
DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
Rok XIX nr 3 (396) 1-15 lutego 2010 r.

Nie można ustanowić prawa dotyczącego kapelanów 
wojskowych bez odwołania się do tradycji i wolności religijnej
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Liturgia
Koœcio³a

17 lutego – Środa popielcowa
Bliskie jest Królestwo Boże nawracajmy się 
i wierzmy w Ewangelię! Czas postu jest cza-
sem uczenia się zaufania do Boga – upewnie-
nia się w wierze, że wyciąga do nas dłoń po 
drugiej stronie ciemnego tunelu.

21 lutego – I niedziela
Wielkiego Postu
Dzisiejsza Ewangelia uzmysławia nam, jak bar-
dzo potrzebujemy w naszym życiu Boga. Sza-
tan odważył się kusić Syna Bożego, czyż więc 
nas, słabych ludzi pominie? Wszyscy wiemy, 
iż bez wsparcia z wysoka nie poradzimy sobie 
w obliczu pokusy. Dlatego uznając swą winę 
i słabość oddajemy się w objęcia Miłosiernego 
Ojca i pod Jego opiekę. Wybór zależy od nas 
samych.

28 lutego – II Niedziela
Wielkiego Postu
W czasie swego nauczania Chrystus przemie-
nił się na oczach swych uczniów ukazując rą-
bek tajemnicy i przyszłość, która może czekać 
tych wszystkich, którzy na poważnie zaczną 
z nim przemierzać świat. Zaproszenie skiero-
wane jest i do mnie, bym dołączył do grona 
PRAWDZIWYCH uczniów i wybrańców kroczą-
cych drogami swego życia z zasadami ewan-
gelicznymi w sercu.

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
W liturgii niedzieli czytamy jedną z najpięk-
niejszych stron Nowego Testamentu i całej 
Biblii: tak zwany „hymn o miłości” aposto-
ła Pawła (1 Kor 12, 31-13, 13). W swym 
Pierwszym Liście do Koryntian, wyjaśniwszy, 
odwołując się do obrazu ciała, że rozlicz-
ne dary Ducha Świętego przyczyniają się 
do dobra jednego Kościoła, Paweł ukazuje 
„drogę” doskonałości. Mówi, że nie polega 
ona na posiadaniu niezwykłych przymio-
tów: mówieniu nowymi językami, znajomo-
ści wszystkich tajemnic, posiadaniu cudow-
nej wiary czy dokonywaniu bohaterskich 
czynów. Jej istotą jest mianowicie miłość 
- agape – prawdziwa miłość, ta, którą Bóg 
objawił w Jezusie Chrystusie.
Miłość jest darem „największym”, który 
nadaje wartość wszystkim innym, a jed-
nak „nie szuka poklasku, nie unosi się py-
chą”, owszem „współweseli się z prawdą” 
i dobrem innych. Kto prawdziwie kocha, 
„nie szuka swego”, „nie pamięta złego”, 
„wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we 
wszystkim pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma” (por. 1 Kor 13, 4-7). Na końcu, kie-
dy spotkamy się twarzą w twarz z Bogiem, 
wszystkich innych darów zabraknie; jedy-
nym, który pozostanie na wieczność, będzie 
miłość, albowiem Bóg jest miłością, a my 
będziemy Jemu podobni w doskonałej jed-
ności z Nim.
Na razie, kiedy jesteśmy na tym świecie, mi-
łość wyróżnia chrześcijanina. To synteza ca-
łego jego życia: tego, w co wierzy i tego, co 
czyni. Dlatego na początku mego pontyfika-
tu pragnąłem poświęcić swą pierwszą ency-
klikę właśnie tematowi miłości: Deus caritas 

est. Jak pamiętacie, encyklika ta składa się 
z dwóch części, które odpowiadają dwom 
aspektom miłości: jej znaczeniu, a następnie 
wprowadzaniu jej w życie.
Miłość jest istotą samego Boga, jest sen-
sem stworzenia i historii, jest światłością, 
która daje dobroć i piękno życiu każdego 
człowieka. Jednocześnie miłość jest, by tak 
rzec, „stylem” Boga i człowieka wierzącego, 
jest postawą tych, którzy odpowiadając na 
miłość Boga, czynią ze swego życia dar dla 
Boga i dla bliźniego. W Jezusie Chrystusie 
oba te aspekty tworzą doskonałą jedność: 
On jest wcieloną Miłością. Miłość tę objawił 
nam w pełni w ukrzyżowanym Chrystusie. 
Wpatrując się w Niego, możemy wyznać 
wraz z apostołem Janem: „Myśmy poznali 
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” 
(por. 1 J 4, 16; Deus caritas est, 1).
Drodzy przyjaciele, jeśli myślimy o Świę-
tych, poznajemy rozmaitość ich duchowych 
darów, a także ich ludzkich charakterów. 
Jednakże życie każdego z nich jest hymnem 
o miłości, żywą pieśnią o miłości Boga! Dziś, 
31 stycznia, wspominamy w szczególności 
św. Jana Bosko, założyciela rodziny sale-
zjańskiej i patrona młodzieży. W tym Roku 
Kapłańskim chciałbym prosić za jego wsta-
wiennictwa, aby kapłani byli zawsze wycho-
wawcami i ojcami młodych; i aby doświad-
czając tej duszpasterskiej miłości, liczni 
młodzi ludzie przyjęli powołanie do oddania 
życia za Chrystusa i za Jego Ewangelię.
Niechaj wyjedna nam te łaski Maryja Wspo-
możycielka.

Benedykt XVI, Watykan,
31 stycznia 2010 r.

Na okładce:
Uczestnicy Międzynarodowej Konferencji 
Szefów Duszpasterstw Wojskowych 
w Madrycie, 1-5 lutego 2010

Miłość wyróżnia chrześcijanina

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LUTY 
Aby Kościół, świadomy swojej tożsamości misyjnej, starał się wiernie 
naśladować Chrystusa i głosić Jego Ewangelię wszystkim narodom

W dniach od 17 do 27 maja 2010 r. odbędzie się Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego do sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. 
Jak co roku, francuskie miejsce objawienia Matki Bożej zgromadzi wielotysięczne rzesze mundurowych pątników z wielu krajów 
świata. 

Koszt pielgrzymki wynosi 300 euro oraz 80 zł dla osób zakwaterowanych w Lourdes w hotelu oraz 150 Euro i 80 zł dla zakwaterowanych 
w Lourdes na polu namiotowym.

Chętni mogą zgłaszać się do 27 lutego poprzez księży kapelanów ze swojej jednostki do Kurii Polowej Wojska Polskiego (zgłoszenia przyj-
muje Pani Danuta Berezowska, tel. wojskowy 873 016, tel. cywilny (22) 687 30 16).

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 23 kwietnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej 13/15 o godz. 11.00. 
Przedsięwzięcie duszpasterskie koordynuje ks. kpt. Robert Krzysztofiak.

ks. płk SG Zbigniew Kępa/at

52. Pielgrzymka Żołnierzy Wojska Polskiego do Lourdes
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„Żołnierz to nie maszyna wojenna” (bp. Fabio Suescun Mutis

Od 1990 roku kapelani wojskowi różnych wyznań spotykają się każdego roku na 
kilkudniowej konferencji poświęconej roli i miejscu kapelanów wojskowych w si-
łach zbrojnych. Ordynariat Polowy Wojska Polskiego w 1995 roku był organizato-
rem VI konferencji, która odbyła się w Warszawie pod patronatem Biskupa Polo-
wego Sławoja Leszka Głódzia. Tegoroczna XXI konferencja zorganizowana została 
w Madrycie w dniach od 1–5 lutego i przebiegała pod hasłem „Fakty religijne 
w siłach zbrojnych”. W delegacji polskiej uczestniczyli przedstawiciele: Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego z Biskupem Polowym prof. dr. hab. Tadeuszem 
Płoskim na czele; Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego z Biskupem dr 
Mironem Chodakowskim; Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego z Zastęp-
cą Ewangelickiego Biskupa Wojskowego płk. Adamem Pilchem.

XXI Międzynarodowa Konferencja Szefów Duszpasterstw Wojskowych

również kwestie związane z prozelityzmem. 
Zachęcał do wzajemnego poznawania się 
i otwartości na innych, gdyż to pomaga 
w nawiązywania dialogu. Tylko ludzie 
o otwartym sercu mogą dojść do dialogu 
religijnego. Nie wolno zapominać, że każdy 
człowiek jest świątynią.
Biskup Wojskowy Kolumbii Fabio Suescun 
Mutis w referacie: „The Pastoral in the 
Armed Forces, the Latin American: Expe-
rience” zapoznał uczestników konferencji 
z sytuacją panującą w wojsku kolumbijskim 
oraz z posługą duszpasterską w tym kraju. 
W wystąpieniu zwrócił uwagę na duchowość 
żołnierza, podkreślając, że nie można go po-

strzegać jak maszynę wojenną. W trudnej, 
stresującej służbie wojskowej kapelan niesie 
pocieszenie oraz duchową opiekę.
Naczelny Dyrektor Departamentu Relacji 
Międzywyznaniowych w Hiszpanii Dr D. José 
Maria Contreras w referacie: „Foundation for 
developing an „International Military Cha-
plain statue” dokonał próby uzasadnienia 
prawa człowieka do wolności, a także zajął 
się kwestią ustawy o kapelanach wojsko-
wych. Między innymi zauważył, że kapelani 
wojskowi powinni mieć zagwarantowany 
immunitet personalny oraz prawo do nie-
sienia pomocy duchowej swoim żołnierzom. 
Nie można ustanowić prawa dotyczącego 
kapelanów wojskowych bez odwołania się 
do tradycji i przepisów mówiących o wolno-
ści religijnej.
Podczas konferencji dyskutowano także 
na temat kultury i tradycji wojskowych, 
natomiast w kuluarach poruszano tematy 
związane z codzienną posługą kapelanów 
wojskowych w toczących się konfliktach 
zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem 
Afganistanu. Dużo również dyskutowano na 
tematy związane z pomocą humanitarną dla 
ofiar trzęsienia ziemi na Haiti. Podjęto rów-
nież decyzję, że konferencja w 2011 roku 
odbędzie się w Pradze.

ks. kmdr Leon Szot

Narodów Zjednoczonych podkreśliła ogrom-
ną rolę kościoła katolickiego w walce o pra-
wa człowieka. Swoje wystąpienie zakończy-

ła stwierdzeniem, że polityka winna służyć 
człowiekowi w zachowaniu jego praw.
Profesor Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 
w Kantabrii dr J. Montecón przedstawił refe-
rat: „The significance of the religious dialog 
throughout a globalized world”, w którym 
agresywny antyklerykalizm porównał do 
religijnego fanatyzmu. Stwierdził między in-
nymi, że wrogiem religii dziś nie jest inna re-
ligia, tylko ateiści i antyklerykaliści. Poruszył 

Na uwagę szczególnie zasługuje pięć refera-
tów, które zostały wygłoszone podczas dru-
giego i trzeciego dnia konferencji.
Dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu 
w Salamance dr Gonzalo Tejerina Arias 
w referacie zatytułowanym: „Religion, Civil 
Society and Culture” uzasadnił tezę, że roz-
wój kultury nie jest możliwy bez religii, gdyż 
kultura i religia wzajemnie się przenikają. Po-
wołując się na Maxa Webera stwierdził, że re-
ligia daje człowiekowi perspektywę budowa-
nia przyszłości, pomaga nauce i życiu. Proces 
laicyzacji zachodzący we współczesnym świe-
cie prowadzi do sytuacji, w której wszystkie 
granice i normy można przekraczać. Rodzi to 
nieuchronnie pogląd, że człowiek może robić 
wszystko co tylko zechce. Poruszając problem 
antyklerykalizmu stawiającego sobie za cel 
sprowadzenie religii do sfery tylko prywatno-
ści zauważył, że prowadzi on do zniszczenia 
religii. Brak religii i świecki charakter państwa 
jest wygodny dla posiadających władzę, gdyż 
jest to naturalna droga do pozbycia się straż-
nika prawa i moralności.
Profesor Filozofii Prawa Uniwersytetu Com-
plutence w Madrycie dr Paloma Durán w re-
feracie: „The contribution of the Holy See to 
the Human Dignity at ONU” poruszyła kwe-
stie związane z wolnością człowieka. Narody 
nie mogą żyć w izolacji i strachu, ponieważ 
świat jest światem wolnych i równych ludzi. 
Analizując nauczanie papieskie w Organizacji 
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„Piękno jest Jego znakiem”
– droga Piotra Grześkiewicza (1945–2010)

Był człowiekiem „skromnym i pokornym”. Takimi słowami charakteryzował śp. 
Piotra Grześkiewicza ks. płk Robert Mokrzycki w homilii wygłoszonej podczas 
Mszy świętej pogrzebowej odprawionej w Katedrze Polowej WP w dniu 21 stycz-
nia 2010 roku. Potwierdzą te słowa ci wszyscy, którzy śp. Piotra znali, przyjaźnili 
się z nim, znaleźli się w polu oddziaływania jego osobowości. Dodać można: był 
człowiekiem szczęśliwym. Świadomym trafnego wyboru swojej drogi życiowej 
– artysty plastyka. Co więcej, na tej drodze doświadczał radości z odniesionych 
sukcesów. Mógł bowiem – a to przecież pragnienie każdego artysty – realizować 
swoje artystyczne wizje powstające w zaciszu pracowni. 

Szczególnym darem jego życia było to, że 
wzrastał w środowisku artystycznym, oboje 
rodzice, Helena i Lech Grześkiewiczowie, byli 
artystami-plastykami. Wpłynęło to na wybór 
życiowej drogi Piotra, kształtowało od dzie-

ciństwa jego estetyczną wrażliwość i zainte-
resowania zagadnieniami sztuki. W biografii 
artystycznej rodziców szczególną rolę odgry-
wał papieski Rzym. Ojciec, Lech Grześkiewicz, 
rozpoczął tam u schyłku lat trzydziestych 

studia artystyczne, które przerwała wojna; 
oboje rodzice, już z małym Piotrem, powró-
cili do Rzymu we wczesnych latach powo-
jennych, ojciec podjął tam na powrót studia. 
Wspomnienie Rzymu towarzyszyło drodze 
rodziny Grześkiewiczów. To był ważny punkt 
oparcia dla ich artystycznej postawy, także 
refleksji o powinnościach i zadaniach sztuki, 
która w swej najgłębszej istocie – w mieście 
nad Tybrem jest to niezwykle czytelne – ma 
służyć pomnażaniu Bożej chwały i czci, od-
krywaniu piękna Boga. Bowiem „przed Nim 
kroczą majestat i piękno” – Psalm 96. 
Rzym objawiał i uświadamiał jeszcze coś 
bardzo ważnego dla losu artysty: znacze-
nie i wartość kościelnego mecenatu, który 
od wieków roztaczał opiekę nad artystami, 
tworzył warunki dla realizacji ich artystycz-
nych dzieł. 
Piotr Grześkiewicz, absolwent Wydziału Ar-
chitektury Politechniki Warszawskiej (1970), 
wybrał drogę plastycznej działalności twór-
czej. Kontynuował naukę w Paryżu, zajmo-
wał się malarstwem, grafiką, brał udział 
w konkursach, wystawach, życiu artystycz-
nym stołecznego środowiska, jego dysku-
sjach, ścieraniu się artystycznych prądów, 
tendencji, poszukiwań. Od początku swej 
artystycznej drogi uczestniczył w wielu pro-
jektach przygotowywanych w pracowni ro-
dziców. Z biegiem czasu i on zaczął się spe-
cjalizować w tym, co w dużej mierze stano-
wiło domenę ich działalności: sztuce monu-
mentalnej, malarstwie ściennym, rzeźbach, 
witrażach, płaskorzeźbach ceramicznych. 
Droga trojga artystów: ojca, matki (zmarłej 
w 1977), i syna, była – to jej szczególna ce-
cha – drogą artystycznej wspólnoty w reali-
zowaniu zamówień. Było w tej postawie coś 
z ducha dawnych warsztatów artystycznych 
w których indywidualizm poszczególnych 
twórców był podporządkowany nadrzędnej 
idei: zharmonizowaniu końcowego dzieła. 
Ta wspólnota tworzenia wynikała także z za-
kresu artystycznych zadań: pracochłonnych i 
czasochłonnych, także z charakteru uprawia-
nej sztuki, która wiązała się ze specjalistyczną 
technologią. W Łomiankach pod Warszawą, 
miejscu zamieszkania, Grześkiewiczowie zor-
ganizowali własną pracownię, której ważnym 
elementem są piece służące do wypalania 
dzieł ceramicznych z porcelitu.
Twórczości Piotra Grześkiewicza towarzyszy-
ła odwaga wyobraźni i plastycznego myśle-
nia. Wierny ideowej treści przekazu religijne-
go, szukał dla niego form plastycznych prze-
mawiających do współczesnej wrażliwości: 
dynamicznych, sugestywnych, operujących 
żywą kolorystyką, a równocześnie przema-
wiającą językiem tradycji, kodów ikonogra-
ficznych, symboliki kolorów.
Na początku lat dziewięćdziesiątych bp Sła-
woj Leszek Głodź, obejmując, po półwieczu 
przerwy, dziedzictwo Biskupów Polowych 
Wojska Polskiego, rozpoczął prace nad ar-Wspólnym dziełem Lecha i Piotra Grześkiewiczów jest prezbiterium Katedry Polowej WP
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„Piękno jest Jego znakiem”
– droga Piotra Grześkiewicza (1945–2010)

tystycznym wystrojem Katedry Polowej WP. 
Z jego realizacją związały się nazwiska Lecha 
i Piotra Grześkiewiczów. To był ten twórczy 
mecenat artystyczny, kontynuowany przez 
bp. Tadeusza Płoskiego, który sprawił, że 
wystrój tej świątyni – matki kościołów die-
cezji wojskowej, jest w przeważającej mierze 
dziełem Lecha i Piotra Grześkiewiczów, ojca 
i syna, swoistym wizerunkiem ich talentów 
i artystycznych możliwości. Dzieła te, to mo-
zaika i freski w prezbiterium, kaplica Matki 
Bożej Ostrobramskiej, ołtarze Jezusa Miłosier-
nego i św. Judy Tadeusza, stacje Drogi Krzyżo-
wej. Z tego źródła mecenatu wypływały i inne 
realizacje w świątyniach ordynariatu polowe-
go: w kościele Matki Bożej Ostrobramskiej 
w Warszawie-Bemowie, w kaplicy w kom-
pleksie wojskowym nr 44 w Warszawie-Okę-
ciu. Także dzieła związane z kolejnymi stacja-
mi pasterskiej posługi ks. abp Sławoja Leszka 
Głódzia: w Katedrze diecezji warszawsko-pra-
skiej, w Archikatedrze archidiecezji gdańskiej, 
również w rodzinnej Bobrówce oraz w innych 
kościołach ojczyzny (św. Jakuba w Warszawie, 
Włocławku, Krysiakach).
Na wczesnym etapie swej artystycznej drogi 
Piotr Grześkiewicz uczestniczył w interesu-
jącym działaniu artystycznym: projekcie Po-
mnika Zwycięstwa i Wolności, który miał sta-
nąć w warszawskim Ogrodzie Saskim, jako 
upamiętnienie polskiego żołnierskiego tru-
du na frontach II wojny światowej. Projekt 
Grześkiewiczów miał zostać skierowany do 
realizacji, która została zahamowana decy-
zją ówczesnych najwyższych władz politycz-

nych. Można przypuszczać jak wiele goryczy 
rodzinie śp. Piotra przyniosła ta decyzja. Ale 
Bóg pisze po liniach krzywych. Po latach, 
już w wolnej Polsce, tamta idea została zre-
alizowana w innym artystycznym kształcie 
i w innym miejscu. Dwa monumentalne złote 
mozaikowe orły, element niezrealizowanego 
pomnika, ukrywane przez lata w magazy-
nach wojskowych, znalazły swoje miejsce na 
ścianach prezbiterium Katedry Polowej Woj-
ska polskiego. Towarzyszą codziennej ofie-

rze Mszy świętej, modlitwom w intencjach 
obrońców polskiej wolności.
Towarzyszyły i tego zimowego dnia modli-
twie wspólnoty, której przewodniczył abp 
Sławoj Leszek Głódz, metropolita gdański, 
żegnającej na drogę wieczności śp. Piotra 
Grześkiewicza, artystę, który drogami swej 
sztuki i prawego życia, szedł na spotkanie 
Tego, o którym niegdyś Simon Weil napisała, 
że „piękno jest Jego znakiem”.

Jędrzej Łukawy 
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Kaplica Matki Bożej Zwycięskiej w Kompleksie Wojskowym 44 – w prezbiterium mozaika autorstwa 
Lecha i Piotra Grześkiewiczów

Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
dla Prof. Lecha Grześkiewicza
W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 27 stycznia, 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród wybitnym artystom 
w uznaniu ich zasług dla kultury polskiej. Szczególnym laureatem 
był 96-letni Prof. Lech Grześkiewicz, artysta plastyk zajmujący się 
ceramiką artystyczną oraz malarstwem ściennym, którego dzie-
ła stanowią ozdobę licznych obiektów sakralnych m.in. Katedry 
Polowej Wojska Polskiego. W uroczystym spotkaniu uczestniczył 
Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski oraz proboszcz Kate-
dry Polowej ks. płk Robert Mokrzycki. 

Przybyłych na uroczystość znamienitych 
gości powitała Pani Zofia Wileńska, Dyrektor 
Biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz przewodnicząca Kapituły „Meda-
lu Gloria Artis”.
Najwyższe odznaczenia resortowe; Złote, 
Srebrne i Brązowe Medale „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis” wręczył laureatom Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Piotr Żuchowski. Przywołując 
słowa jednej z bohaterek uroczystości, Elż-
biety Dzikowskiej, uhonorowanej Złotym 
Medalem, powiedział: „Elżbieta Dzikowska 
uczyła nas, że jeżeli chcemy myśleć o kultu-
rze, przede wszystkim szukajmy dobrej kul-
tury przez nasze serca”.
I dodał: „Wasze serca współgrają z rytmem 
polskiej kultury. Dla mnie kultura prawdzi-

wa, autentyczna, wielka, 
to po prostu sposób bycia. 
Bardzo się cieszę, że mogę 
Państwu – tak pełnej re-
prezentacji polskiej kultury 
– wręczyć te odznacze-
nia”.
Złoty medal otrzymali tak-
że: Lech Grześkiewicz, Zbi-
gniew Maliszewski, artysta 
rzeźbiarz oraz Krakowski 
Chór Akademicki UJ. 
Na zakończenie spotkania Ordynariusz 
Wojskowy Tadeusz Płoski podziękował lau-
reatom za ich świadectwo: „Poprzez swoje 
dzieła, serce, zaangażowanie, jesteście Pań-
stwo świadkami. Od świadka wymaga się 
jednej cechy, jednej kwalifikacji – wiarygod-

ności – i za tę wiarygodność polską, chrze-
ścijańską, ludzką, głęboko humanistyczną, 
związaną z kulturą i tym dziedzictwem ser-
decznie wam dziękuję”. 

                                       Anna Tokarska
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W sesji uczestniczyli przedstawiciele Szta-
bu Generalnego z gen. dyw. Bogusławem 
Packiem na czele, rektor WAT, gen. bryg. 
Zygmunt Mierczyk z podchorążymi z WAT, 
studenci UKSW, księża kapelani członkowie 
Komisji Charytatywnej Synodu OPWP. Obec-
ny był przedstawiciel armii francuskiej, funk-
cjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej.
Sesję zorganizował Instytut Socjologii Wy-
dział Nauk Historycznych i Społecznych Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie we współpracy z Ordynariatem 
Polowym Wojska Polskiego.
Konferencję otworzył ks. dr hab. Tadeusz Bąk, 
dyrektor Instytutu Socjologii WNHiS UKSW.
Jako pierwszego prelegenta rektor UKSW 
zaanonsował i powitał „przyjaciela UKSW” 
– Biskupa Polowego WP gen. dyw. prof. dr. 
hab. Tadeusza Płoskiego.
Biskup Tadeusz Płoski wystąpił z referatem 
„Ludność cywilna i ofiary wojny w świetle 
międzynarodowego prawa humanitarnego”. 
Ordynariusz wojskowy zachęcił uczestników 
do zgłaszania uwag i spostrzeżeń, by spotka-
nia i dyskusje synodalne miały charakter twór-
czy. Sesji przewodniczył ks. prof. Jarosław 
Koral, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych 
i Społecznych UKSW.
– Wojna zawsze miała dwa oblicza: jedno 
ukształtowane przez przemoc, a drugie przez 
współczucie – mówił Bp Płoski. – Społeczeń-
stwa zrozumiały, że jeśli chcą zapanować nad 
swoją zdolnością niszczenia, muszą nakłonić 
wszystkie umysły do akceptacji «nakazów hu-
manitarnych» (Konferencja Haska z 1899 r.). 
Jednakże ich moc wiążąca będzie respektowa-
na tylko wówczas, gdy siły moralne i religijne 
zdołają dotrzeć do serca każdego człowieka 
i sprawić, że pohamuje on swą skłonność do 
przemocy. Nie jest przesadą stwierdzenie, 
że Kościół jako sumienie ludzkości i «znaw-
ca spraw ludzkich» uczestniczy aktywnie 
w tych dążeniach, podkreśli Bp Płoski.
12 sierpnia 2009 roku obchodziliśmy 60. 
rocznicę podpisania Konwencji Genewskich, 
przypomniał dalej ordynariusz wojskowy. Ca-
łość Konwencji zawiera łącznie 532 przepisy.
Prawo międzynarodowe, mówił dalej prele-
gent, otacza szczególną ochroną rannych, 
chorych i rozbitków, rozciągając ją także na 
miejsca ich pobytu i leczenia, na środki trans-
portu, którymi się przemieszczają, oraz na per-
sonel, który zapewnia im opiekę medyczną i 

pomoc duchową. Ranni, chorzy i rozbitkowie, 
którzy tracą automatycznie status «wrogów», 
mają prawo oczekiwać humanitarnych wa-
runków bytu i takiegoż traktowania ze strony 
tych, których władzy podlegają; mają prawo 
do leczenia, mają prawo do ochrony przed 
przemocą zagrażającą nietykalności osobistej 
lub życiu oraz przed eksperymentami biolo-
gicznymi; mają prawo domagać się, aby nie 
pozostawiano ich celowo bez opieki lekar-
skiej, nie narażano na zakażenia i infekcje.
Konsekwencją tych przepisów jest oczywi-
ście, przypominał Bp Płoski, zakaz atako-
wania stałych obiektów sanitarnych, szpitali 
polowych i środków transportu rannych oraz 
obowiązek ich ochrony, jeśli zostaną zdobyte. 
Także personel sanitarny i osoby duchowne 
mają prawo do poszanowania swoich praw 
i do ochrony w każdych okolicznościach. 
Przywołał jednak przykład Błogosławionego 
ks. kmdr. Władysława Miedonia, który nie 
skorzystał z tego prawa i poszedł ze swoimi 
marynarzami do Dachau.
Biskup przypomniał również, że wśród zasad 
ochrony ofiar wojny ważne miejsce zajmują 
przepisy zapewniające wolność sumienia, re-
ligii i kultu, chroniące personel religijny i jego 
funkcje oraz miejsca i obiekty kultu, stano-
wiące dziedzictwo kulturalne i duchowe na-
rodów. Na zakończenie swojego wystąpienia 
Biskup Płoski mówił o apelu Jana Pawła II, 
wzywającego do rozbudzenia „nowej wy-
obraźni Miłosierdzia”.
Jej przejawem będzie nie tyle i nie tylko sku-
teczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim 
dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania 
się z nim, tak aby gest pomocy nie był od-
czuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako 
świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.
Kolejny referat poświęcony „Ofiarom woj-
ny” przestawił prof. dr hab. Wiesław Wy-
socki (INH UKSW).
Już w Średniowieczu, przypomniał historyk 
z UKSW, starano się zmniejszyć okrucieństwo, 
traumę wojny, wprowadzając instytucję „Ro-
zejmu Bożego”.To w Średniowieczu czarna 
flaga oznaczała miejsce w miarę bezpieczne, 
gdzie gromadzono rannych. Szczególną tro-
skę o rannych wykazywał Kościół. Np. Zakon 
Trynitarzy zajmował się m.in. wykupywaniem 
rannych jeńców z niewoli.
Swoistym paradoksem, podkreślił prof. Wy-
socki jest to, że druga połowa XX w, to okres 

Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy
pomocy charytatywno-humanitarnej
– Cieszę się, że ta konferencja wpisuje się w myśl Patrona Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Troska o godność osoby ludzkiej to przecież główny 
cel pomocy charytatywno-humanitarnej, podkreślił gospodarz sesji, rektor UKSW 
ks. prof. Ryszard Rumianek. W Sali Schumanna Audytorium Maximum UKSW 
25 stycznia 2010 r. odbyła się sesja „Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy 
pomocy charytatywno-humanitarnej”. To kolejna inicjatywa komisji charytatyw-
nej Synodu Ordynariatu Polowego WP.

Konferencja na UKSW

najbardziej konfliktogenny w dziejach, mimo 
bogactwa konwencji, umów międzynaro-
dowych, traktatów i uregulowań prawnych, 
mającym zapobiegać konfliktom.
Prelegent przedstawił definicję pojęcia ofiar 
wojny sensu largo. W tym rozszerzonym 
pojęciu mieszczą się m.in. oprócz zabitych, 
rannych, ofiary przymusowej, ciężkiej pracy, 
jeńcy i inwalidzi wojenni pozbawieni opieki 
medycznej, deportowani, wypędzeni, przy-
muszeni do emigracji, pozbawieni praw, 
dotknięci represjami, dotknięci chorobami 
w wyniku działań zbrojnych, rodziny i otocze-
nie dotknięte traumą wojenną. Prof. Wysocki 
odniósł się dalej do sporu wokół liczby ofiar 
wśród polskich obywateli w czasie II wojny 
światowej. Powielana jest przekłamana liczba 
(np. przez Normana Daviesa) ustalona arbi-
tralnie zza biurka przez Jakuba Bermana, mó-
wił prof. Wiesław Wysocki. Tymczasem liczba 
podawana ostatnio wynosi 14,2 mln. I nie 
jest to zamknięta liczba. Faktem jest, że prak-
tycznie każda polska rodzina została dotknię-
ta stratą krewnych, dalszych czy bliższych.
W starożytnych eposach miarą sukcesu mi-
litarnego był „stos martwych wrogów”. 
Obowiązywał tu topos zawyżonych liczb. To 
zawyżanie liczby pokonanych służyło wywo-
łaniu słusznego gniewu albo wymuszeniu 
odszkodowań. Decyduje tu, kto i kogo liczy, 
a więc perspektywa ofiar lub perspektywa 
sprawcy.
Ks. dr hab. Janusz Mierzwa (IS UKSW) po-
ruszył temat „Pomoc charytatywna a huma-
nitarna. Próba ujęcia różnic.”
Prelegent przywołał m.in. rozróżnienie form 
pomocy charytatywnej wg Andrzeja Bogu-
sławskiego z Mazowieckiego Centrum Przed-
siębiorczości chrześcijańskiej: tradycyjna – 
rozdawanie dóbr materialnych; współczesna 
– rozdawanie narzędzi pracy i przekazywanie 
wiedzy; nowoczesna – rozwijanie przed-
siębiorczości u potrzebujących. Prelegent 
scharakteryzował dalej skuteczność wymie-
nionych form pomocy. Na zakończenie ks. 
dr Mierzwa wskazał różnice między pomo-
cą charytatywna a pomocą humanitarną na 
podstawie 4 kryteriów: źródła pomocy, inspi-
racje, adresaci, źródła finansowania Żródłem 
pomocy charytatywnej jest religia, a humani-
tarnej ustawodawstwo. Pomoc charytatyw-
na (Caritas – cnota teologiczna) inspirowana 
jest Miłosierdziem, a pomoc humanitarna 
– humanitaryzmem (kierunek etyczno-społ. 
we Francji w i poł. XIX w. – egalitaryzm, bra-
terstwo). Adresatami pomocy charytatywnej 
są permanentnie potrzebujący pomocy, a po-
mocy humanitarnej – ofiary kataklizmów.
Źródłem finansowania pomocy charytatyw-
nej są zbiórki, darowizny, dotacje, a pomocy 
humanitarnej – subwencje państwowe.
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– Pomoc charytatywna i humanitarna, kon-
kludował ks. dr Mierzwa, jest jak Invocatio 
Dei (wezwanie do Boga) i Spiritus ius (duch 
prawa) w Konstytucji.
Kanclerz Kurii Polowej ks. dr Leon Szot 
(IS UKSW) przedstawił zagadnienie „Pomocy 
humanitarnej w obliczu konfliktu zbrojnego”.
Z wojną, podobnie jak w przypadku katastrof 
spowodowanych warunkami naturalnymi 
lub wywołanymi działalnością człowieka, po-
wiązana jest pomoc humanitarna, bez której 
życie – a właściwie przeżycie, np. uchodźców, 
byłoby niemożliwe. 
Kryzysy humanitarne są nierozłączne z ubó-
stwem, mówił dalej prelegent. Prawie 2,8 
mld osób – czyli dwie piąte ludności – nadal 
musi przeżyć za mniej niż 2 dolary dziennie, 
w tym 1 miliard nie może przeznaczyć na 
swoje utrzymanie więcej niż 1 dolara. Tym-
czasem, np. w Szwecji, ludność wyrzuca 
w ciągu jednego dnia tyle żywności, ile wy-
starczyłoby, aby wyżywić w tym czasie miesz-
kańców Afryki. Jeden dzień pobytu amery-
kańskich żołnierzy w Afganistanie kosztuje 
około 100 mln. dolarów, natomiast na po-
moc dla Afganistanu Amerykanie przekazują 
zaledwie ok. 7 mln. dolarów dziennie. Cieka-
wa była kwestia motywów niesienia pomocy 
humanitarnej i roli mediów.
– Bywa jednak, mówił ks. Szot, że instytu-
cje przeznaczające fundusze na tę pomoc 
nie kierują się potrzebami ludzi dotkniętych 
kryzysem, lecz własnymi politycznymi i eko-
nomicznymi priorytetami. Np. za środki prze-
znaczone na pomoc darczyńcy zakupują leki, 
żywność i produkty przemysłowe wyprodu-
kowane we własnym kraju lub pozbywają się 
zapasów, których termin przydatności mija.
Często kraje, które same kiedyś otrzymywały 
pomoc humanitarną, stają się donatorami 
spłacając niejako dług zaciągnięty wobec 
wspólnoty międzynarodowej.
Bywa również, że pomoc jest udzielana po 
to, by oddalić fale uchodźców od własnego 
terytorium, lub by uzyskać rozgłos medialny. 
„…informacja, która dociera do ludzi na świe-
cie, jest zależna od potęgi dwóch czy trzech 
agencji światowych. A te działają w interesie 
wielkich korporacji.” Niestety najczęściej me-
dia traktują konflikty i katastrofy wybiórczo 
(np. w okresie eskalacji konfliktu w Darfurze 
w latach 2003–2006 trwała również wojna 
w Iraku. Największe stacje telewizyjne świata 
kanalizowały uwagę odbiorców wyłącznie na 
wojnie w Iraku, przemilczając rzezie dokony-
wane w Darfurze. Brak zainteresowania me-
dialnego prowadzi często do zaniku pomocy 
humanitarnej tam, gdzie jest nieodzowna, 
podkreślił ks. dr Szot.
Sekretarz Generalny Caritas Polska ks. dr 
Zbigniew Sobolewski przestawił raport 
z pomocy świadczonej przez Caritas w obliczu 
trzęsienia ziemi na Haiti. W wyniku trwające-
go minutę trzęsienia ziemi, które dotknęło 
12 stycznia najuboższy kraj Ameryki Łacińskiej 
– Haiti, bez dachu nad głową pozostało 1,5 
mln ludzi. Zabici i ranni sięgają setek tysięcy.
Caritas Internationalis natychmiast wysłała 
w ten rejon wyspecjalizowane ekipy z USA 
i Holandii. Caritas Polska już następnego dnia 
wysłała 30 tys. euro. Sukcesywnie wysyłano 
200 tys. kocy, 200 namiotów specjalistycz-

nych do celów medycznych. Trwa wysyłka 
lekarstw (200 kg), wody pitnej, żywności. 
Ks. Sobolewski wskazał na poważny problem 
z zapewnieniem transportu lotniczego, który 
jest bardzo drogi. Specyfika pomocy Caritas 
jest nie tylko zapewnienie doraźnej ulgi w cier- 
pieniu, ale pomoc długofalowa, która poma-
ga poszkodowanym stanąć na nogi. Wśród 
tego rodzaju programów pomocowych jest 
Adopcja na odległość – sprawdzona m.in. 
wśród sierot w Sri Lance czy w Indiach (ofiary 
tsunami). Pomagamy materialnie konkretne-
mu dziecku w utrzymaniu i wykształceniu aż 
do pełnoletniości. Caritas utrzymuje bieżący 
kontakt z siostrami Szarytkami i Salezjanka-
mi, które na Haiti prowadzą sierocińce i do- 
my opieki. Ks. Sobolewski wskazał na kon-
kretny projekt odbudowy szkoły w Jakmelle. 
W niedzielę 24 stycznia 2010 r. Caritas wspól-
nie z TVP I pr. PR przeprowadziła akcję pomo-
cy. Po Mszach św. odbyła się też zbiórka na 
pomoc długofalową dla Haiti.
Kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojo-
wego WIM doc. dr hab. Stanisław Ilnicki 
mówił o „Wpływie traumatycznego stresu 
bojowego na stan zdrowia psychicznego żoł-
nierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych 
w Iraku i Afganistanie”.

– Znamy liczbę żołnierzy zabitych, samobój-
ców w czasie pełnienia misji, ale niewiele 
wiemy o innych ofiarach, żołnierzach do-
tkniętych załamaniami psychicznymi, przy-
znał na wstępie doc. dr Ilnicki.
Przyczyna – obowiązuje propagandowy mit, 
że wojsko musi być twarde. Tymczasem na tur-
nusach, gdzie pomaga się żołnierzom z pro- 
blemami stresu pourazowego od 2004 r. 
można zauważyć, że co 6. żołnierz wymaga 
pomocy specjalistycznej.
W kontrolę stresu bojowego powinni być 
zaangażowani, podkreślił prelegent z WIM: 
dowódcy, psychologowie, kapelani.
– Rany zadane stresem choć niewidzialne, to 
istniejące realnie, mówił doc. dr Ilnicki. – Tutaj 
chciałbym skierować przekaz do dowódców: 
to realne cierpienia, a nie szukanie odszkodo-
wania. Według szacunków, dotkniętych trau-
mą jest ok. kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, 
ale obawa przed stygmatyzacją powstrzy-
muje wielu przed ujawnieniem psychicznych 
cierpień. Nadal pokutuje przekonanie, że ten, 
który się przyzna, uznany zostanie za słabe-
go. A to oznacza koniec kariery wojskowej. 
Prelegent z WIM zgłosił kilka postulatów słu-
żących poprawie zarysowanej sytuacji. Nie-
zbędna jest współpraca z MON, ciągły mo-

nitoring, edukacja dowódców, współpraca 
z organizacjami wsparcia.
– Niedoceniany jest element edukacji du-
chowej, praca kapelanów, ich zachęta do 
współpracy z innymi ludźmi, do wybaczenia, 
zauważył na koniec doc. dr. Stanisław Ilnicki 
z WIM.
O „Realizacji wartości humanitarnych w opie-
ce nad Czeczenami w ośrodkach dla uchodź-
ców w Polsce” mówiła dr Justyna Laskowska 
– Otwinowska (IS UKSW). Socjolog z UKSW 
przedstawiła swoje badania przeprowadzone 
w 2009 r. w dwóch ośrodkach na Bielanach 
i w Łukowie. Ostatnio opinia publiczna mia-
ła okazję bliżej zapoznać się z problemami 
uchodźców czeczeńskich z Bielan…
O „Posłudze kapelana szpitala wojskowego 
ofiarom wojny” mówił ks.ppłk Marek Kwie-
ciński. – Do podstawowych zadań kapelana, 
należy skutecznie odpowiadać na potrzeby 
cierpiących osób, którzy wyrażają wolę ko-
rzystania z posługi Kościoła. Tak rozumiana 
praca duszpasterska w szpitalu jest realizo-
wana zgodnie z nauką Jana Pawła II zawartą 
w liście Apostolskim Salvifici Doloris z dnia 
11 lutego 1984 r. o chrześcijańskim sensie 
ludzkiego cierpienia. Podstawową rolą kapła-
na jest obecność na terenie szpitala w wia-

domych wszystkim godzinach, jak również 
możliwość spotkania z nim w razie nagłej 
potrzeby poza ustalonym wymiarem pracy. 
Ów czasowy dyżur jest znakiem gotowo-
ści kapelana do rozmowy z potrzebującymi 
kontaktu duszpasterskiego. Najważniejszym 
wsparciem dla pacjenta jest osobisty z nim 
kontakt i rozmowa.
Sprawowanie sakramentów świętych (poku-
ty, namaszczenia chorych, w szczególnych 
przypadkach – chrztu, bierzmowania, mał-
żeństwa) należy do istotnych zadań dusz-
pasterza. Sprawuje je w czasie codziennego 
„obchodu” łącznie z udzielaniem chętnym Ko-
munii świętej. Ciężej chorym, którzy o to pro-
szą i osobom nieprzytomnym, czy w śpiączce 
farmakologicznej, na prośbę rodziny udziela 
Sakramentu Namaszczenia Chorych. W szcze-
gólnych przypadkach, gdy osoba znajduje się 
w zagrożeniu życia i nie ma kontaktu z rodzi-
ną oraz wyraźnego zastrzeżenia, udziela się 
im sakramentu chorych na zasadzie domnie-
mania, że wskazana osoba jest ochrzczona 
i wierząca oraz życzyłaby sobie modlitwy 
o jej zdrowie. W następstwie tego wydaje się 

dokoñczenie na str. 9
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Czas na Bohaterów

O roku ów… 

Rozpoczął się rok ważnych dla Polaków 
rocznic. Z okazji jednej z nich, 600. rocz-
nicy Bitwy pod Grunwaldem, opracował 
Pan  nową edycję  „Krzyżaków” Henryka 
Sienkiewicza. Na czym polega fenomen 
wydawniczy tej publikacji?
–  W naszej kulturze, w duchowej przestrze-

ni, którą ojciec święty Jan Paweł II nazy-
wa „pamięcią i tożsamością”, mamy dwa 
wielkie arcydzieła. Stworzone przez arty-
stów żyjących w tym samym prawie cza-
sie, którzy na warsztat wzięli wielki temat 
naszej historii: zwycięstwo na Krzyżakami 
pod Grunwaldem. Jan Matejko namalo-
wał „Bitwę pod Grunwaldem” w latach 
1861–1878 r., a Henryk Sienkiewicz ukoń-
czył „Krzyżaków” w 1900 roku. I jakoś nikt 
dotąd nie wpadł na pomysł zilustrowania 
„Krzyżaków” przez Matejkę. W ten spo-
sób mamy w jednym tomie dwa nasze 
wspaniałe arcydzieła.

Jak narodził się ten pomysł?
–  Wymyśliłem to pewnej bezsennej nocy 

w 1986 r., kiedy siedziałem w więzieniu 
w Barczewie k. Olsztyna. Więzienie mieści-
ło się w dawnym zamku krzyżackim, któ-
ry nazywał się Wartenburg. Na początku 
XX w. Niemcy przerobili go na więzienie. 
Z trzech stron zamek oblewało jezioro, 
a z czwartej była fosa. Siedziałem w karce-
rze, na tzw. dołku, w celi bez okna. Jedyną 
dla mnie pociechą podczas tej zimy 1986 
roku było czytanie książek z biblioteki wię-
ziennej. Wśród tych lektur byli „Krzyżacy”. 
Stare, zaczytane wydanie. Myślałem sobie 
wówczas; żeby chociaż były tu jakieś ilu-
stracje… Czytałem, a w wyobraźni mia-
łem obraz Matejki, który po raz pierwszy 
pokazał mi mój śp. tata w Muzeum Naro-
dowym. Takie były okoliczności powstania 
tego pomysłu.

To smutne, ale zacna i wartościowa kla-
syka literacka – w czasach metodycznego 
psucia gustów – nie ma chyba zbyt wielu 
chętnych wydawców i czytelników. Jak 

skąd? – Jak to skąd, to przecież Patron 
Polski, który modli się na obrazie Jana Ma-
tejki „Bitwa pod Grunwaldem”. Takich za-
skoczonych będzie z pewnością wielu…

Jest Pan nie tylko historykiem, ale i publi-
cystą. Niektórzy pańscy koledzy historycy 
są przeciwni tzw. polityce historycznej. 
A dlaczego, Pańskim zdaniem, warto 
uprawiać dziś politykę historyczną?
–  To oczywiście wybór i problem tych histo-

ryków. Proszę jednak dobrze się przyjrzeć, 
jak ważnym elementem polityki zagranicz-
nej wielu znaczących krajów jest właśnie 
ich historia. Co robi w tej chwili Rosja, co 
robią Niemcy, co tradycyjnie robią Francu-
zi, Wielka Brytania, nie mówiąc już o Sta-
nach Zjednoczonych, dla których każde 
wydarzenie w historii i ich bohaterowie są 
celebrowani z wielkim rozmachem i jest 
to ich racja stanu. Ale i małe kraje nie 
rezygnują z polityki historycznej, jak Au-
stria, Litwa, Czechy, Słowacja czy Węgry, 
Ukraina.
Rocznice, które przypominają wydarzenia 
i ludzi, to oczywiście wygodny pretekst, 
co nie znaczy, że bohaterów trzeba prze-
milczać w innym czasie. Bez ich obecności 
w świadomości skazani jesteśmy na prze-
różne manipulacje. Nie mamy się czego 
wstydzić, chociaż są środowiska, które tak 
patrzą na wspaniałe karty naszej wspól-
nej historii. Bliska jest mi poetycka wizja 
Herberta, który w „Raporcie z oblężonego 
miasta” zawarł m.in. sens przeszłości dla 
przyszłości:
„Wyznaczono mi z łaski poślednią rolę kro-
nikarza/zapisuję – nie wiadomo dla kogo- 
dzieje oblężenia/ Mam być dokładny lecz 
nie wiem kiedy zaczął się najazd/ przed 
dwustu laty w grudniu wrześniu/może 
wczoraj o świcie/wszyscy chorują tutaj na 
zanik poczucia/czasu pozostało nam tylko 
miejsce/ przywiązanie do miejsca jeszcze 
dzierżymy/ruiny świątyń widma ogrodów 
i domów/jeśli stracimy ruiny nie pozostanie 
nic.”

Które z rocznic, przypadających w 2010, 
z punktu widzenia polityki historycznej, 
warto dziś zaakcentować?
–  Przypadająca 15 lipca 2010 r. 600. rocz-

nica Bitwy pod Grunwaldem. Dlatego że 
nie chodzi tu tylko o wielkie zwycięstwo 
rycerstwa polskiego. To była konsekwen-
cja mądrej polityki Kazimierza Wielkiego, 

Czas na Bohaterów

udało się Panu ich znaleźć i przekonać do 
zainwestowania w tę pozycję?
–  Problem polega na tym, że przeciętna 

polska rodzina ma „Krzyżaków” w domu. 
A poza tym mamy kryzys na rynku księ-
garskim, więc nie argumenty ekonomicz-
ne, ale motywacje patriotyczne zadecy-
dowały o podjęciu tej odważnej decyzji. 
Znalazło się dwóch ludzi nastawionych 
patriotycznie; to prezes Maciej Rogal-
ski z Inowrocławia z drukarni Druk Intro 
i Andrzej Frukacz, prezes wydawnictwa 
Ex libris. – To trzeba wydać, a zarobimy 
na książkach kucharskich i podręcznikach, 
postanowili.
Proszę sobie uświadomić, że „Krzyżacy” 
Anno domini 2010 to ostatnia pozycja 
Sienkiewicza, która się ostała w lekturach 
szkolnych. Pani minister Hall wykreśliła 
„Latarnika”, a wszyscy poprzedni ministro-
wie edukacji wykreślali z lektur szkolnych 
kolejno „Pana Wołodyjowskiego”, „Po-
top”, „Ouo vadis”. Tak jakby ich głównym 
celem było wyeliminowanie Sienkiewicza 
ze świadomości młodego pokolenia…

A na Sienkiewiczu wychowało się poko-
lenie 1944, wspaniałe pokolenie, które 
patriotyzm poświadczyło swoim życiem 
i śmiercią. Dziś mówimy, że tamtemu po-
koleniu bliższa była kultura słowa, obec-
ne to pokolenie obrazu. Zmieniają się na-
rzędzia, ale przecież nie istota przekazu 
wartości?
–  Powała z Taczewa czy Zyndram z Maszko-

wic to postaci pełnokrwiste, działające na 
wyobraźnię młodych ludzi. Paradoksalnie 
więc dzieło Jana Matejki może młodych 
ludzi, oswojonych z kulturą obrazka, bar-
dziej otworzyć na dzieło Sienkiewicza, za-
palić ich wyobraźnię.
Zrobiliśmy w sumie osiemset czterdzieści 
kilka fotografii poszczególnych fragmen-
tów Bitwy pod Grunwaldem. Użyty był 
aparat do robienia zdjęć cyfrowych z samo-
lotu. Proszę sobie wyobrazić, że od górnej 
części obrazu do podłogi jest 7 metrów.
Wycieczki, które stają przed tym płótnem, 
nie mają szans zobaczyć wielu szczegó-
łów. Raczej odbierają to arcydzieło jako 
kłębowisko postaci w bitewnym zwarciu. 
W książce znalazło się 176 powiększonych 
fragmentów obrazu Jana Matejki, które 
robią niesłychane wrażenie.
Jeden z moich kolegów z UKSW, ksiądz, 
zapytał mnie: – A ten św. Stanisław, to 

Z Józefem Szaniawskim, historykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i publicystą o roku ważnych dla Polaków rocznic i bohaterach 
w czasach „sezonowych idoli” rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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a później panów małopolskich, którzy 
doprowadzili do unii polsko-litewskiej. To 
zmieniło nie tylko dzieje Polski i Niemiec, 
ale całej Europy Środkowej.
Druga – to 90. rocznica Bitwy Warszaw-
skiej 1920 r. To nie była bitwa ani o Wisłę, 
ani o Warszawę, ale o losy Europy. Jedna 
z trzech największych bitew XX w., kiedy 
geniusz strategiczny Piłsudskiego i męs- 
two polskiego żołnierza powstrzymało 
Armię Czerwoną, której przywódcy nie 
ukrywali, że chcą dotrzeć „przez trupa 
Polski do serca Europy”. Ta bitwa rozgry-
wała się na ogromnej przestrzeni. Z okazji 
90. rocznicy Bitwy Warszawskiej społecz-
ność lokalna wielu miejscowości może się 
zintegrować wokół tej rocznicy.

O roku ów… pisał Mickiewicz w Panu Ta-
deuszu, wiążąc ogromne nadzieje na nie-
podległość z rokiem 1812. Wśród wielu 
wydarzeń, na które czekamy z nadzieją 
i radością jest przewidywana w tym roku 
beatyfikacja Jana Pawła II. Ten rok to 
przecież także 90 rocznica urodzin Jana 
Pawła II i 5 rocznica jego śmierci. Na co 
chciały Pan zwrócić uwagę z okazji tej 
rocznicy?
–  18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach 

Karol Wojtyła. Gdyby żył, śpiewalibyśmy 
mu sto lat. On sam, jak wiemy, przywią-
zywał dużą wagę do daty swoich urodzin 
w roku zwycięstwa nad bolszewikami. 
Mówił, że ma w związku z poświęceniem 
pokolenia 1920 roku wielki dług wdzięcz-
ności. Mówił o tym nad grobami poległych 
na cmentarzu w Radzyminie w 1999 r.
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jego ojciec 
Karol Wojtyła był oficerem, który służył 
w 12 Pułku Piechoty w Wadowicach. Przy-
szły papież Jan Paweł II na chrzcie, które-
go udzielił mu kapelan wojskowy Fran-
ciszek Żak, otrzymał dwa imiona – Karol 
Józef. Pierwsze po tacie, a drugie na cześć 
marszałka Józefa Piłsudskiego. W roku 
1920 wielu chłopcom nadawano to imię 
ze względu na zasługi Marszałka dla Nie-
podległości Polski.

To ważny dla nas przekaz, że w rodzinie 
oficera mały Karol był wychowywany 
w tradycji niepodległościowej. Z pewno-
ścią miało to wpływ na nauczanie Jana 
Pawła II, na jego stosunek do Ojczyzny 
i naszego wspólnego dziedzictwa.

Wydaje się, że Marszałek Piłsudski mimo 
pomnikowej legendy, wciąż pozostaje 
w potocznej świadomości wielkim zna-
nym – nieznanym. A to przecież postać 
bardzo skomplikowana. Jego drogi wiary, 
jego rola w stosunkach państwo – kościół 
w II RP?
–  Myślę, że najbardziej zwięźle powiedział 

o tym zaraz po śmierci Marszałka Pry-
mas August Hlond, że zwycięstwami z 15 
i 16 sierpnia 1920 roku stanął w szeregu 
dziejowych obrońców wiary. I z tego po-
wodu należy mu się wielka wdzięczność 
nie tylko Polski, ale całego chrześcijań-
stwa. To wówczas oznaczało całej Europy, 
bo Europa była chrześcijańska.
Piłsudski zaprzyjaźnił się w 1918 r. z lega-
tem papieskim, który przebywał w Polsce, 
Achillesem Rattim, późniejszym papieżem 
Piusem XI.
Achilles Ratti był bezpośrednim świadkiem 
wydarzeń 1920 r.; chodził po pobojowisku 
pod Radzyminem, w Ossowie, tam gdzie 
zginął ks. Ignacy Skorupka. Chyba nie 
było w dziejach kościoła takiego wydarze-
nia, że ktoś ze zwykłego księdza w ciągu 
3 i pół lat został papieżem. A tak było 
z Achillesem Rattim. W 1921 roku zostaje 
biskupem, a w 1922 r. – papieżem Piusem 
XI. Myślę, że nie bez wpływu na to była 
sprawa polska.
Dla mnie jest niesłychanie wzruszające 
takie stare zdjęcie, jak Piłsudski i Ratti na 
kolanach idą do Ostrej Bramy w Wilnie. Do 
Matki Bożej Ostrobramskiej, którą Marsza-
łek otaczał wielką czcią.
Dowodem na to jest również taki szcze-
gół, że nie rozstawał się przez całe życie 
ze srebrnym medalikiem, który dostał 
w wigilię 1914 r. od Sióstr Niepokalanek 
w Jarosławiu. Na jednej stronie była Mat-

ka Boża Ostrobramska, a na drugiej św. 
Józef, jego patron. W tym medaliku został 
pochowany na Wawelu.
Trzeba mówić o tym młodzieży, że taki 
szczegół jest równie ważny jak opis Bitwy 
Warszawskiej.

Znane są Pana wysiłki, by oddać spra-
wiedliwość „Konradowi Wallenrodowi” 
naszych czasów – jak powiedział m.in. 
nad grobem płk. Ryszarda Kuklińskiego 
(13 czerwca 2010 r. przypada jego 80. 
rocznica urodzin) na Powązkach Bp Sła-
woj Leszek Głódź. Czego jeszcze nie wie-
my o tym tragicznym bohaterze, z czym 
najtrudniej przebić się do świadomości 
Polaków?
–  Polacy nie chcą sobie uświadomić, że kil-

kakrotnie byliśmy nie o krok, ale o włos od 
rozpętania przez Rosję sowiecką III wojny 
światowej. Pułkownik wykradł podstępem 
te supertajne plany sowieckiej agresji, któ-
ra narażała i nas na hekatombę. Przecież 
stacjonowały u nas rakiety z głowicami 
atomowymi. Zapobiegł agresji Armii Czer-
wonej na Europę Zachodnią. Bez względu 
na wynik tej wojny, Polska przestałaby ist-
nieć. W raporcie dla prezydenta Ronalda 
Raegana szef CIA pisał: „Nikt na świecie 
w ciągu ostatnich 40. lat nie zaszkodził 
komunizmowi tak jak ten Polak”.
Tylko raz jestem skłonny przyznać Jaruzel-
skiemu rację, gdy w wywiadzie dla „Gaze-
ty Wyborczej” powiedział: – Jeśli oddamy 
cześć Kuklińskiemu, to oznacza, że to my 
jesteśmy winni.
Z takich ciekawych rzeczy, dotyczących 
płk. Kuklińskiego chciałbym powiedzieć 
młodzieży, że to płk Kukliński był pierw-
szym Polakiem, który miał telefon komór-
kowy. W 1977 r. CIA wyposażyła go w ro-
dzaj anteny satelitarnej.
Był też trzecim w historii Stanów Zjedno-
czonych Polakiem, który miał tak wysoki 
stopień Armii Amerykańskiej, po Pułaskim 
i Kościuszce.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

zaświadczenie o zaopatrzeniu chorego, któ-
rych z kolei parafie żądają od przebywających 
w leczeniu szpitalnym.
W kaplicy, codziennie, sprawowana jest Msza 
święta, dedykowana w intencji chorych, 
zmarłych, z prośbą o łaskę szczęśliwej ope-
racji, wyzdrowienia lub o wieczne zbawienie, 
jak też w intencjach dziękczynnych za powrót 
do zdrowia.
W ostatnich chwilach przed śmiercią – naj-
cięższych dla pacjenta i rodziny – modlitwa 
kapłana za umierającego staje się niezwykle 
cenną duchową wartością.
W Wojskowym Instytucie Medycznym pra-
cuje ok. 500 lekarzy, 800 pielęgniarek i 500 
innych pracowników, by zabezpieczyć lecze-
nie ok. 1200 leżących pacjentów, nie licząc 
ambulatoryjnych. W Instytucie jest ok. 50 kli-

nik. Z tego w 35 hospitalizowani są pacjenci, 
umieszczeni w ok. 330 pokojach, które zwy-
kle codziennie odwiedzają kapelani. Aby do 
nich dotrzeć. trzeba przemierzyć prawie 15 
kilometrów, bo ocenia się, że długość samych 
korytarzy wynosi ok. 30 kilometrów. Codzien-
nie Komunię świętą na terenie szpitala przyj-
muje od 100 do 200 wiernych w ok. 80 po-
kojach, (co daje rocznie ok. 40000 udzielonej 
Komunii świętej). Ok. 10 pacjentów dziennie 
przyjmuje sakrament namaszczenia chorych 
i do 20 osób korzysta z sakramentu pokuty. 
Ponadto codziennie sprawowana jest Eucha-
rystia: w tygodniu o godz. 15.00; w sobotę o 
godz. 11.00. W niedzielę Msze święte spra-
wowane są o godz. 11. 00 i 15.00.
W części poświęconej na dyskusję Biskup po-
lowy Tadeusz Płoski poprosił gen. dyw. Bogu-
sława Packa o odniesienie się do wątpliwości, 
z którymi spotykał się ze strony misjonarzy, 
zakonników w Afryce, o trudnościach z nie-

sieniem pomocy ofiarom wojny na przykła-
dzie doświadczeń generała w Czadzie.
Gen. Pacek podkreślił, że pomoc humanitarna 
niesiona przez ok. 100 organizacji pozarzą-
dowych opiera się na ustalonych zasadach, 
które „przestrzegają praw człowieka i przyka-
zań Bożych” . Stwierdził również, że „gdyby 
nie misjonarze w Afryce, wojsko niewiele by 
zdziałało”. Głos zabrał także ks. płk Robert 
Mokrzycki, który nawiązał do wystąpienia dr. 
Ilnickiego WIM. Przypomniał inicjatywę Cari-
tas – pomocy duchowej żołnierzom dotknię-
tym PTSD. Tę sesje prowadził o. Augustyn 
(jezuita) i odbiór potwierdzony anonimowy-
mi ankietami był bardzo pozytywny.
– Warto połączyć siły i uwzględnić udział 
kapelanów w kolejnych turnusach pomocy 
żołnierzom z PTSD, zaapelował ks. płk Robert 
Mokrzycki, dyrektor Caritas OPWP.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 7
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Przyjaźń rodzi się na wojnie

W wojsku służą od piętnastu lat. Pochodzą 
z jednostki wojskowej w Orzyszu. Jak mó-
wią, Afganistan to ich ostatnia misja. Jednak 
pasja, z jaką opowiadają o swoich poprzed-
nich wyjazdach, pozwala sądzić, że jeszcze 
zmienią zdanie. Chor. Krzysztof Szyburski 
pochodzi z wojskowej rodziny, zarówno 
jego ojciec, jak i dziadek byli żołnierzami. On 
sam wcześniej był harcerzem. Jak przyzna-
je, czuje, że spełnił się zawodowo. W Afga- 
nistanie obecnie pełni funkcję kierowcy – sa-
nitariusza. Praktycznie nie ma dnia, żeby nie 
wyjeżdżał tzw. WEM-em (wóz ewakuacji 
medycznej) na różnego rodzaju patrole czy 
konwoje, czasami nawet kilkanaście razy 
dziennie. Przyznaje, że prowadzenie takiego 
pojazdu to ogromna odpowiedzialność. Je-
żeli po drodze coś się stanie, dojdzie do ata-
ku czy wybuchu IED (ang. Improvised Explo-
sive Device – improwizowane urządzenie 
wybuchowe), to właśnie w WEM-ie znajduje 
się sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej 
pomocy. Pojazdem porusza się pięcioosobo-
wa załoga złożona z: dowódcy pojazdu, kie-
rowcy, ratownika medycznego, sanitariusza 
i pielęgniarki. WEM to nic innego jak Roso-
mak przystosowany do przewozu rannych. 
Podobnie, jak wersja bojowa charakteryzuje 
się dobrą mobilnością w terenie – posia-
da napęd na wszystkie koła. Dodatkowe 
oświetlenie wewnątrz pojazdu umożliwia 
wykonywanie zabiegów medycznych. Może 
przewieźć cztery osoby w pozycji leżącej, 
inny wariant – to trzy osoby leżące i czte-
ry siedzące. Jeżeli dojdzie do poważnego 
w skutkach wypadku i ktoś dozna rozległych 
obrażeń, na miejsce zdarzenia zostaje we-
zwany śmigłowiec ratowniczy.
Medyczne wersje KTO Rosomak stanowią 
blisko 10 procent Rosomaków będących 
na wyposażeniu Polskich Sił Zadaniowych 
w Afganistanie. Aby móc prowadzić tego 
typu pojazd nie wystarczą same uprawnienia 
do kierowania Rosomakiem. Niezbędne jest 
także uprawnienie do kierowania pojazdami 
uprzywilejowanymi. Taką samą funkcję chor. 
Szyburski pełnił wcześniej w Iraku. Był także 
na misjach w Syrii i Libanie. Jak przyznaje, 
Afganistan to najtrudniejsza misja, na jakiej 
służył. To prawdziwe pole walki; nigdy nie 
wiadomo, co się stanie, gdy konwój wyjedzie 
poza bramę bazy. Tutaj nie ma dnia na odpo-
czynek od codziennych obowiązków. Gdyby 
nie niedzielna Msza św. w żołnierskiej kaplicy, 
człowiek nawet by się nie zorientował, że to 
dzień odświętny. Doskonale pamięta, że po 

pierwszej misji obiecywał sobie, że więcej 
już nigdzie nie pojedzie. Był na ośmiu kolej-
nych. Zapytany, co na to jego rodzina – ma 
żonę i dwójkę dzieci – odpowiada z karcą-
cym spojrzeniem: „A jak Pani myśli?”.

Dla st. sierż. Andrzeja Żmieńko Afganistan 
to dziesiąta zmiana. Wcześniej był w Liba- 
nie, Syrii i Iraku. Jego pierwszy wyjazd przy-
padł na 1996 rok. Jak przyznaje, sporo cza-
su na tamtej misji spędził w schronie, po-
nieważ istniało realne zagrożenie ze strony 
Hezbollahu. Bazę, w której służył, Polacy 
przejęli po Norwegach. Początki były trudne 
– pierwszym zadaniem była adaptacja bazy, 
w której po poprzednikach niewiele pozo-
stało. Nie było kilkuminutowych, darmo-
wych, telefonicznych rozmów, a jedyny kon-
takt z rodziną był poprzez pocztę polową. 
Jak przyznaje, dzisiaj pod tym względem 
żołnierze mają dużo łatwiej; jest Internet, 
komunikatory, można codziennie zadzwo-
nić i choć chwilę porozmawiać z rodziną. 
W Afganistanie jest starszym kierowcą po-
jazdu medycznego. Na patrole bardzo czę-
sto wyjeżdża wspólnie z Krzysztofem. Znają 
się od urodzenia, w Polsce mieszkali kiedyś 
na jednym osiedlu, w Ghazni mieszkają 
obok siebie. Obaj mają dwójkę dzieci: syna 
i córkę. Krzysztofowi jako pierwsza urodziła 
się córka – ma 12 lat, drugi był syn, który 
skończył 6 lat. U Andrzeja jest odwrotnie: 
starszy jest 8-letni syn, córka ma 4 lata. 
Razem byli na misji w Libanie, Syrii i Iraku. 
W trakcie rozmowy Andrzej wielokrotnie 
powtarza, że ma do Krzysztofa pełne zaufa-
nie i wie, że zawsze może na niego liczyć. 

Krzysztof uśmiecha się i powtarza to samo 
o Andrzeju. Obaj potwierdzają, że takie wy-
jazdy pozwalają zawrzeć prawdziwe przyjaź-
nie. Na misji człowiek ma szansę sprawdzić 
się w warunkach ekstremalnych, przebywa 
w takich sytuacjach, których nigdy nie do-
świadczyłby będąc w kraju. Jak twierdzą, 
służąc w jednostce widzi się tylko twarze, 
a to co jest pod nimi, można zobaczyć tylko 
tutaj. W kraju każdy przychodzi do pracy, 
później wraca do domu, do swoich rodzin 
i obowiązków. Na misji żołnierze często 
przebywają ze sobą 24 godziny na dobę. Nie 
dość, że ze sobą pracują, to muszą razem 

mieszkać i wiedzą, że najbliższe pół roku 
spędzą właśnie w taki sposób. Czasem rodzi 
to sytuacje konfliktowe, a kiedy indziej jest 
drogą do prawdziwej przyjaźni. 
O tym, co widzieli w trakcie wykonywania 
zadań służbowych, nie chcą rozmawiać. 
Argumentują, że takie obrazy człowiek chciał-
by jak najszybciej zapomnieć, choć często 
bywa, że one wracają, zwłaszcza we śnie.
Zapytani o niebezpieczeństwo, świadomość 
zagrożenia, jakie jest chyba w każdym, kto 
decyduje się na wyjazd w rejon konfliktów 
zbrojnych, obaj uśmiechają się. Mówią, że 
o niebezpieczeństwie starają się nie myśleć. 
Gdy wyjeżdżają na patrol powtarzają sobie, 
że wszystko będzie w porządku, bo dlaczego 
akurat im  miałoby się coś złego wydarzyć. 
Jako dowód tego, że nie ma sensu martwić 
się o swoją skórę, przytaczają historię swo-
ich kolegów z rodzimej jednostki. W krótkim 
czasie po powrocie z misji jechali samocho-
dem, który zderzył się z TIR-em. Wszyscy zgi-
nęli na miejscu. Przeżyli wojnę, by zginąć w 
ojczyźnie. Moi rozmówcy twierdzą, że mają 
żołnierskie szczęście. Trzeba im życzyć, żeby 
ich nie opuściło.

rozmawiała: Anna Pawlak 
oprac. Sekcja Informacyjno-Prasowa 

PKW Afganistan/at

„W jednostkach są tylko obce twarze, prawdziwe przyjaźnie zawiera się na mi-
sjach” – mówią chor. Krzysztof Szyburski i st. sierż. Andrzej Żmieńko. W Grupie Za-
bezpieczenia Medycznego Polskich Sił Zadaniowych w Ghazni tworzą zgrany duet. 
Nie jest to pierwsza misja, na którą wyjechali razem.
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Żołnierze PKW Afganistan dzielą się wrażeniami ze swojej służby
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Niebanalne
życiorysy

Nazwa dzisiejszego 
święta wywodzi się od 
dwóch terminów grec-
kich: Hypa-pante oraz 
Heorte ton Kataroin, co 
oznacza święto spotka-
nia i oczyszczenia. Oba 

te święta były głęboko zakorzenione w tradycji 
Starego Testamentu.
Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów 
Izraela podczas niewoli egipskiej, każdy pier-
worodny syn u Żydów był uważany za własność 
Boga. Dlatego dnia 40 po jego urodzeniu na-
leżało syna zanieść do świątyni w Jerozolimie, 
złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić 
za symboliczną opłatą 5 sykłow. Równało się to 
zarobkowi 5 dni pracy. Równocześnie z obrzę-
dem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna 
łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziec-
ka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć 
ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało 
zbyt wielkie ubóstwo, to przynajmniej ofiarę 

z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja 
i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bar-
dzo ubodzy.
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego przypada 
czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest 
to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świąty-
ni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą 
obrzędu oczyszczenia. Święto Ofiarowania jest 
związane z tajemnicą Narodzenia Pańskiego 
i dlatego jeszcze dziś wolno śpiewać kolędy.
Kościół wszystkim ważniejszym wydarzeniom 
z życia Chrystusa daje w liturgii szczególnie uro-
czysty charakter. Święto Ofiarowania Pana Jezusa 
należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzo-
ne w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po 
ustaniu prześladowań. Dwa wieki później poja-
wiło się również w Kościele Zachodnim.
Tradycyjnie dzisiejszy dzień nazywa się dniem 
Matki Bożej Gromnicznej. W czasie Ofiarowa-
nia starzec Symeon wziął na ręce swoje Pana 
Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: „Świa-
tłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela” 
(Łk 2, 32). Od X w. upowszechnił się obrzęd po-
święcania świec, których płomień symbolizuje Je-
zusa – Światłość świata, Chrystusa, który uciszał 
burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem 
wszystkich praw natury.

Ofiarowanie
Pańskie

W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabra-
ło charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą 
w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiań-
skie Światło i która nas tym Światłem broni i 
osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano 
do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeń-
stwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Niegdyś 
wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, 
a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły 
głównie drewniane domostwa. Właśnie od nich 
miała strzec domy świeca poświęcona w święto 
Ofiarowania Chrystusa. W czasie burzy zapalano 
ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochro-
nę. Gromnicę wręczano również konającym, aby 
ochronić ich przed napaścią złych duchów.
Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się 
w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłób-
ków i choinek – kończy się tradycyjny okres Boże-
go Narodzenia.
Od 1997 roku 2 lutego Kościół powszechny ob-
chodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień 
Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie 
za osoby, które oddały swoje życie na służbę 
Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach, zgro-
madzeniach i instytutach świeckich.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Początki chrześci-
jaństwa sięgają 
I wieku naszej 
ery. Jego kolebką 
była Palestyna, 
jedna z rzymskich 
prowincji. W ko-

lejnych wiekach przeżywało swój rozwój 
i rozprzestrzeniło się na całym obszarze 
Cesarstwa Rzymskiego, a także przekro-
czyło jego granice. Głosząc Dobrą Nowinę 
o miłości Boga do człowieka chrześcijanie 
dawali świadectwo swojej wiary tworząc 
liczne dzieła sztuki, zarówno w dziedzinie 
piśmiennictwa, architektury, rzeźby, czy 
malarstwa. Autorka książki „Sztuka wcze-
snochrześcijańska” Elżbieta Jastrzębow-
ska przypomina, że sztuka chrześcijańska 
nie mogła „rozwijać się w oderwaniu od 
otaczającego ją świata rzymskiego an-
tyku i wszelkich tradycji lokalnych, od 
dziedzictwa najstarszych kultur Egiptu 
i Mezopotamii począwszy, przez kultury 
Syrii i Azji Mniejszej, na kulturze grecko-
-rzymskiej skończywszy”. 

Etapy rozwoju sztuki chrześcijańskiej przybliżone 
w kolejnych rozdziałach, poprzedzone zostały 
historycznym wprowadzeniem omawiającym 
główne zarysy życia społeczno-politycznego 
danego okresu historycznego. Treść książki do-
skonale uzupełnia 168 ilustracji zawierających 
reprodukcje dzieł sztuki, szkice rekonstrukcji 

Sztuka wczesnochrześcijańska

i fotografie obiektów sakralnych. Na wstępie 
Autorka omawia źródła sztuki chrześcijańskiej, 
którymi były Imperium Rzymskie i judaizm. Na-
stępnie przybliża trzy pierwsze wieki chrześci-
jaństwa, omawia przełom konstanciński i przy-
bliża sztukę chrześcijańską Stolic Cesarstwa od 
początku IV do początku V wieku. 
W jednym z rozdziałów autorka zwraca uwa-
gę na istotną rolę, jaką w życiu chrześcijan 
w pierwszej połowie IV wieku odgrywały piel-
grzymki do miejsc świętych związanych z ży-
ciem i śmiercią Chrystusa, a także do licznych 
miejsc upamiętniających męczenników za wia-
rę. Największym centrum pielgrzymek w Cesar-
stwie Rzymskim był Rzym. Należy też wskazać 
na Jerozolimę, o której wspomina cenne źródło 
pisane „Peregrynacje Egerii” – dziennik piel-
grzymki po Ziemi Świętej zamożnej i pobożnej 
damy, pochodzącej prawdopodobnie z połu-
dniowej Galii, która spędziła w tym mieście 
Wielki Tydzień i Wielkanoc. 
Warto przypomnieć, że wraz z architekturą 
rozkwitło chrześcijańskie malarstwo, mozai-
karstwo i rzemiosło artystyczne. „Rozwój sztuk 
plastycznych (dekoracja nagrobna) poprzedził 
nawet powstanie chrześcijańskiej architektury, 
jednak rozkwitły one dopiero we wnętrzach 
kościelnych”. Wykorzystywano nadal, choć 
różniące się w detalach, antyczne elementy 
dekoracji architektonicznej: kolumny, kapite-
le, gzymsy, fryzy i tympanony. Główną formą 
dekoracji ścian, sklepień, a szczególnie apsyd 
kościołów stała się mozaika. „W tematyce 

przedstawień mozaikowych nad powszech-
nymi, przede wszystkim w sztuce nagrobnej, 
cyklami biblijnymi dominował motyw triumfu 
Chrystusa, boskiego Przemienienia i przekaza-
nia posłannictwa religijnego jego następcom 
– Apostołom, wśród których naczelne miej-
sce, nie tylko w Rzymie, zajmowali święci Piotr 
i Paweł”. Warto zwrócić uwagę na opozycję 
pomiędzy surową fakturą murów zewnętrz-
nych obiektów sakralnych i przebogatą deko-
racją ich wnętrz. 
Autorka obala pewne mity. Pielgrzymi odwie-
dzający współcześnie Wieczne Miasto szukają 
śladów prześladowań chrześcijan w Koloseum, 
choć budowla nie istniała jeszcze za panowa-
nia Nerona. „Zaś w katakumbach szukają kry-
jówek służących prześladowanym do ukrycia 
się przed cesarskimi siepaczami, co również nie 
jest zgodne z prawdą historyczną, dla chrześci-
jan bowiem katakumby były wyłącznie cmen-
tarzami”. 
Lektura tej niezwykłej pozycji przybliża chrześ- 
cijańskie korzenie naszego kontynentu i uka-
zuje niezwykłe bogactwo początków sztuki 
chrześcijańskiej. Do tych wzorców warto po-
wracać i je przypominać. Jako ludzie wierzący 
możemy być dumni z tych artystycznych śla-
dów wiary, jakie pozostawili po sobie pierwsi 
chrześcijanie. 

rch
Sztuka wczesnochrześcijańska,
Elżbieta Jastrzębowska,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, ss. 251.
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W cieniu i blasku krzyża cz.2

Schemat postępowania „nieznanych spraw-
ców” spod znaku bezpieki wobec potencjal-
nych ofiar był zawsze ten sam. Zastrasza-
nie, izolacja od otoczenia, mord. Najpierw 
były anonimowe pogróżki telefoniczne 
w rodzaju: „Zginiesz jak Popiełuszko”, po-
tem próba skompromitowania w oczach 
parafian i władz kościelnych przez ohyd-
ne plotki i oszczerstwa, a wreszcie okrut-
ny mord. W tym wypadku metodą znaną 
służbom specjalnym – przez zakolankowa-
nie, złamanie kręgosłupa. Na krótko przed 
swoją śmiercią osaczony kapłan zapisał 
w swoim dzienniku: Czy wolno człowie-
kowi zadręczać drugiego człowieka na 
śmierć? (...) Ojcze przebacz im, bo nie wie-
dzą, co czynią.
W latach 60., 70. i w okresie stanu wojen-
nego ks. Niedzielak wygłaszał patriotyczne 
kazania z okazji wielkich rocznic narodo-
wych: 3 maja, 15 sierpnia, 17 września, 
11 listopada.
Podobnie jak wielu polskich kapłanów 
gorliwie służył Bogu i Ojczyźnie. W czasie 
II wojny światowej po złożeniu przysięgi 
i przyjęciu pseudonimu „Zielony” wstąpił do 
konspiracyjnej Narodowej Organizacji Woj-
skowej. Współpracował ze strukturami De-
legatury Rządu na Kraj w Łódzkiem. Był ka-
pelanem łódzkiego Okręgu Armii Krajowej 
i dostarczał wiadomości ks. kard. Adamo-
wi Stefanowi Sapieże. Wtedy dzięki doku-
mentom Czerwonego Krzyża zapoznał się 
z jego raportem na temat zbrodni w Katy-
niu, poznając dokładnie okoliczności mordu 
na polskich oficerach.
W 1944 r. pośredniczył w przekazaniu przez 
Polski Czerwony Krzyż na ręce abp. Stefana 
Sapiehy tzw. depozytu katyńskiego, zawie-
rającego materiały wykopane w czasie prac 
ekshumacyjnych. Do końca pozostał wierny 
służbie narodowej pamięci: w kazaniach 
przywoływał polskich bohaterów, żołnierzy 
AK, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, 
oficerów pomordowanych przez NKWD na 
Wschodzie.
Ta wieloletnia niezłomna służba kustosza 
pamięci narodowej, zwłaszcza wymierzona 
przeciw kłamstwu katyńskiemu, ściągnęła 
na Ks. Niedzielaka nienawiść funkcjonariu-
szy „komanda śmierci”.
Niezwykle interesująco temat, związany 
ze śmiercią ks. Stefana Niedzielaka, przed-
stawił podczas konferencji w Belwederze 
9 grudnia 2009 r. dr Piotr Łysakowski z IPN 

Na wagonie – Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 
w Warszawie wśród wielu metalowych krzyży stoi jeden różniący 
się od pozostałych. Biały Krzyż. To krzyż męczeństwa Ks. Prałata 
Stefana Niedzielaka. Nie zginął z tamtymi na nieludzkiej ziemi. 
Zamordowali go 49 lat później, 21 stycznia 1989 roku na plebanii 
Kościoła pw. św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie. 
Gorliwi uczniowie i ideowi spadkobiercy oprawców z Łubianki, 
Łukiszek, Rakowieckiej, Montelupich itd. Za to, że nie pozwolił, 
by pamięć o tamtych naszych braciach, zamordowanych barba-
rzyńsko, nie zginęła. Dołączył więc do nich jako ostatnia ofiara 
Katynia.

„Śmierć Księdza Stefana 
Niedzielaka w prasie PRL”.
Mimo że oględziny zwłok 
przez lekarza sądowego 
(mjr Jaroszewski) i miej-
sca zbrodni pozwalały 
na ustalenie okoliczności 
śmierci księdza, od po-
czątku śledztwa rozpo-
częły się działania dez-
informacyjne. Ekipa pod 
komendą gen. Kłosińskie-
go w składzie 12 osób 
sprowadziła sprawę do 
nieszczęśliwego wypad-
ku (Ksiądz spadł z fotela 
bujanego). W sumie ba-
dający sprawę wzajemnie 
sobie przeczyli w swoich 
ustaleniach. Ostatecznie 
pojawiły się trzy wersje: 
napad, rabunek, zemsta.
Po wyborach do sejmu 
kontraktowego 4 czerwca 
1989 r. sprawę ostatecz-
nie umorzono m.in. na 
skutek uprzednich działań 
takich prokuratorów, jak 
Bardonowa czy Białek.
Pogrzeb Księdza Niedzielaka 26 stycznia 1989 
roku stał się wielotysięczną patriotyczną ma-
nifestacją z udziałem żołnierzy AK, WiN-u, 
harcerzy, działaczy „Solidarności”. W imieniu 
żołnierzy niepodległościowego podziemia 
i opozycji przemawiał Zdzisław Szpakowski, 
jeden z przyjaciół zamordowanego kapła-
na. „Dzięki Tobie, Księże Stefanie, tu w tej 
świątyni głosiliśmy prawdę. Przywracaliśmy 
cześć organizacjom Polski Niepodległej, lu-
dziom, którzy do końca walczyli o prawo do 
niepodległości. Dzięki Twojej niestrudzonej 
odwadze i działalności pomagaliśmy wrócić 
na karty historii tym, których sponiewierano, 
opluto, zniszczono, wypędzono z kart historii 
narodowej. Dzięki Tobie nie tylko głosiliśmy 
prawdę, tę prawdę wykuliśmy w kamieniu 
w Sanktuarium Narodowym, jakie tu na ścia-
nach świątyni, którą zarządzałeś, powstało.”
W prasie dominują obrady okrągłego stołu. 
Obszerniejszej informacji o śmierci Księdza 
towarzyszy konstatacja, że ta śmierć może 
się okazać przeszkodą w obradach okrągłego 
stołu.
Na konferencjach prasowych Urbana to nie 
dziennikarze polscy, ale zachodni wykazują 

się dociekliwością w sprawie tego morder-
stwa. I to w prasie zachodniej ukazuje się 
więcej informacji na temat śmierci „ostat-
niej ofiary Katynia”.

Boży czołg

– Dziś śpiewalibyśmy mu sto lat, dziś bo-
wiem obchodziłby 62. rocznicę urodzin – 
mówiła kolejna prelegentka na konferencji 
w Belwederze „Niezłomni Ludzie Kościoła” 
dr Łucja Marek (IPN Katowice). Był rówieś- 
nikiem ks. Jerzego Popiełuszki. Miał zostać 
kolejarzem, został krakowskim kapłanem. 
Święcenia przyjął z rąk Kardynała Karola 
Wojtyły.
Ks. Kazimierz Jancarz urodził się 9 grud-
nia 1947 roku w Suchej Beskidzkiej. Zmarł 
w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny 25 marca 1993 r. Pan zabrał 
go w czwartek – w dzień, który wybrał na 
słynne cotygodniowe Msze św. za Ojczyznę 
w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego 
w Nowej Hucie – Mistrzejowicach…
To miejsce szczególne, gdzie miał się ziścić 
szatański projekt oparty na ideologii, która 

Ks. Stefan Niedzielak – kustosz pamięci Katynia. Na zdj. krzyż po-
święcony poległym na wschodzie – kościół św. Karola Boromeusza 
na warszawskich Powązkach.
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walczyła z Bogiem. To tutaj, na podkrakow-
skich polach, komuniści zaczęli budować 
Hutę im. Lenina, a przy niej osiedle. Miasto 
bez Boga. Walka z Krzyżem w Nowej Hucie 
spowodowała, że… robotnicy Nowej Huty 
przylgnęli do Krzyża jeszcze ściślej, stając się 
ostoją Kościoła i Solidarności.
W 1978 r. do parafii pw. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego (wówczas jeszcze błogosła-
wionego) trafia młody wikary Kazimierz 
Jancarz. Nadchodzi pamiętny rok 1980; 
robotnicy Nowej Huty jednoczą się w Soli-
darności. Ks. Jancarz dobrze zna i czuje to 
środowisko. Parafia w Mistrzejowicach sta-
je się jednym z najważniejszych ośrodków 
duszpasterstwa robotniczego i pomocy dla 
represjonowanych w stanie wojennym.
Gdy do Mistrzejowic nadeszły wieści, że 
w więzieniu w Załężu 13 czerwca 1982 r. 
działacze solidarności podjęli strajk gło-
dowy, ich przyjaciele postanowili działać. 
W tzw. dolnym kościele, czyli w kaplicy pod 
główną nawą, zorganizowali całodniowe 
czuwanie modlitewne. Zakończyło się ono 
w czwartek 24 czerwca, w święto św. Jana 
Chrzciciela. Ksiądz Jancarz poprosił wów-
czas wszystkich zgromadzonych na modli-
twie, żeby przyszli w następny czwartek. 
Tak narodziły się czwartkowe Msze św. za 
Ojczyznę, które trwały aż do odzyskania nie-
podległości. Nabożeństwa rozpoczynały się 
o godz. 19, a kończyły o godz. 21 Apelem 
Jasnogórskim. Z czasem przyjeżdżali tu i ks. 
Jerzy Popiełuszko, i ks. Stanisław Małkow-
ski, ks. Edward Frankowski i wielu kapłanów 
z innych diecezji. Ta zjednoczona modlitwa 
wielotysięcznych tłumów w mistrzejowic-
kim kościele zaowocowała innymi dobrymi 
dziełami, które organizował Ksiądz Jancarz. 

„Boży czołg” (tak określił Ks. Jancarza jego 
przyjaciel ks. Isakowicz-Zaleski) ruszył.
Rodziło się Duszpasterstwo Ludzi Pracy, w 
którego skład wchodziły konfraternie: Aka-
demicka, Robotnicza i Nauczycielska. Ten nie-
zmordowany kapłan poszedł w ślady swoich 
wielkich poprzedników, którzy troszczyli się 
o edukację i podniesienie świadomości ludzi 
ciężkiej pracy. Ta praca „u podstaw” wyraża-
ła się w powołaniu do życia Chrześcijańskie-
go Uniwersytetu Robotniczego im .Ks. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego (wraz z Janem Fran-
czykiem).Na mistrzejowickim uniwersytecie 
robotnicy zapoznawali się np. z elementami 
prawa, by mogli się bronić, gdy będą re-
presjonowani przez władze komunistyczne. 
Jak na studentów przystało, mieli indeksy, 
a zajęcia z polskiej kultury, historii, ekonomii 
prowadzili z nimi profesorowie akademiccy 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Papieskiej 
Akademii Teologicznej i Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego.
Robotnicy mieli kontakt z ludźmi sztuki zna-
nymi duszpasterzami. Następowała integra-
cja tych środowisk w duchu katolickiej nauki 
społecznej, duchu solidarności i wymiany da-
rów duchowych i intelektualnych. Wiara i ro-
zum, umacniały się i uzupełniały wzajemnie 
podczas pielgrzymek Duszpasterstwa Ludzi 
Pracy z Mistrzejowic do Kalwarii Zebrzydow-
skiej czy na Jasną Górę. Podziemny kościół 
przygarniał twórców niezależnej kultury.
Na zachowanych zdjęciach Zbigniewa Ga-
lickiego widać tłumy zgromadzone na co-
tygodniowych Mszach czwartkowych; są tu 
i robotnicy, intelektualiści, artyści.
Ks. Jancarz zorganizował też przykościelną 
bezpłatną aptekę z darów zagranicznych; 
pomoc dla osób internowanych, bezrobot-

nych i represjonowanych; pomoc dla osób 
niepełnosprawnych, kolonie letnie dla dzieci, 
organizowane w specjalnie utworzonej na 
ten cel bazie „Jasna Polana” w Grzechyni.
Księdza Jancarza wspierało grono dzia-
łaczy Solidarności i wolontariuszy. Oczy-
wiście tak szeroko zakrojona aktywność 
księdza Jancarza była inwigilowana przez 
SB. W sprawozdaniu Wydziału IV SB w 
Krakowie za rok 1986 można przeczytać: 
„Niektóre świątynie, zwłaszcza kościół 
o. Kolbego stanowiący nadal ostoję niele-
galnych działalności, tworzą warunki do 
gromadzenia się aktywistów tzw. konspira-
cji i bezkarnego głoszenia wrogich poglą-
dów politycznych. W obiektach sakralnych 
kultywowane są tradycje b. ‚Solidarności’. 
Tak przez elementy wystroju, jak i treści 
okazjonalnych uroczystości. Nie należy 
spodziewać się, aby działalność grup ra-
dykalnych duchownych uległa w najbliż-
szym czasie wyraźnemu osłabieniu, chociaż 
przed wizytą Jana Pawła II może zostać 
w pewnym stopniu stonowana. Należy za-
kładać, że kontynuowana będzie intensyw-
na krytyka religioznawstwa i inspirowania 
konfliktów na tle sakralizacji szkół i zakła-
dów pracy”…
To m.in. dzięki „nielegalnej działalności”, 
odwadze ks. Kazimierz Jancarza zachowała 
się bezcenna dokumentacja (filmy i zdjęcia) 
m.in. II Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczy-
zny w 1983 r.
W mistrzejowickim kościele można było 
wówczas oglądać jedyną w PRL nieocenzu-
rowaną wystawę „Ojczyzno ma”.

 cdn.
 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Czy rzeczywistość może być stopniowalna? W naszych czasach pomieszania zmy-
słów i języków nie zdziwi już chyba nic. Okazuje się, że tak samo jak masło może 
dziś być bardziej maślane, tak samo i z rzeczywistością; może być bardziej lub mniej 
rzeczywista. 

Wszystko zależy kto i dlaczego mówi. Czy 
uczciwy wytwórca masła ze śmietany, czy 
producent wyrobu masłopodobnego, bez 
śladowych ilości masła. Dla człowieka we-
wnętrznej uczciwości i prawdy masło jest 
masłem nie tylko bez trucizn, ale i dodatko-
wych „zapewniaczy”. 
Na nic tu zdadzą się protesty polonistów, 
dla których masło maślane to niedopusz-
czalny błąd pleonazmem zwany.
Wszelkie tradycyjne systemy normatyw-
ne są dziś zresztą rozmontowywane przez 
zwolenników tzw. postępowego dialogu, 
w którym nie ma miejsca na Prawdę, bo nie 
ma w nim Boga. Jeśli w myśl tej postępowej 

(uciekającej przed Bogiem?) logiki można 
dyskutować dziś nad Dekalogiem, czemu 
nie nad normami kultury, języka czy obycza-
jów?! Pewien poziom kultury wewnętrznej 
naszych przodków nie dopuszczał, by źle 
mówić o Matce, Ojcu, Ojczyźnie, Kapłanach, 
bo wrażliwe sumienia wyczuwały obecność 
sacrum w tych słowach. Nieprzypadkiem 
więc stworzyli mądre przysłowia: „Zły to 
ptak, co własne gniazdo kala” czy „Kto na 
Księdza szemrze, ten bez Księdza zemrze”. 
Kto pierwszy zachęcił (i wkręcił) pramatkę 
rodzaju ludzkiego, Ewę, do takiej formy 
dialogu? To chyba jasne dla ludzi, którzy 
są świadomi fundamentów swojej kultury, 

opartych na Biblii i Homerze. Jeśli lansowa-
nym wzorem „literatury pięknej” jest język 
ulicy czy więzienna grypsera… Oczywiście, 
uzasadnione w ustach bohaterów literackich 
z tych środowisk, a nie jako maniera literac-
kiej narracji opisująca całą rzeczywistość.
Jeśli zabraknie w naszym widzeniu rzeczy-
wistości jej najważniejszego Kreatora i Pra-
wodawcy jako ostatecznej instancji porząd-
kującej i rozstrzygającej?... Strach pomyśleć, 
w co jeszcze każą nam uwierzyć zwolennicy 
postępowego dialogu.
Już przecież rozpoczął się postępowy dialog, 
kiedy zaczyna, a kiedy kończy się człowiek.   
Gdy przestaniemy widzieć siebie nawzajem 
jako Boże stworzenia, pomyślane z Miłością 
i Mądrością bez miary, zacznie się upiorne 
stopniowanie: funkcjonalny produkt gene-
tyczny – towar wadliwy. Do kasacji. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Rzeczywista rzeczywistość Fe l i e t o n
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Ocalić od zapomnienia

17 września, po wkroczeniu armii sowieckiej 
na terytorium Polski i w beznadziejnej sytu-
acji na froncie z Niemcami, koniecznością 
stała się możliwość skierowania uciekającej 
ludności i ewakuowania słabnącej armii pol-
skiej poza terytorium kraju. Ostatnim kierun-
kiem, z którego nie nacierały nieprzyjacielskie 
wojska były Węgry. Granica z nimi dostępna 
była po przebyciu przełęczy górskich w Kar-
patach. Mimo protestów Niemieckiego MSZ, 
politycznie sprzymierzeni z Rzeszą Węgrzy nie 
odtrącili studwudziestotysięcznej rzeszy Pola-
ków i zaoferowali im pomoc. Przyjmowano 
Polaków na prywatnych kwaterach, w zabu-
dowaniach gospodarczych, mieszkaniach. 
Powstało 141 obozów, w których cywile 

dotrwali do końca wojny i przez które prze-
winęło się tysiące żołnierzy, w ich marszu na 
fronty Europy zachodniej. Wśród nich obec-
nych było 80 kapłanów prowadzących pracę 
duszpasterską.
Podstawą zaprezentowanego albumu jest 
unikatowa kolekcja fotografii zgromadzo-
na przez Józsefa Antalla, nazwanego przez 
uchodźców „Ojczulkiem Polaków”, przekaza-
na przez jego córkę, Edith. Kolekcję zdjęć uzu-

złożonym wszystkim tym, którzy wyciągnęli 
uchodźcom pomocną dłoń. – Byli to ludzie 
znani, mniej znani i zupełnie nieznani. Może 
któryś z nich, lub ich potomków odnaj-
dzie swoje nazwisko na kartach tej książki 
i otrzyma choć takie podziękowanie od nas, 
wdzięcznych za gościnność i pomoc Polaków 
– powiedział Grzegorz Łubczyk. Krystyna 
Łubczyk przypomniała, że przez wiele lat pa-
mięć o bratniej pomocy była zakłamywana. 
– Węgrom wmawiano, że pomagają „bur-
żujskim Polaczkom”, z kolei w socjalistycznej 
Polsce podkreślano ucieczkę „sanacyjnych elit 
do faszystowskich Węgier”.

Krzysztof Ducki, grafik stale mieszkający na 
Węgrzech, który zadbał o opracowanie cało-
ści albumu podkreślił, że najistotniejsze było 
dla niego odnajdywanie kolejnych znaczeń 
i treści na zdjęciach, które z racji upływu cza-
su musiały być poddane dokładnemu retu-
szowi. – Czułem się jak archeolog, odnajdując 
coraz więcej szczegółów na otrzymanych fo-
tografiach. Warstwa po warstwie ukazywały 
się kolejne moim oczom twarze, symbole, na-
zwy, to była prawdziwa i fascynująca podróż 
– powiedział.
Podczas uroczystości odczytany został list 
Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskie-
go. Obecny był także Podsekretarz Stanu kan-
celarii prezydenta RP Mariusz Handzlik oraz 
wicemarszałek senatu RP Marek Ziółkowski. 
Gospodarzem spotkania był ambasador Re-
publiki Węgierskiej, Robert Kiss. 
Album „Pamięć. Polscy uchodźcy na Wę-
grzech 1939-46” ukazał się nakładem oficyny 
wydawniczej Rytm.

Krzysztof Stępkowski

– Ta książka jest świadectwem wzorowej postawy człowieka, pokładów głębo-
kiego humanizmu zawartego w każdym z nas. Dowodem na to, że nie przestaje 
się być człowiekiem nawet wśród najczarniejszych okoliczności – mówił podczas 
promocji albumu „Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-46” abp Józef 
Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W ambasadzie Republiki Węgierskiej 
zaprezentowano album dokumentujący pomoc udzieloną przez Węgrów ewaku-
ującym się podczas wojny obronnej 1939 roku Polakom, ich życie codzienne na 
obcej ziemi oraz powrót do kraju.

pełniły zbiory 26 osób, którzy w rodzinnych 
archiwach przechowali pamięć o gościnnych 
Madziarach. Część z osób, które pamiętają 
okres pobytu na Węgrzech była obecna na 
uroczystości i otrzymała z rąk autorów, Kry-
styny i Grzegorza Łubczyków egzem-
plarze autorskie albumu.
– Ta książka w piękny sposób ocali-
ła od zapomnienia pamięć o sama- 
rytańskiej miłości bliźniego, jaką 
okazali nam nasi bracia – mówił 
podczas spotkania ks. płk Sławomir 
Żarski, wikariusz generalny Biskupa 
Polowego WP. – To przykład dla ko-
lejnych pokoleń Polaków i Węgrów. 
– To postawa uniwersalna, solidarna 

taka jakiej potrzebuje współczesna Europa 
– podkreślił kapelan.
– Postawa Węgrów, będących przecież w po- 
litycznym sojuszu z Niemcami wymagała 
dużej odwagi, wielkiego serca i ofiary – po-
wiedział minister Janusz Krupski, kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.
Autorzy książki Krystyna i Grzegorz Łub-
czykowie podkreślili, że album jest hołdem 

Warszawa: promocja albumu „Pamięć. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-46”
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Kraków
Z udziałem Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego, 
31 stycznia, odbył się w Krakowie złoty jubileusz 
kapłaństwa ks. kan. płk. Józefa Kubickiego. Jubilat 
przewodniczył Mszy św. dziękczynnej sprawowa-
nej w kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki 
w Krakowie. W koncelebrze wziął udział Biskup Po-
lowy, ks. prał. płk Stanisława Gulak, Dziekan Wojsk 
Specjalnych, ks. prał. płk January Wątroba – pre-
pozyt Kapituły Wrocławskiej oraz sześciu innych 
kapłanów.
Na zakończenie Mszy św. Biskup wręczył Jubilatowi 
Medal 90-lecia Ordynariatu Polowego oraz dyplom 
z błogosławieństwem biskupim.
Gratulacje Jubilatowi złożył gen. broni Bronisław 
Kwiatkowski.                                                       zjk

Warszawa – Wesoła
4 stycznia br. Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski przybył z wizytą pasterską do Garnizonu w We-
sołej. W imieniu wspólnoty parafialnej Biskupa powitał ks. mjr Piotr Majka, proboszcz garnizo-
nowej parafii pw. św. Andrzeja Boboli, prosząc o modlitwę w intencji dzieł parafialnych oraz 
wiernych. Wraz z Ordynariuszem Wojskowym Mszę św. koncelebrowali – gospodarz parafii 
ks. mjr Piotr Majka, ks ppłk Mariusz Śliwiński, proboszcz parafii wojskowej w Rembertowie,  
uczestniczył w niej również ks. prał. Zbigniew Wojciechowski, proboszcz parafii pw. Opatrzno-
ści Bożej,  ks. kpt. Tomasza Szeflińskiego, wikariusz miejscowej parafii.
Po Mszy św. Bp Płoski zapoznał się z przebiegiem prac budowlanych nowego kościoła gar-
nizonowego, który został wybudowany na osiedlu wojskowym. Na zakończenie pobytu 
w Garnizonie w Wesołej, pasterz Kościoła Wojskowego pobłogosławił mieszkania księży kape-
lanów.                                                                          jo

Warszawa
Papiescy kolędnicy misyjni – mali i wielcy misjonarze przybyli 23 stycznia do Katedry Polowej. 
Maryje z przejęciem kołysały dzieciątka, anioły wirowały w tańcu, a pastuszkowie czapką do 
ziemi składali pokłon Bożej Dziecinie. Nad wszystkimi wirowały gwiazdy, pracowicie wykonane 
przez dzieci pod okiem sióstr zakonnych, mam i wychowawców. 
Gościem małych kolędników misyjnych był m.in. o. Prosper Mesmin z Kongo Brazzaville, który 
wyraził wdzięczność za posługę małych kolędników, wspierających misjonarzy modlitwą i kwe-
stowaniem na rzecz misji. Zachęcił dzieci do modlitwy za dzieci haitańskie. 
Po pierwszej części spotkania kolędników misyjnych rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, 
której przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Eucharystię 
koncelebrowali misjonarze, pracujący na różnych kontynentach. Biskup Płoski przypomniał, że 
w gronie misjonarzy są również żołnierze misjonarze, księża którzy pełnili posługę m.in. w Pa-
kistanie. W roku bieżącym Kolędnicy Misyjni będą nieśli pomoc dzieciom w tym kraju. W roku 
kapłańskim dzieci włączają się także w modlitwę za kapłanów.                                             jes

Żagań/Żary
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski spotkał się 
29 stycznia z kapelanami Śląskiego Okręgu 
Wojskowego. Ordynariusz poruszył tematy 
trwającego Synodu, jak również zapoznał 
wojskowych duszpasterzy z aktualnymi 
wyzwaniami stojącymi przed Ordynariatem 
Polowym. Pierwszym punktem jego wizyty 
pasterskiej na Dolnym Śląsku był Żagań.  
Wizytę rozpoczęła wspólna modlitwa wraz 
z kapelanami pełniącymi posługę dusz-
pasterską  w kościele garnizonowym pw. 
M.B. Hetmanki Żołnierza Polskiego w Ża-
ganiu. Organizatorem  spotkania był miej-
scowy proboszcz, ks. prał. płk Stanisław 
Szymański – dziekan ŚOW.
W godzinach południowych Biskup Polowy 
WP przybył do Garnizonu Żary, aby prze-
wodniczyć w kościele garnizonowym uro-
czystej Mszy św. w intencji pracowników 
i pacjentów 105. Szpitala Wojskowego 
z Przychodnią. Uroczystość związana była 
również z otwarciem i poświęceniem przez 
Biskupa Polowego Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego w wojskowym szpitalu.
Na Eucharystię przybył dyrektor 105. Szpi-
tala Wojskowego, lek. med. Sławomir Gaik 
wraz  z pracownikami placówki, władze sa-
morządowe i miejskie oraz dowództwo 12. 
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej  z do-
wódcą gen. dyw. Mirosławem Różańskim.  
Wraz z Biskupem Eucharystię koncelebro-
wali kapelani ŚOW m.in.: ks. prał. płk Sta-
nisław Szymański, ks. prał. mjr Piotr Łuński 
– proboszcz parafii wojskowej w Żarach, ks. 
ppłk Krzysztof Pietrzniak – proboszcz parafii 
wojskowej w Wędrzynie, ks. ppłk Sławomir 
Szelągowski – kapelan garnizonu Bolesła-
wiec oraz ks. mjr Edward Olech – proboszcz 
parafii Krośnie Odrzańskim.                      jo

Kraków
Biskup Józef Gózdek, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej przewodniczył 
Mszy św. odpustowej, w kościele garnizonowym pw. Św. Agnieszki w Krakowie, 
24 stycznia br. 
Proboszcz parafii, ks. prał. płk Stanisław Gulak powitał wszystkich uczestników uro-
czystości i poprosił delegata Ministra Obrony Narodowej, Dyrektora Generalnego 
MON Jacka Olbrychta o odsłonięcie tablicy upamiętniającej remont kościoła wojsko-
wego i dedykowanej Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II. Aktu poświęcenia tablicy 
dokonał bp. Gózdek.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Wojska, Służby Celnej, Straży Ochrony 
Kolei i wierni kościoła pw. św. Agnieszki.
Obecni byli m.in.: gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbroj-
nych RP, gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych, gen. dyw. 
Edward Gruszka – Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych oraz gen. dyw. Zbigniew Gło-
wienka – Dowódca II Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. Uroczystość uświet-
nił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.                   sg



Witraże z kaplicy KW 44 p.w. Matki Bożej Zwycięskiej
 – autorstwa Lecha i Piotra Grześkiewiczów


