opowiedziałem 

jej, że byłem w wielu Sanktuariach Maryj-

nych w Polce i w Europie. Na to ona stwier-

dziła, ku memu wielkiemu zaskoczeniu, że 

nie wierzy w żadne Objawienia Matki Bo-

żej. Podkreśliła stanowczo, że Matka Boża 

nie może się nigdzie ukazywać. Dodała, że 

jest osobą wierzącą, a podstawowym źró-

dłem jej wiary jest Pismo Święte. Na moje 

zapytanie o Lourdes, Fatimę i inne miejsca 

Objawień Matki Bożej odpowiedziała, że to 

Szatan tam się ukazywał. Usłyszałem na-

stępujące słowa: „Wie Pan jaki Szatan jest 

przebiegły?” Próbowałem przedstawić jej 

różne argumenty, że się myli, oraz to, że 

Szatan panicznie boi się Matki Bożej, ale nie 

przyniosło to skutku. Kobieta z wielką zapal-

czywością i podniesionym głosem przeciw-

stawiła się temu, co mówiłem podkreślając 

dobitnie, że Szatan nie boi się zupełnie Mat-

ki Bożej. Dalej usłyszałem: „zobaczy Pan, 

ten cały Watykan już niedługo upadnie”. 

Zrozumiałem, że kobieta należy do jednej

z sekt, która pod pozorem prawdy robi takie 

spustoszenia w umysłach niektórych ludzi. 

Ja jestem Niepokalane Poczęcie…
„Ku chwale świętej i nierozdzielnej Trójcy, ku czci i sławie Bogurodzicy 
Dziewicy, dla podniesienia wiary katolickiej i dla wzrostu religii chrze-
ścijańskiej powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów 
Piotra i Pawła oraz naszą oświadczamy, stanowimy i wyrokujemy, że od 
Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych mocno i sta-
le ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza Dziewica 
Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególniejszą łaską i przy-
wilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od wszel-
kiej zmazy pierworodnej winy”

Pełna łaski
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Historycy IPN przedstawiając swoje referaty 
m.in.: „Władze PRL wobec NSZZ „Solidarność” 
1980-1981” i „Wojskowe Obozy Internowania 
1982-1983” ukazali realia początku lat 80-
-tych w Polsce, kiedy władze komunistyczne 
„rozprawiały” się z działaczami „Solidarności”. 
Decyzją kierownictw MSW i MON 5 listopada 
1982 r. tysiące działaczy opozycyjnych struktur 
„Solidarności” otrzymało powołania do odby-
cia ćwiczeń wojskowych. 
Oficjalny powód to ćwiczenia wojskowe dla 
rezerwistów, lecz faktycznie chodziło o odizo-
lowanie ludzi z kierownictwa związkowego od 
ich środowisk i ograniczenie zasięgu przewidy-
wanych protestów oraz demonstracji w pierw-
szą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 
Dlatego na „ćwiczenia” często trafiały osoby

Konferencja popularno-naukowaKonferencja pop
„„Niepokorni w kamaszeNiepokorni ”

„W Polsce mundur wojskowy cieszył się zaw
stwie. Było to draństwo ze strony władz ko
stane, jako narzędzie walki z ludźmi, którzy 
kraju” – powiedział Prezydent Łodzi Jerzy 
święconą działaczom „Solidarności”, ofiaro
nych w obozach wojskowych i więzieniach. 

W sierpniu 1980 r. i w grudniu 1981 r. byłem 

pracownikiem Stoczni Północnej im. Boha-

terów Westerplatte w Gdańsku. W czasie 

strajków sierpniowych i w okresie pierwszej 

„Solidarności” nie angażowałem się w dzia-

łalność związkową. Zajmowałem się kontrolą 

przedsiębiorstw i dlatego zaangażowałem 

się w pracę w Radzie Pracowniczej. Działal-

ność Rady jeszcze na dobre się nie zaczęła, 

a już musiała zakończyć swoją działalność 

wraz z ogłoszeniem stanu wojennego. Na-

sza stocznia pracowała dla wojska i dlatego 

od samego początku stanu wojennego była 

zmilitaryzowana. Większość kierownictwa 

chodziła w mundurach i z pistoletami w ka-

burach. Po spacyfikowaniu zakładu w grud-

niu i wznowieniu pracy, właśnie w oparciu

o Radę Pracowniczą organizowaliśmy pomoc 

dla rodzin internowanych kolegów. Nie zo-

stało to nie zauważone przez dyrekcję i ko-

misarza. Nie ugięliśmy się jednak pod presją 

i nadal jawnie zbieraliśmy pieniądze. Zorgani-

zowaliśmy również tajny Stoczniowy Komitet 

Robotniczy, drukowaliśmy gazetkę stocznio-

wą, kolportowaliśmy podziemną prasę. Za 

prowadzoną działalność byłem kilkakrotnie 

zwalniany z pracy, a po odwołaniach ponow-

nie przyjmowany. Nie zdziwiło mnie również 

wezwanie na ćwiczenia wojskowe, mimo, że 

nie odbywałem wcześniej zasadniczej służby 

wojskowej, ponieważ kontynuowałem na-

ukę.   

Wezwanie na „ćwiczenia” otrzymałem przez 

posłańca na kilka dni przed terminem sta-

wienia się w jednostce. Następnego dnia 

zacząłem sprawdzać kto jeszcze z kolegów 

ze stoczni i z innych zakładów otrzymał po-

dobne wezwania. Wywiad nie pozostawiał 

wątpliwości. Władza szykowała się do na-

stępnego etapu represji. Wezwania dotyczyły 

tych, którzy w ciągu niespełna roku przejęli 

na swoje barki ciężar działalności opozycyjnej 

po internowaniu działaczy pierwszego rzutu. 

Chełmno, piękne miasto,  znałem z wycieczek 

krajoznawczych i wydawało mi się, że nie 

ma się czego obawiać. Trzy miesiące szybko 

miną. Po naradzie z kolegami przyjęliśmy 

zasadę, aby nie dać się sprowokować i jakoś 

przetrwać te 90 dni. 

Po dotarciu do jednostki zaprowadzono mnie 

na salę gimnastyczną, gdzie na ławkach pod 

ścianami siedziało kilkadziesiąt osób. Wymia-

na ubrań i na kompanię, do której zostałem 

przydzielony. Pamiętam, że już pierwszego 

dnia Mietek Juncewicz dostał 8 dni aresztu. 

Po zakwaterowaniu jeszcze tej samej nocy 

była awantura, bo ktoś umieścił za szybą pla-

kat z napisem „Solidarność”. Żeby go usunąć, 

trzeba było zbić szybę. Po mieście i w jed-

nostce rozpowszechniono informację, że do 

jednostki trafili kryminaliści, obiboki, darmo-

zjady i „niebieskie ptaki”, którym nie chce się 

pracować. Kadrę do obozu skompletowano

z jednostek spoza Chełmna. Było tylko dwóch 

miejscowych oficerów: por. Grabowski, do-

wódca VIII Kompanii i kpt. Rokicki, dowódca 

Kompanii Inżynieryjno-Drogowej. Ja ostatecz-

nie trafiłem do tej ostatniej. 

Od samego początku, na porządku dzien-

nym były przesłuchania prowadzone przez 

wojskowych lub cywili i nieustanna musztra.

Z miejsca też przyjęliśmy różne formy oporu. 

Ci z nas, którzy byli wcześniej w wojsku, zna-

jąc regulaminy, stosowali je w taki sposób, 

żeby utrudniać życie kadrze. Dyżurni, podczas 

kontroli pomieszczeń kompanii przez dowód-

cę batalionu, najpierw sprawdzali zgodność 

ze zdjęciem na tablicy informacyjnej, a do-

piero potem składali meldunek. Jeden z nich 

składając meldunek użył zwrotu „obywatelu 

komendancie”, na co mjr Morawski zareago-

wał: „Ducze” mi mówcie” i w gwarze obozo-

wej tak został nazwany. Podczas porannego 

apelu nie odpowiadaliśmy na pozdrowienia 

dowódcy batalionu. Wyłamywała się tylko 

częściowo VIII Kompania, w której pierwsze 

szeregi cicho wołały „czołem obywatelu ma-

jorze”. Cóż oni z nami nie wyprawiali, żeby 

nas nauczyć powitania. Ćwiczyliśmy od ka-

prala do generała i było pięknie, aż echo nio-

sło. Nie wychodziło tylko z majorem. Pamię-

tam również, że 13 grudnia major z nami się 

nie przywitał. Widocznie obawiał się reakcji

z naszej strony i nie chciał prowokować.

Byliśmy wtedy na poligonie, który nazywał się 

Kępa Panieńska (od nazwy rezerwatu). Mieli-

śmy w obozie radio, które odbierało Wolną 

Europę, ale o śmierci Breżniewa dowiedzie-

liśmy się z zachowania kadry. Wszystkich 

wezwano do sztabu, w obozie była martwa 

Przemawia Prezydent Łodzi Jerzy KropiwnickiPrzemawia Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki

Wspomnienia
Andrzeja Adamczyka,
internowanego w obozie w Chełmnie

Wojskowe Obozy SpecjalneWojskowe Obozy Specjalne

cisza, „wojsko” jak zwykle w terenie równa-

ło brzegi Wisły. Ci z kadry, którzy pozostali, 

chodzili jak śnięci. Nie wiadomo, kto puścił 

wiadomość, że Breżniew umarł. Na Dzienniku 

Telewizyjnym to była radość! Tym razem nikt 

nas nie musiał zmuszać do jego oglądania, 

wszyscy chcieliśmy na własne uszy usłyszeć tę 

wiadomość. 

Praktycznie cały pobyt w jednostce spędziłem 

na zwolnieniu lekarskim. Zaraz pierwszego 

dnia pobytu na poligonie najpierw „podźwi-

gałem się” nosząc tzw. dyle (duże i ciężkie 

bale), a później zerwałem bark kopiąc już

w nocy latrynę. Prawdopodobnie leki przeciw-

bólowe podrażniły żołądek, co spowodowało 
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Konferencja popularno-naukowapularno-naukowa
„Niepokorni w kamaszew kamasze””

wsze poważaniem i szacunkiem w społeczeń-
omunistycznych, że wojsko zostało wykorzy-

walczyli o wolność i niepodległość swojego 
Kropiwnicki rozpoczynając konferencję po-

om represji stanu wojennego, prześladowa-

z orzeczoną niezdolnością do odbywania służ-
by wojskowej, a nawet kaleki. Działacze „Soli-
darności” do obozów wojskowych byli powo-
ływani przez Wojskowe Komendy Uzupełnień. 
„Ćwiczenia dla rezerwistów” trwały od listo-
pada 1982 r. do lutego 1983 roku w obozach 
rozsianych na terenie kraju m.in.: w Chełmnie 
i Czerwonym Borze. 
Przez trzy miesiące byli przetrzymywani
w skrajnych warunkach bytowych, podda-
wani przeróżnym szykanom i propagandzie. 
Teren obozów był strzeżony przez uzbrojone
w ostrą amunicję patrole z rozkazem strzela-
nia do wszystkich próbujących się zbliżyć na 
obszar obozu. 
Stres i spartańskie warunki powodowały ciągłe 
schorzenia. O sytuacji, jaka panowała w obo-
zach mówił jeden z prelegentów przytaczając 
statystyki umieralności wśród internowa-
nych. Do dnia dzisiejszego spośród roczników
1955-60, nie żyje już jedna trzecia. 
Dramatyczne wydarzenia, które mają swoich 
bohaterów, nie znajdują odbicia w rzeczywi-
stości. O wielu z nich nie wspominają pod-
ręczniki, encyklopedie i analizy historyczne. 
Adam Nowak, główny organizator spotkania, 
wyraził nadzieję, że tematy poruszone w cza-
sie tej konferencji staną się przedmiotem zain-
teresowania Ministerstwa Edukacji Narodowej 
i znajdą swoje miejsce w szkolnictwie i pod-
ręcznikach historii. 
Sesję popularnonaukową, która odbyła się 
12 września br. w Auli Zespołu Szkół Sale-
zjańskich w Łodzi, zorganizowali świadkowie 
tamtych zdarzeń, którzy tworzą dzisiaj: Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Represjonowanych 
w Wojskowych Obozach Specjalnych w latach 
1982-1983, Stowarzyszenie Osób Internowa-
nych „Chełminiacy 1982” i Stowarzyszenie 
Więźniów Politycznych „Hrubieszów '81”.

Anna Tokarska

namiot, czyli obozowy szpitalik, w którym 

przebywali chorzy. W tym czasie trwała gło-

dówka, która była odpowiedzią na uwięzienie 

jednego z kolegów, bodajże Władka Żydonika 

z Lidzbarka. W nocy ustawiono w obozie duży 

krzyż. Rankiem został on odkryty i oficerowie 

postanowili  ukarać winnego  niedopilnowa-

nia porządku. Dyżurny kompanii, na terenie 

której stanął krzyż, otrzymał 6 dni aresztu

i przez cały ten czas pozostali obozowicze od-

mawiali przyjmowania posiłków. Było to dla 

mnie oczywiste, że bez względu na chorobę 

wezmę  udział w proteście. Szóstego dnia 

głodówki zlikwidowano ciepły namiot. (...) 

Ponieważ bóle żołądka  nasiliły się, trafiłem 

na izbę chorych do pułku. Po zaaplikowaniu 

kilkunastu zastrzyków dożylnych znowu prze-

wieziono mnie na poligon. 

Od samego początku domagaliśmy się wyjść 

na niedzielną  Mszę św. do Kościoła. Udarem-

niano nam to twierdząc, że w czasie ćwiczeń 

wyjścia są niemożliwe. Za to w  namiotach, 

a później i w salach żołnierskich, koledzy or-

ganizowali modlitwy. Anioł Pański zamykał 

zawsze nasz dzień.

W kompanii mieliśmy jednego niezłomne-

go, który był zawsze na pierwszej linii i miał 

pretensję do wszystkich, którzy na tej pierw-

szej linii nie stali. Tym niezłomnym był i jest 

nadal Józek Pintera z Bydgoszczy. Oficerowie 

polityczni, którym zaszedł za skórę, posunęli 

się do prowokacji w stosunku do niego. Po 

odwiedzinach rodziny, sprowokowano ja-

kąś awanturę i próbowano wmieszać w to 

porucznika Żelazkiewicza ze Szczecina. Po-

nieważ porucznik nie potwierdził zdarzeń, 

ani nie obwinił Józka, został karnie usunięty

z jednostki. Żelazkiewicza obciążono również 

jakimiś kosztami za rzekomo utracone wy-

posażenie. Pamiętam, że składaliśmy się na 

zapłacenie tej kaucji. Podziękowaliśmy mu 

również za postawę. 

Chyba po Nowym Roku, zlikwidowano obóz 

Kępa Panieńska i przeniesiono nas do koszar. 

Niedługo potem zlikwidowano również obóz 

w Kwidzynie. Cały sprzęt zwieziono wcześniej 

do pułku, ale ktoś musiał go oczyścić i upo-

rządkować. Ponieważ w jednostce byli tylko 

chorzy, to cała praca spadła na nas. Sierżant 

Tomczak, który dostał polecenie uporządko-

wania sprzętu, zebrał nas wszystkich i wyzna-

czył zadania. Wtedy wystąpiłem i odmówi-

łem pracy ze względu na zwolnienie lekarskie

i całkowity zakaz wykonywania jakiejkolwiek 

pracy. Wystąpili za mną mający podobne 

zwolnienia Jurek Nowicki i Wiesiek Urbaniak. 

Za naszym przykładem poszła reszta. Sierżant 

zobaczywszy, że nie wykona polecenia zabrał 

nas wszystkich do dowódcy batalionu do ra-

portu. Jak doszliśmy, było nas tylko trzech! 

Ja poszedłem na pierwszy ogień. „Ducze” 

wychodził z siebie. Wydzierał się na mnie

i łagodniał na przemian. Przyjąłem zasadę, 

że gdy się wydziera, to się nie odzywam,

a gdy pyta spokojnie, to odpowiadam. Wcale 

go to nie uspokoiło. Walił pięściami w biurko

i opadał na oparcie fotela. Okazja do „ze-

msty” nadarzyła mu się już nazajutrz. Ponie-

waż w stołówce było dosyć ciasno i niewy-

godnie, większość z nas pobierała posiłek

i szła jeść na kompanię. Było to niezgodne 

z regulaminem. Na czymś takim zostałem 

przyłapany przez samego „Ducze”. Rozpo-

znał mnie natychmiast i kazał  stawić się do 

raportu do dowódcy kompanii. Kapitan spo-

kojnie mnie przyjął i zakomunikował, że do-

stanę naganę. Następnego dnia jeszcze przed 

apelem, udałem się do lekarza i zostałem 

przewieziony do szpitala do Grudziądza. Po 

tygodniu wyrzucono mnie ze szpitala, ale ze 

zwolnieniem od pracy. 

Wróciłem na kompanię. W jednostce widać 

już było przygotowania do naszego zwolnie-

nia. Zajęcia nad Wisłą odbywały się nadal, ale 

tylko niektórzy z kadry  próbowali być jeszcze 

służbistami. Oficerowie polityczni próbowali 

podsumować nasz pobyt, wmawiali nam, że 

odbyliśmy normalne ćwiczenia. Była to rów-

nież okazja dla nas, żeby udowodnić im, że to 

nieprawda. W naszej kompanii, w tych dys-

kusjach, jednym z najbardziej bezkompromi-

sowych był Ignac Wrzesiński z Aleksandrowa 

Łódzkiego, oczywiście poza Józkiem Pinterą. 

Por. Konwerski miał prowadzić z nami zaję-

cia na temat moralności socjalistycznej. Ignac 

wstał i powiedział, że albo mówimy o moral-

ności i dyskutujemy, albo o moralności socja-

listycznej i on wtedy wychodzi. Trudno było 

porucznikowi opanować sytuację. Barwnych 

postaci było zresztą więcej. 

Na zakończenie kadra przygotowała nam 

kilka niespodzianek. Wszyscy robiliśmy za-

piski adresów i kontaktów. Zrobiono nam 

„kipisze” tuż przed wyjściem. Ocalały tylko 

zapiski na karteluszkach, których nie znaleź-

li. Traktowano nas, jak więźniów. Wywożono

z jednostki grupami po kilku, zakrytym samo-

chodem; bramą poligonową, byle nie przez 

miasto i bezpośrednio na dworzec, tuż przed 

przybyciem pociągu. Oficer oddawał nam 

książeczki wojskowe, gdy pociąg stał na pe-

ronie, i pilnował dopóki pociąg nie ruszył. 

Tak się zakończyła moja służba w Ludowym 

Wojsku Polskim. Po wyjściu, badania żołąd-

ka u cywilnego lekarza wykazały ostry nieżyt

i ślady po wrzodach na dwunastnicy.

Doświadczeń z Chełmna nie da się przece-

nić w dalszej mojej działalności. Stosunko-

wo miękko wszedłem w świat konspiracji.

W Gdańsku mieliśmy organizację Bractwo Ob-

latów św. Brygidy, która odegrała istotną rolę 

w przełamywaniu władzy komunistycznej. To  

na bazie kontaktów z Chełmna rozszerzyliśmy  

obszar jej działania na całą Polskę. 

oprac. Anna Tokarska

z kolei chorobę wrzodową. Ponieważ leczenie 

w jednostce nie przynosiło efektu, przewie-

ziono mnie do szpitala w Grudziądzu. Trafi-

łem tam zresztą dwa razy. Kiedy przyjechałem 

tam po raz pierwszy, było to tuż po wygranej 

wojnie o prawo do słuchania niedzielnej Mszy 

św. w szpitalu. Głównym „wojownikiem” był 

Lech Wojciechowski ze Szczecina, później le-

żeliśmy na jednej sali. Pomimo, że leczenie  

nie przyniosło widocznych rezultatów, wypi-

sano mnie ze szpitala do dalszego leczenia

w jednostce. W tym czasie koledzy byli na po-

ligonie, dokąd i ja trafiłem. Przywieziono mnie 

w środku nocy i przydzielono do jakiegoś na-

miotu pomimo, że w obozie był tzw. ciepły 
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Tytuł był na tyle kuszący, że uległam. 
Wszak TVN zapraszał w sobotnie przed-
południe na „Śniadanie z mistrzami”. 
To przecież nie lada gratka posłuchać 
mądrych ludzi, od których można się 
czegoś nauczyć, pomyślałam. Czasy 
mamy takie, że mistrzów dziś jak na 
lekarstwo.

Nie mówimy oczywiście o mistrzach sportu. 

Ale o osobach, które osiągnęły swoim kla-

rownym życiem status moralny, duchowy

i intelektualny na tyle nobilitujący, że mogą 

uchodzić za autorytety. Mistrz dzieli się mą-

drością, a nie wymądrza, inspiruje, a nie 

manipuluje, rozjaśnia, a nie zaciemnia ho-

ryzonty intelektualne, stymuluje duchowy 

wzrost. Jest uczciwym przewodnikiem do 

źródła prawdy, a nie iluzjonistą uwodzącym 

słuchaczy jej pozorami.

Taka robocza definicja słowa, które dla 

mojego pokolenia znaczyło bardzo wiele. 

Chociaż przechodziliśmy, jak wszyscy mło-

dzi, oczarowania i rozczarowania osobami, 

które na wyrost obdarzaliśmy szacunkiem 

i zaufaniem. Taki defekt a może przywilej 

młodości? Dojrzewaliśmy, uczyliśmy się od-

różniać ziarno od plew. Nauka mądrości jest 

kosztowna, więc cierpieliśmy po kolejnych 

rozczarowaniach, ale nie rezygnowaliśmy

z poszukiwania Mędrców i Mistrzów. Ci któ-

rzy znaleźli, wiedzą, że ten trud, te cierpie-

nia były warte tej ceny.

W naszym codziennym słowniku coraz 

rzadziej pojawia się słowo mistrz, bohater. 

Za to rozpycha się łokciami idol. Żyjemy

w świecie kultu idoli i celebrytów. I nawet 

nie zauważyliśmy jak wyhodowaliśmy sobie 

współczesną herezję. Dzisiejsza „idolatria” 

(kult zastępczych bóstw) odzwierciedla na-

szą wewnętrzną pustkę i powierzchowność. 

Gdzie ci Mistrzowie, chciałoby się tęsknie 

westchnąć na nutę Francois Villona: Ach, 

gdzież są niegdysiejsze śniegi?... Chociaż on 

sam Villon, średniowieczny łotrzyk i hulaka, 

to przecież jego testament świadczy o mą-

drości właśnie. Tylko człowieka mądrego, 

który we właściwej proporcji widzi swoją 

nędzę wobec wielkości swego Stwórcy, stać 

na skruchę i zaufanie Bożemu Miłosierdziu. 

Skurczyli się nam, o jakże skurczyli mistrzo-

wie do wymiarów idoli. Mikro i przykro.

Zaproszeni na śniadanie do TVN „Mistrzo-

wie” okazali się idolami naszymi powszedni-

mi , żeby nie powiedzieć celebrytami.

Zamknięty, choć programowo otwarty i to-

lerancyjny, krąg towarzystwa wzajemnej ad-

oracji. Powtarzają jak papugi, stroszące ko-

lorowe pióra, te same zgrane opinie – prze-

pustki na salony Warszawki. Są tak przewi-

dywalni w swoich opiniach, jak fakty TVN, 

które od prawie miesiąca za najważniejszą 

wiadomość dnia, którą rzekomo żyje każda 

polska rodzina, uznały dywagacje: wyjdzie 

czy nie wyjdzie? Oczywiście pan Polański ze 

szwajcarskiego więzienia.

Uwaga. Dziś obowiązuje w tych kręgach 

deklaracja – „Jestem wierzący, więc jestem 

za zdjęciem krzyża. Cóż za zbieżność w cza-

sie? Obwieściła to również („jestem wielką 

katoliczką”), ze słodkim uśmiechem polsko-

-amerykańska blondynka, przyciskając wiel-

ki krzyż do nagiego ciała. Cel, a jakże „prze-

najszlachetniejszy” – obrona zwierzątek.

A może jednak – miraż wielkiej kariery, za 

cenę profanacji krzyża? 

Przy takiej „mądrości” mistrzów, zaproszo-

nych do TVN, prawdziwymi Mędrcami byli 

ś.p. Pan Stanisław i Pan Wacek, z którymi na 

mojej podwarszawskiej wsi ucinałam sobie 

pogawędki letnią porą. Od człowieka mą-

drego, niekoniecznie, patentowanego inte-

ligenta, zawsze czegoś można się nauczyć. 

Bóg zapłać, Panie Wacku i Stasiu. Odpoczy-

wajcie w pokoju. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Mędrcy i mądrale Fe l i e t o n

Św. Barbara na medalu wojskowych geografów

Na awersie znajduje się budynek Wojskowe-

go Instytutu Geograficznego im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Alejach Jerozolim-

skich, oddany do użytku w 1935 roku. Jest 

to miejsce wokół którego skupiała się służba 

geograficzna i topograficzna WP. Miejscem 

szczególnym, na drugim piętrze, tego gma-

chu jest sala pod numerem 216, w której 

mieściła się biblioteka WIG. Funkcjonowała 

ona, w swej prawie nie zmienionej postaci, 

do końca XX w., jako sala odpraw, szkoleń 

i spotkań. To nad nią znajduje się wymow-

ny relief w brązie, obraz kontynentów z ze-

garem w otoczeniu znaków zodiaku, pod-

pisany mottem służby „Mapa zwierciadło 

przyczyny i skutku”. Mądrość hasła i jego 

umiejscowienie jest sercem, wokół którego 

skupia się środowisko.

Przywołanie na rewersie św. Barbary pa-

tronki artylerzystów, minerów, załóg for-

tecznych, a także geologów, geofizyków, 

geografów, w tym topografów, w zamiarze 

ma wywołać refleksję, o jedności wielkiej 

rodziny inżynierów wojskowych, o trady-

cjach sięgających dalej niż dwudziestolecie 

międzywojenne.

Z lewej strony teodolit ze znaku Wojskowe-

go Instytutu Geograficznego, z prawej sy-

gnał triangulacyjny, znikający z krajobrazu 

symbol intensywnych prac pomiarowych 

tworzącego się państwa polskiego, zarów-

no w okresie dwudziestolecia międzywojen-

nego, jak i po II wojnie światowej. To geo-

grafowie od roku 1918 i topografowie po 

roku 1945 pierwsi przestrzennie scalali kraj 

w jego nowych granicach.

Medal jest inicjatywą prywatną i wydany

w ograniczonej serii (numerowany od 001 

do 100). Wręczany honorowo ma upamięt-

niać jubileusz, budować więzy i wyzwalać 

kolejne inicjatywy. 

kpt. rez. Wiesław Czajka

W październiku i listopadzie 2009 roku z inicjatywy oficerów służby czynnej i re-
zerwy, związanych ze służbą topograficzną WP, powstał okolicznościowy medal 
podtrzymujący tradycje geografów i topografów wojskowych.
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Niebanalne

życiorysy

Według legendy była 

piękną córką bogatego 

poganina Dioskura z He-

liopolis w Bitynii (płn. cz. 

Azji Mniejszej). Ojciec wy-

słał ją na naukę do Tragi-

komedia. Tam zetknęła się 

z chrześcijaństwem. Prowadziła korespon-

dencję z wielkim filozofem i pisarzem Ory-

genesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem 

przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. 

Ojciec dowiedziawszy się o tym, pragnąc 

wydać ją za mąż i złamać opór dziewczy-

ny, uwięził ją w wieży. Jej zdecydowana 

postawa wywołała w nim wielki gniew. 

Przez pewien czas Barbara była głodzona 

i straszona, żeby wyrzec się wiary. Kiedy 

to nie poskutkowało, ojciec zaprowadził 

ją do sędziego i oskarżył. Sędzia rozkazał 

najpierw Barbarę ubiczować, jednak jej 

chłosta wydała się jakby muskaniem pa-

wich piór. W nocy miał ją odwiedzić anioł, 

zaleczyć jej rany i udzielić Komunii św. Po-

tem sędzia kazał Barbarę bić maczugami, 

przypalać pochodniami, a wreszcie obciąć 

jej piersi. Chciał ją w takim stanie pognać 

ulicami miasta, ale wtedy zjawił się anioł

i okrył jej ciało białą szatą. Wreszcie sędzia 

zrozumiał, że torturami niczego nie osią-

gnie. Wydał więc wyrok, by ściąć Barbarę 

mieczem. Wykonawcą tego wyroku miał 

się stać ojciec Barbary, Dioskur. Podobno 

ledwie odłożył miecz, zginął rażony pioru-

nem. Barbara poniosła męczeńską śmierć 

w Nikomedii (lub Heliopolis) ok. 305 roku 

(w czasie prześladowań za panowania ce-

sarza Maksymiana Galeriusza (305-311), 

które było najkrwawsze).

Być może, że właśnie tak nietypowa 

śmierć, zadana ręką własnego ojca, roz-

sławiła cześć św. Barbary na Wschodzie

i na Zachodzie.

W Polsce kult św. Barbary był zawsze bar-

dzo żywy. Już w modlitewniku Gertrudy, 

córki Mieszka II (XI w.), wspominana jest 

pod datą 4 grudnia. Pierwszy kościół ku jej 

czci wystawiono w 1262 r. w Bożygniewie 

koło Środy Śląskiej. W wieku XV wydział 

Święta Barbara, dziewica i męczennica

teologiczny na Akademii Krakowskiej ob-

rał sobie za patronkę św. Barbarę. Poza 

Polską św. Barbara jest darzona wielką 

czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryn-

gii, południowym Tyrolu, a także w Zagłę-

biu Ruhry.

Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. 

Barbarę przede wszystkim ci, którzy na 

śmierć nagłą i niespodziewaną są najwię-

cej narażeni: górnicy, hutnicy, marynarze, 

rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie 

itp. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli 

sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśli-

wą. W Polsce istniało nawet bractwo św. 

Barbary jako patronki dobrej śmierci. Na-

leżał do niego m.in. św. Stanisław Kostka. 

Barbara jest ponadto patronką archidiece-

zji katowickiej, Edessy, Kairu; architektów, 

cieśli, dzwonników, kowali, ludwisarzy, 

murarzy, szczotkarzy, tkaczy, wytwórców 

sztucznych ogni, żołnierzy (szczególnie 

artylerzystów i załóg twierdz). Jest jedną

z Czternastu Świętych Wspomożycieli.

(źródło: brewiarz.pl)

Caritas Ordynaria-
tu Polowego Wojska 
Polskiego, wspólnie 
z Departamentem 
Wychowania i Pro-
mocji Obronności 

MON, wydała multimedialny album pt. 
„Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”.

Wydanie albumu zbiega się w czasie z piątą 

rocznicą śmierci Papieża-Polaka i z oczeki-

waniem na rychłe zakończenie procesu ka-

nonizacyjnego.

We wspomnieniach o Janie Pawle II – Orę-

downiku Pokoju, i w rozważaniach na temat 

jego nauki bardzo wyraźnie przewija się 

motyw żołnierskiej służby ujętej w zbawczy 

plan Boga, służby drugiemu człowiekowi, 

służby jako świadectwa miłości. 

Publikacja ta ukazuje związki Ojca Święte-

go z Wojskiem Polskim, począwszy od tych 

Multimedialny album
„Jan Paweł II z Wojskiem Polskim”

najgłębszych, rodzinnych, przez czasy szkol-

ne i studenckie, okres kapłańskiej posługi

w Krakowie aż po moment wyboru na Sto-

licę Piotrową. Najobszerniejszy rozdział pu-

blikacji – „Świadectwa”, został poświęcony 

spotkaniom Papieża z polskimi żołnierzami 

i zawiera przemówienia kierowane do ludzi 

w mundurach podczas całego pontyfikatu. 

Wizerunek Jana Pawła II w łączności z Woj-

skiem Polskim jest znaczącym świadectwem 

podstawowych wartości humanitarnych, 

jakimi kierują się polscy żołnierze, pełniąc 

służbę w kraju i za granicą.  

Nie ma na polskim rynku wydawniczym pu-

blikacji książkowej ani elektronicznej, która 

tak obszernie prezentowałaby związki Jana 

Pawła II z Wojskiem Polskim.

Album został wzbogacony o:

-  reportaż filmowy ze spotkania Jana Paw-

ła II z Wojskiem Polskim w Zegrzu Pomor-

skim 2 czerwca 1991 roku i z pożegna-

nia Papieża w Krakowie 9 czerwca 1991 

roku,

-  nagranie dźwiękowe fragmentów przemó-

wień i homilii, wygłoszonych przez Jana  

Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczy-

zny, wskazujących drogę miłowania Boga 

i Ojczyzny. Słowom Papieża towarzyszy 

muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu 

najwybitniejszych polskich pianistów. 

Nagranie zawiera również pieśni patriotycz-

ne i religijne. Znalazły się w nim też powsta-

łe po śmierci Jana Pawła II piosenka: „Zostań 

z nami” i nowa zwrotka ulubionej pieśni Pa-

pieża „Barka” w wykonaniu Reprezentacyj-

nego Zespołu Artystycznego WP.

Album „Jan Paweł II z Wojskiem Polskim” 

nawiązuje także do dwusetnej rocznicy uro-

dzin Fryderyka Chopina.

CARITAS

MyMyœœlili
nieprzedawnionenieprzedawnione

„Mierząc się z przeszkodą,
człowiek poznaje siebie”.

Antoine de Saint-Exupery
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Wojskowi geografowie
modlili się w Katedrze Polowej

– Kadra Wojskowego Centrum Geograficz-

nego jest głównym wytwórcą precyzyjnych 

map i dokumentów topograficznych dla 

naszej armii, jest to funkcja odpowiedzial-

na, wiele od Was zależy – mówił w homilii 

Biskup Tadeusz Płoski. Hierarcha zachęcił 

żołnierzy i pracowników Centrum do po-

szukiwania autorytetów wśród świętych

i błogosławionych.

Wskazał m.in. na postać św. Elżbiety Wę-

gierskiej – wspominanej tego dnia przez 

Kościół powszechny. – Refleksja nad jej ży-

ciem, przepełnionym miłosierdziem i miło-

ścią bliźniego powinna być dla nas zachętą 

do pomocy dla otaczających nas ludzi – po-

wiedział.

Ordynariusz wojsko-

wy przypomniał też 

historię powstania 

i zakres działalności 

Wojskowego Cen-

trum Geograficzne-

go. Przypomniał, że 

choć w tej formie ob-

chodzi w tym roku pięciolecie istnienia to 

historia Polskiej Kartografii Wojskowej sięga 

czasów przedwojennych.

W Eucharystii uczestniczyli żołnierze i pra-

cownicy Centrum z dowodzącym płk. Janu-

szem Rozwałką. Mszę św. wraz z Biskupem 

Tadeuszem Płoskim koncelebrował ks. mjr 

Krzysztof Kacorzyk. Przy ołtarzu stanął po-

czet sztandarowy Kompanii Reprezentacyj-

nej WP oraz logo Centrum. Po Komunii płk 

Janusz Rozwałka podziękował Biskupowi 

Polowemu za wspólną modlitwę w intencji 

wojskowych geografów i kartografów.

Wojskowe Centrum Geograficzne (WCG) 

powstało w roku 2004 z przekształcenia 

Wojskowego Ośrodka Geodezji i Telede-

tekcji oraz Oddziału Zabezpieczenia Topo-

graficznego. WCG to jednostka wojskowa 

odpowiedzialna za zabezpieczenie geogra-

ficzne Sił Zbrojnych RP. Jej głównym zada-

niem jest realizacja zadań mających na celu 

zaopatrzenie wojsk w produkty kartogra-

ficzne i bazy danych, w formie analogowej 

jak i cyfrowej, niezbędne do planowania

i prowadzenia działań.

Wojskowe Centrum Geograficzne jest dzi-

siaj jedną z najnowocześniejszych placówek 

w Polsce. Nasycenie nowoczesnym sprzę-

tem oraz bogatymi w wiedzę i kwalifikacje 

ludźmi powoduje, że może wykonać każ-

de zadanie z zakresu geodezji, kartografii, 

fotogrametrii i teledetekcji zarówno na 

potrzeby Sił Zbrojnych RP jak i gospodarki 

narodowej.

Krzysztof Stępkowski

– Wasza praca przyczynia się do plano-
wania i budowania strategii bezpieczeń-

stwa naszej Ojczyzny powiedział 17 listopada podczas Mszy 
św. w intencji kadry i pracowników Wojskowego Centrum Geo-
graficznego Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski. Wojskowi kar-
tografowie, geodeci i geografowie rozpoczęli obchody 5-lecia 
Wojskowego Centrum Geograficznego Eucharystią w Katedrze 
Polowej WP.

W Parafii Wojskowej przy akompaniamencie Orkiestry Garnizonowej, 29 listopada br. 
odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Mo-
dlitwie przewodniczył proboszcz i kapelan jednostki 8.FOW, ks. kmdr ppor. Adam Bazy-
lewicz. Licznie zgromadzeni ludzie morza, przedstawiciele 8.FOW oraz sympatycy MW 

powierzali Bogu losy żołnierzy – marynarzy, ich rodziny oraz tych, którzy nigdy nie po-

wrócili z morza.
Do tej modlitwy dołączyli się również harcerze i harcerki III Szczepu Harcerskiego „Sło-
wianie” ZHR, którym flotylla na różne sposoby pomaga zapoznawać się z marynarskim 
rzemiosłem. Ich obecność i modlitwa była wyrazem wdzięczności za wszelkie dobro 
otrzymane od 8.FOW. Po Eucharystii Orkiestra Garnizonowa dała koncert muzyki woj-

skowej, który zakończył się wielkimi owacjami.
ab

Modlitwa w intencji ludzi morzaModlitwa w intencji ludzi morza
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Strażnik Niepodległości Polski kończy 90 lat

Eucharystii przewodniczył Biskup Drohi-

czyński Antoni Pacyfik Dydycz (OFM Cap.), 

homilię wygłosił Biskup Polowy WP gen. 

dyw. Tadeusz Płoski. W koncelebrze uczest-

niczyło liczne grono księży; m.in. członko-

wie Kapituły Ordynariatu Polowego, ks. 

Prałat Wójcik, ks. prof. Ryszard Rumianek, 

ks. prof. Henryk Skorowski. Katedrę Polową 

tłumnie wypełnili politycy, posłowie i sena-

torowie, przyjaciele i znajomi, przedstawi-

ciele miast, których Prezydent Kaczorowski 

jest Honorowym Obywatelem. Najwyższe 

władze RP reprezentował Marszałek Sejmu 

Bronisław Komorowski. Przy ołtarzu stanął 

poczet sztandarowy KRWP. Zwracały uwa-

gę barwne kontusze szlacheckie Bractwa 

Kurkowego, a wzdłuż nawy głównej stanął 

szpaler wojska z proporcami w mundurach 

II RP. Bogatą oprawę muzyczną zapewniła 

Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II z Kałuszy-

na oraz Chór, który śpiewał a capella części 

stałe Mszy św. m.in. Agnus Dei, Miserere, 

Sanctus.

Bp Antoni Dydycz we wprowadzeniu do 

Mszy św. wskazał na niezłomną postawę 

służby Ojczyźnie w życiu jubilata, służby, 

która nie cofa się przed przeciwnościami

i cierpieniem.

– Pan Prezydent należy do tego pokolenia 

Polaków, mówił w homilii Biskup polowy 

Tadeusz Płoski, którego dzieciństwo i mło-

dość upłynęły w niepodległym kraju, ale na 

którego barki spadł szczególny ciężar walki 

o wolność Ojczyzny z dwoma totalitaryzma-

mi: stalinowskim i hitlerowskim. Ordyna-

riusz wojskowy przypomniał etos patrio-

tyczny, w jakim dojrzewała gotowość do 

służby Ryszarda Kaczorowskiego, wyrażona 

w Harcerskim Hymnie: Wszystko, co nasze 

Polsce oddamy.

– Na szczęście w życiu trzeba zasłużyć, 

m.in. skuteczną pracą dla innych, mówił

w laudacji Marszałek Bronisław Komorow-

22 grudnia 1990 r. misja Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego dobiegła końca. 
Przekazał na Zamku Królewskim w Warszawie insygnia państwowe II RP Lecho-
wi Wałęsie. Strażnik Niepodległej na Uchodźstwie skończył 26 listopada 2009 r.
90 lat. Jest m.in. tegorocznym Laureatem Dyplomu Ordynariatu Polowego Bene-
merenti. W intencji Jubilata 23 listopada 2009 w Katedrze Polowej WP sprawowa-
na była Msza św. dziękczynna koncelebrowana.

Katedra Polowa: Jubileusz Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodźstwieKatedra Polowa: Jubileusz Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie
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ski. Czy może być większe szczę-

ście dla człowieka, który służył

i walczył o wolną Polskę, niż dożyć 

wolności Ojczyzny? – pytał Mar-

szałek i życzył, by szczęście nadal 

towarzyszyło Dostojnemu Jubila-

towi.

– Jubilat to ten, który się Boga nie 

boi, a ludzi nie wstydzi – przyto-

czył definicję Jubilata ks. Prof. 

Rumianek, rektor UKSW, uczelni, 

która uhonorowała Jubilata.

Odczytane też zostały posłania skie-

rowane na ręce Jubilata przez Abp. 

Edwarda Ozorowskiego z Białego-

stoku i Abp. Sławoja Leszka Głódzia 

z Gdańska. Orkiestra młodzieży

z Kałuszyna odegrała i odśpiewała 

Ryszardowi Kaczorowskiemu ży-

czenia „zdrowia i szczęścia i bło-

gosławieństwa przez ręce Maryi”.

Elżbieta Szmigielska-JezierskaFo
t. 

zjk
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Policja w ochronie zabytków sakralnych
„Policja w ochronie zabytków sakralnych” to temat konferencji jaka odbyła się
24 października 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod 
honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego. Organizatorem imprezy była Fundacja Willa Po-
lonia, Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Gabinet Komendanta Głównego 
Policji oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Współorganizatorzy to: Komenda Woje-
wódzka Policji w Lublinie, Stowarzyszenie Muzeum Policji i Orkiestra Reprezenta-
cyjna Policji. Z ramienia przedstawicieli Policji osobisty udział w konferencji wziął 
komendant główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.

Uroczystości wpisujące się w obchody Ju-

bileuszu 90-lecia Policji rozpoczęły się od 

wizyty w Nałęczowie, gdzie o godz. 8.30

w obecności Kompanii Reprezentacyjnej KWP 

z Lublina oraz zaproszonych gości dokonano 

uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątko-

wej na budynku Posterunku Policji poświę-

conej pierwszemu komendantowi Policji 

Państwowej – Edmundowi Judyckiemu. Był 

to uczestnik Powstania Styczniowego i zara-

zem pierwszy społeczny komendant Policji

w Nałęczowie. Osobę komendanta przybliżył 

zgromadzonym dr Jan Sęk, prezes Fundacji 

Willa Polonia. Odsłonięcia tablicy dokonał 

lubelski komendant wojewódzki Policji insp. 

Dariusz Działo, a tablicę poświęcił ks. kape-

lan Bogdan Zagórski. Pamiątkową tablica 

ufundowana została przez Fundację Willa 

Polonia i Stowarzyszenie Muzeum Policji.

Dalsza część uroczystości przeniosła się do 

Lublina, gdzie o godz. 12.30 w auli Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego uczestnicy 

spotkania wzięli udział w panelu naukowym 

poświęconym ochronie zabytków sakral-

nych. 

Problematyka przestępczości skierowanej 

przeciwko zabytkom zaczęła nabierać zna-

czenia pod koniec lat siedemdziesiątych

XX wieku. Wtedy zaobserwowano stały 

wzrost tego rodzaju przestępczości. Ceny 

osiągane na aukcjach bez wątpienia są jed-

nym z czynników determinujących działania 

sprawców oraz ich szczególne zaintereso-

wanie dobrami kultury. Pomimo, że skala 

zagrożenia tego typu przestępczością jest 

niewielka, poniesione w wyniku tych prze-

stępstw straty materialne i kulturowe są 

bezcenne. Zabytki to przedmioty unikato-

we, niepowtarzalne, których nie można od-

tworzyć czy zastąpić nowymi. Żadna kwota 

pieniędzy nie zrównoważy utraconego dzia-

ła sztuki bowiem ich prawdziwa wartość 

historyczna i kulturowa ściśle związana jest

z datą powstania. 

Lubelską konferencję otworzył ks. prof. dr 

hab. Stanisław Wilk, rektor KUL. Następnie 

przemawiał komendant główny Policji gen. 

insp. Andrzej Matejuk, który m.in. powie-

dział: /.../ Ochrona zabytków jest niezmiernie 

ważnym elementem polityki władz naszego 

kraju, polityki nie tylko stricte kulturalnej, 

ale także polityki w zakresie bezpieczeństwa 

publicznego. Zabytki, w tym zabytki sztuki 

sakralnej są bowiem jedną z najwyższych 

wartości każdego narodu, są dobrem pu-

blicznym, które odgrywa ogromne znaczenie 

w procesie edukacji, humanizacji społeczeń-

stwa, jego kulturowej i narodowej identyfika-

cji, wreszcie ma także nieocenione znaczenie 

dla sfery ekonomiki i gospodarki (...) Resort 

spraw wewnętrznych i administracji – w tym 

przede wszystkim Policja – realizując swoje 

ustawowe cele i zadania przykłada ogromną 

wagę do działań prewencyjnych, zmierza-

jących do ograniczenia skali przestępczości 

skierowanej nie tylko przeciwko naszemu 

dziedzictwu. Oczywistą bowiem jest kon-

statacja, że łatwiej zapobiegać niż ścigać. 

Stąd aktywne uczestnictwo funkcjonariuszy

z jednostek Policji różnych szczebli w realiza-

cji programów ochrony zabytkowych obiek-

tów sakralnych przed zniszczeniem, zaborem 

i nielegalnym wywozem za granicę.

Referaty wygłosili, m.in. mł. insp. Mirosław 

Karpowicz i podinsp. Jan Mikołajczyk z Biu-

ra Kryminalnego Komendy Głównej Policji, 
nadkom. Ryszard Sobolewski z Centralnego 

Laboratorium Kryminalistycznego KGP, mgr 

Piotr Ogrodzki dyrektor Ośrodka Ochrony 

Zbiorów Publicznych, ks. bp Mariusz Lesz-

czyński z diecezji zamojsko-lubaczowskiej 

a także przedstawiciele komend wojewódz-

kich i miejskich oraz ks. prof. Władysław 

Zarębczan z Watykanu, który przedstawił 

zebranym problematykę walki z przestęp-

czością przeciwko zabytkom sakralnym we 

Włoszech.

Konferencji towarzyszyła publikacja książko-

wa Policja w ochronie zabytków sakralnych 

pod redakcją Zbigniewa Judyckiego i Mirosła-

wa Karpowicza, wydana przez Towarzystwo 

Naukowe KUL. Jej zawartość to zbiór artyku-

łów o charakterze naukowym, popularno-

naukowym i publicystycznym poświęconych 

sprawom należącym do najbardziej spekta-

kularnych zdarzeń, związanych z zaborem 

dzieł sztuki sakralnej w ostatnich trzydziestu 

latach w różnych regionach Polski.

Dalsza część spotkania to otwarcie i zwiedza-

nie wystawy prezentującej działalność Policji 

w ochronie zabytków sakralnych. Na wielo-

barwnych rool-upach zaprezentowano różne 

aspekty zwalczania przestępczości przeciwko 

sakralnemu dziedzictwu kulturowemu i po-

szukiwań utraconych dzieł sztuki sakralnej. 

Na przedstawionych szkicach i mapach Polski 

pokazano najbardziej zagrożone tego typu 

przestępczością, elementy taktyki i techniki 

przestępczej włamywaczy do obiektów sa-

kralnych, odzyskane przez Policję dzieła sztu-

ki i te najbardziej poszukiwane. 

Uwieńczeniem imprezy było uhonorowa-

nie przedstawicieli Policji i instytucji za ich 

udział i zaangażowanie w ochronę zabyt-

ków sakralnych pamiątkowymi złotymi pla-

kietkami. 

Z okazji Jubileuszu 90-lecia Policji ustano-

wiona została honorowa nagroda FORTI-

TER ET RECTE („Mężnie i Sprawiedliwie”) 

stanowiąca formę uhonorowania zasług 

funkcjonariuszy policji i osób cywilnych, 

instytucji oraz stowarzyszeń działających 

na rzecz Policji a także ogólnie przyjętych 

zasad bezpieczeństwa państwa i obywateli 

jak również badań naukowych i działalno-

ści wydawniczej dotyczącej polskiej Policji.

W dniu 15 lipca b.r. Kapituła przyznała na-

grodę FORTITER ET RECTE doktorowi Janowi 
Sękowi, prezesowi Fundacji Willa Polonia za 

wieloletnią współpracę ze Stowarzyszeniem 

Muzeum Policji oraz wspieranie działalności 

naukowo-wydawniczej w zakresie historii 

polskiej Policji. Nagrodę podczas lubelskich 

uroczystości wręczyli laureatowi komendant 

główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk

i kanclerz Kapituły prof. Zbigniew Judycki. 

Uroczystość zakończył prawie godzinny 

koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezenta-

cyjnej Policji.

Anna Smarzak (KWP Lublin)
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Gdynia
W Kościele Marynarki Wojennej na gdyń-
skim Oksywiu, 27 listopada  została odpra-
wiona Msza św. w intencji Marynarki Wo-
jennej, której przewodniczył Metropolita 
Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. 
Wraz z nim Najświętszą ofiarę składali ka-
pelani Dekanatu Marynarki Wojennej RP 
Ordynariatu Polowego WP.
We Mszy Św. uczestniczyło Dowództwo 
Marynarki Wojennej na czele z Dowódcą 
MWRP Wiceadmirałem Andrzejem Karwetą, 
Rektorem – Komendantem Akademii Mary-
narki Wojennej Kontradmirał dr inż. Czesław 
Dyrcz, admirałowie, oficerowie, podofice-
rowie, marynarze z Jednostek tworzących 
ten rodzaj Sił Zbrojnych oraz Komenda, 
wykładowcy, podchorążowie Akademii Ma-
rynarki Wojennej, ks. kapelani Ordynariatu 
Polowego WP, księża profesorowie z UKSW, 
Dziekani obrządku ewangelickiego i prawo-
sławnego, poczty sztandarowe Marynarki 
Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej
i szkół noszących imię Błogosławionego
ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia, Kom-
pania Honorowa Akademii Marynarki Wo-
jennej w strojach historycznych oraz zapro-
szeni Goście.                                          RM

Darłowo
O pomyśle odwiedzenia trzech świętych gór Pomorza i pierwszej wyprawie ministrantów
z darłowskiej parafii garnizonowej na Górę Polanowską pisaliśmy na wiosnę. W ostatnią nie-
dzielę pod przewodnictwem kapelana – księdza kmdr Jana Zapotocznego – ministranci dotarli 
na Górę Chełmską k/Koszalina.
Uprawianie kultu na wolnym powietrzu przez Pomorzan we wczesnym średniowieczu i odda-
wanie czci takim obiektom jak wzniesienia, gaje, źródła, drzewa, duże głazy kamienne było po-
wszechnie stosowane. Góra Chełmska była czczona jako niezwykły twór natury, miejsce to znane 
jest od starożytności, jako ważny ośrodek kultu pogańskiego. Od XII wieku pielgrzymują tu chrze-
ścijanie a w XV wieku zawłaszczają je luteranie. We współczesnych czasach najważniejszą datą 
dla tego miejsca jest dzień 1 czerwca 1991 roku. Ponieważ tego dnia Papież Jan Paweł II na szczy-
cie poświęcił obecną kaplicę wraz ze znajdującym się wewnątrz obrazem Matki Boskiej Trzykroć 
Przedziwnej. Obecnie Góra Chełmska to miejsce pielgrzymek do Sanktuarium Przymierza.
Ministranci na górze obejrzeli także ślady średniowiecznej kaplicy, wieżę widokową z 1888 r.
(32 m) oraz wysłuchali opowiadania siostry Felicji o Ruchu Szensztackim, a szczególnie
o Szensztackim Instytucie Sióstr Maryi i obecności sióstr na górze Chełmskiej.                       Tb

Augustów
W Augustowie, 21 listopada br., odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej placówki 
Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, która rozpoczęła się Mszą św. celebrowana przez Bi-
skupa Polowego WP.
We Mszy św. sprawowanej w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie uczestni-
czyła kadra dowódcza SG z Komendantem Głównym ppłk Leszkiem Elasem, przedstawiciele 
służb mundurowych, miejscowa społeczność a także duchowni okolicznych parafii. Eucharystię 
pod przewodnictwem Biskupa Polowego koncelebrowali kapelani SG.
Po Mszy św. odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowowybudowanej strażnicy. Przy-
byłych gości powitał płk Leszek Czech komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. 
Okolicznościowe przemówienie wygłosili posłowie ziemi podlaskiej Jarosław Zieliński oraz Le-
szek Cieślik, a także Komendant Główny Straży Granicznej ppłk Leszek Elas.
Biskup Polowy dokonał poświęcenia nowej strażnicy. Komendant Główny Straży Granicznej 
ppłk Leszek Elas wraz z Biskupem Polowym Tadeuszem Płoski, z prawosławnym Biskupem Po-
lowym oraz z przedstawicielami administracji państwowej i lokalnej dokonali przecięcia wstęgi
i uroczyście otworzyli obiekt Straży Granicznej.                                                                    zjk

Rembertów
Z okazji dorocznego święta patronalnego 
w parafii wojskowej pw. św. Rafała Kali-
nowskiego, Biskup Polowy WP przewod-
niczył uroczystej Mszy Świętej w kościele 
garnizonowym w Rembertowie podczas 
której konsekrował nowy ołtarz. Wraz
z chlebem i winem, jako dary ołtarza, żoł-
nierze garnizonu Rembertów ofiarowali 
parafii szaty i nowe paramenty liturgiczne.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztan-
darowe: Akademii Obrony Narodowej, 
kombatanckie oraz parafialny. Wśród 
uczestników Liturgii był Komendant AON 
gen. dyw. Romuald Ratajczak, dowódcy 
rembertowskich jednostek, przedstawicie-
le duchowieństwa na czele z księdzem pra-
łatem Edwardem Żmijewskim – dziekanem 
dekanatu rembertowskiego, oraz licznie 
przybyli parafianie.                    Jo

Warszawa
– W nasze życie usiłują wepchnąć się królowie niewymagający, ci, których widać i słychać, ci ze 
złotą koroną i bogato odziani. Wreszcie może zdarzyć się, że w moim życiu jedynym królem, 
panem i władcą, będę ja sam – mówił do funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei Biskup Polowy, 
23 listopada 2009 r. Sokiści modlili się w Katedrze Polowej z okazji 91. rocznicy powstania tej 
służby mundurowej.
Straż Ochrony Kolei to umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy 
o transporcie kolejowym z 2003 r. W ciągu 91. lat istnienia formacja ta przechodziła wie-
le transformacji. Dziś również trwają dyskusje nad nowym kształtem ustawy o tej służbie
mundurowej.                                                 Jes

NS_21_2009.indd   15 2009-12-11   12:49:39



„Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,„Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
– Po prawej stronie Króla– Po prawej stronie Króla  stoisz w złotogłowie”.stoisz w złotogłowie”.

  (z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu(z Godzinek o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny)Najświętszej Maryi Panny)

fo
t. 

El
żb

ie
ta

 S
zm

ig
ie

lsk
a-

Je
zie

rs
ka

NS_21_2009.indd   16 2009-12-11   12:49:40


