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Rok XIX nr 6 (399) 16-31 marca 2010 r.

„Wielki Tydzień, to czas, w którym rozważamy największą miłość 
Boga do człowieka ukazaną w Ofierze Krzyża”.  

(Bp Tadeusz Płoski)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,
Liturgia trzeciej niedzieli Wielkiego Postu 
ukazuje nam temat nawrócenia. W pierw-
szym czytaniu, pochodzącym z Księgi Wyj-
ścia, pasący stado Mojżesz widzi krzak 
gorejący, który się nie spala. Zbliża się, by 
przyjrzeć się temu cudowi i wtedy jakiś głos 
woła go po imieniu a zachęcając do uświa-
domienia sobie, że nie jest tego godzien, 
każe mu zdjąć sandały, gdyż miejsce to jest 
święte. „Jestem Bogiem ojca twego – mówi 
ów głos – Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka 
i Bogiem Jakuba”, po czym dodaje: „Jestem, 
Który jestem” (Wj 3, 6a.14). Bóg objawia się 
na różne sposoby także w życiu każdego 
z nas. Aby jednak móc rozpoznać Jego 
obecność, musimy przystąpić do Niego ze 
świadomością własnej nędzy i z głębokim 
szacunkiem. W przeciwnym razie nie bę-
dziemy zdolni spotkać się z Nim i nawiązać 
z Nim wspólnotę. Jak pisze apostoł Paweł, 
również ta historia opowiedziana jest, by 
nas ostrzec: przypomina nam, że Bóg uka-
zuje się nie tym, którzy pełni są wyniosłości 
i lekkomyślności, ale temu, kto jest przed 
Nim ubogi i pokorny.
We fragmencie dzisiejszej 
Ewangelii Jezus pytany jest 
o niektóre smutne fakty: 
zabójstwo wewnątrz świą-
tyni kilku Galilejczyków 
na rozkaz Poncjusza Piłata 
i zawalenie się wieży na kil-
ku przechodniów (por. Łk 
13, 1-5). W obliczu łatwe-
go wniosku, aby uznać zło 
za wynik kary Bożej, Jezus 
przywraca prawdziwy ob-
raz Boga, który jest dobry 
i nie może chcieć zła oraz 
ostrzega przed myśleniem, 
że nieszczęścia są bezpo-
średnim skutkiem osobistej 
winy tego, kogo ono do-
tyka, mówiąc: „Czyż my-
ślicie, że ci Galilejczycy byli 
większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, że 
to ucierpieli? Bynajmniej, 
powiadam wam; lecz jeśli 
się nie nawrócicie, wszy-
scy podobnie zginiecie” 
(Łk 13, 2-3). Jezus wzywa do 
innego odczytania owych 
faktów, umieszczając je 
w perspektywie nawrócenia: 
nieszczęścia, bolesne wyda-
rzenia nie powinny budzić 
w nas ciekawości czy szuka-

nia domniemanych winnych, lecz winny sta-
nowić okazje do refleksji, do przezwycięże-
nia złudzenia, że można żyć bez Boga oraz 
do umocnienia przy pomocy Pana zobowią-
zania do przemiany życia. W obliczu grze-
chu Bóg okazuje się pełen miłosierdzia i nie 
waha się wzywać grzeszników do unikania 
zła, do wzrastania w Jego miłości i niesienia 
konkretnej pomocy bliźniemu w potrzebie, 
aby żyć radością łaski i nie iść na wieczną 
śmierć. Ale możliwość nawrócenia wyma-
ga, abyśmy nauczyli się odczytywać fakty 
życia w perspektywie w perspektywie wiary, 
to znaczy ożywiani świętą bojaźnią Bożą. 
W obliczu cierpienia i bólu prawdziwą mą-
drością jest zastanawianie się nad tymcza-
sowością istnienia i odczytywanie ludzkiej 
historii oczyma Boga, który, chcąc zawsze 
i wyłącznie dobra swoich dzieci, ze wzglę-
du na niezgłębiony plan swojej miłości, 
pozwala czasem, by dotykani byli boleścią, 
aby doprowadzić ich do większego dobra.

Benedykt XVI, Rzym 7 marca 2010 r.
Rozważania przed modlitwą Anioł Pański

W obliczu grzechu Bóg okazuje się
pełen miłosierdzia

PAPIESKIE 
INTENCJE 
MISYJNE 
NA MARZEC

Aby Kościoły w Afryce były znakiem 
i narzędziem pojednania oraz sprawie-
dliwości we wszystkich regionach kon-
tynentu.

1 kwietnia – Wielki Czwartek
Dzień, w którym wspominamy ustanowienie 
Eucharystii i sakramentu Kapłaństwa. Dzień 
wdzięczności za wielkie dary, dzięki którym 
Chrystus pozostał z nami po wszystkie dni, aż 
do skończenia świata. To okazja do rachun-
ku sumienia; gdzie w moim życiu jest miejsce 
dla Chrystusa Eucharystycznego? A dla nas 
kapłanów to dziękczynienie za wspaniały dar 
pośrednictwa miedzy Bogiem a ludźmi i przy-
pomnienie sobie wielkiej, ciążącej na nas od-
powiedzialności za to Boże dzieło. Módlcie się 
za nas abyśmy byli godni i wytrwali.

2 kwietnia – Wielki Piątek Męki Pańskiej
Krzyżu święty ponad wszystko, drzewo prze-
najszlachetniejsze! 

3 kwietnia – Wielka Sobota
Bez względu czy wierzący czy nie, każdy z peł- 
nym po brzegi koszykiem idzie dziś do Kościo-
ła. Kult tradycji zasłonić nam może istotę tych 
świętych dni. A tradycja, ta nawet najpiękniej-
sza, wspomagać powinna naszą wiarę, a nie 
ją zastępować. Jaka jest moja wiara? Gdzie 
jest moja wiara? Czy miłość do człowieka 
i Boga można zmierzyć objętością koszyka 
i obfitością stołu. Czy w „koszu” mojego życia 
jest miejsce dla Boga?

4 kwietnia – Niedziela Zmartwych-
wstania Pańskiego
Wesoły nam dziś dzień nastał, którego każdy 
z nas żądał. Radujmy się! Chrystus zwyciężył 
to wszystko, co krępowało człowieka; otwo-
rzył przed nami wielkie możliwości. Chcesz 
przyjąć dar zbawienia do swojego życia? Je-
śli tak, to raduj się, bo przybliżyło się właśnie 
zbawienie.

11 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia 
Bożego
Z Radości wielkanocnej bije prawda o Bo-
żym Miłosierdziu, którego każdy doświadcza 
w swoim życiu. Cóż byśmy bez niego poczę-
li? My słabi ludzie choć tak bardzo umiłowa-
ni przez Boga. Nie marnujmy tego daru, bo 
z każdym miłosierdziem idzie również spra-
wiedliwość!

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda
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Biskup Płoski z wizytą w Moskwie
Na zaproszenie szefa oddziału Patriarchatu Moskiewskiego ds. Współpracy z Ro-
syjskimi Wojskowymi Siłami, do Moskwy 13 marca przybyła delegacja Ordynaria-
tu Polowego na czele z gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeuszem Płoskim – Biskupem Po-
lowym Wojska Polskiego i ks. płk. Janem Domianem – dziekanem Garnizonu War-
szawa. W czasie wizyty wymieniono doświadczenia w zakresie duszpasterstwa 
wojskowego.

W niedzielne południe Bp Płoski przewodni-
czył Mszy świętej w Katedrze moskiewskiej 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, która słu-
ży również wspólnocie polskiej mieszkającej 
w Moskwie. W murach Katedry, Biskupa Po-
lowego powitał proboszcz parafii ks. Józef 
Zaniewski.
W wygłoszonym kazaniu Kaznodzieja na-
wiązał do słów Ewangelii o synu marno-
trawnym: „Czas Wielkiego Postu – to czas 
powrotu wielu synów marnotrawnych do 
Ojca”. Zachęcił wszystkich, aby: „Nie byli 
podobni do starszego syna z przypowie-
ści ewangelicznej, który żyjąc blisko Ojca, 
w głębi serca był zawsze od niego bardzo 
daleko”. Biskup wyraził nadzieję, że „…czas 
Wielkiego Postu będzie czasem pojednania 
z Bogiem i braćmi”.
Podczas pobytu w Moskwie Biskup Polowy 
WP odbył spotkanie z szefem oddziału Mos- 

kiewskiego Patriarchatu Ruskiego Synodu 
Prawosławnej Cerkwi ds. Współpracy z Ar-
mią Rosyjską, ks. mitratem Dimitrijem Smir-
nowem. Przedstawiciele obu duszpasterstw 
wojskowych wymienili opinie nt. specyfiki 
duszpasterstwa w obu armiach. Reprezen-
tanci strony rosyjskiej z zainteresowaniem 
zapoznali się ze strukturą polskiego duszpa-
sterstwa wojskowego, które funkcjonuje od 
1919 roku. 
Biskup Polowy spotkał się również z Biskupem 
Moskwy apb. Paulo Pezzi, którego zapoznał 
ze specyfiką posługi kapelańskiej w Wojsku 
Polskim. Podczas spotkania z ambasadorem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Jerzym 
Bahrem, Bp Płoski rozmawiał o zbliżającej 
się 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i plano-
wanych uroczystościach rocznicowych, które 
odbędą się w kwietniu br. w Katyniu, a we 
wrześniu również w Miednoje.

ks. płk Jan Domian

Prefekt Kongregacji ds. Biskupów Stolicy Apostolskiej kar-
dynał Giovanni Battista Re nadesłał Biskupowi Polowemu 
gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeuszowi Płoskiemu podzięko-
wanie za publikacje, zwłaszcza za cztery tomy naucza-
nia pasterskiego, przekazane podczas wizyty w Rzymie 
11 stycznia br. Wśród przekazanych publikacji znalazły się 
także wybór homilii o tematyce patriotycznej wygłoszo-
nych podczas świąt narodowych „Dobrze, że jesteś Ojczy-
zno” oraz teksty kazań dotyczące martyrologii Polaków na 
Wschodzie zebrane w tomie „Pamiętaj o nich Polsko”.

 (zjk)

Watykan, 27 stycznia 2010 r.
KONGREGACJA ds. BISKUPÓW
Prot. N. 50/2010

Ekscelencjo,
  Przy okazji swojej wizyty w Kongregacji 18 stycznia 
br. przekazał Ksiądz Biskup cztery tomy opisujące działal-
ność Ordynariatu Polowego w ciągu ostatnich lat.
  Bardzo dziękuję Ekscelencji za to opracowanie, z któ-
rym się bardzo uważnie zapoznałem.
  Korzystając z okazji pozwalam sobie przesłać wyrazy 
najwyższego szacunku.

Jego Ekscelencji 
oddany w Panu 

kardynał Re 
Prefekt________________________

Do Jego Ekscelencji 
Tadeusza PŁOSKIEGO 
Ordynariusza Polowego Polski

Podziękowanie Prefekta Kongregacji
ds. Biskupów Stolicy Apostolskiej
przesłane Biskupowi Polowemu WP
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Gorzkie żale przybywajcie....
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wezwanie, jakie 
w Środę Popielcową towarzyszy posypaniu naszych głów 
pokutnym popiołem, stanowi duchowy drogowskaz na dni 
Wielkiego Postu. Ma to być czas refleksji, rekolekcji, poku-
ty, wewnętrznej przemiany, nawrócenia, otwierania serc 
i sumień na zbliżające się dni Wielkiego Tygodnia – uobec-
nienie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Dwa 
wielkopostne nabożeństwa w szczególny sposób pomaga-
ją zbliżyć się do tamtych zbawczych wydarzeń.

Pierwsze z nich to Droga Krzyżowa – rozważanie Męki Chrystusa po-
łączone z symbolicznym przejściem Jego ostatniej, podzielonej na 
14 stacji drogi, która prowadziła z pretorium Piłata, miejsca, gdzie 
zapadł wyrok śmierci, na Golgotę. Wpatrzeni w oblicze Miłości 
Ukrzyżowanej – Króla Chwały, który „umarł – zgodnie z Pismem – za 
nasze grzechy” (1 Kor 15, 3), przygotowujemy się na spotkanie Mi-
łości Zmartwychwstałej: wiecznego „Dawcy życia” (por. Dz 3,15), 
„pierworodnego spośród umarłych” (Kol 1,18). 
Drugie to „Gorzkie żale”, nabożeństwo ukształtowane w XVIII wieku 
w Polsce, wyrosłe z duchowości epoki baroku. Od trzystu lat towarzy-
szy wielkopostnym drogom kolejnych generacji Polaków. Narodziło 
się w Warszawie, w środowisku Księży Misjonarzy świętego Wincen-
tego á Paulo, przybyłych w 1653 roku z Francji dzięki staraniom kró-
lowej Marii Ludwiki Gonzagi, żony króla Jana Kazimierza. Ta wspól-
nota kapłańska objęła świątynię i parafię Świętego Krzyża, w której 
posługuje do dziś. Zgodnie z konstytucją swego zgromadzenia Księża 
Misjonarze prowadzili przede wszystkim misje ludowe. Z polecenia 
papieża Innocentego XII zajęli się przygotowaniem kandydatów do 
stanu kapłańskiego, z biegiem czasu prowadzili większość polskich 
seminariów duchownych. Ewangelizowali i systematyczną opieką 
otaczali najbardziej potrzebujących: ubogich, chorych. Do tego typu 
posługi powoływano specjalne bractwa; funkcjonujące przy kościele 
Świętego Krzyża miało za swego patrona świętego Rocha. 
Właśnie w kręgu tego bractwa pojawiły się myśli, że dotychczasowa 
forma tradycyjnych, sięgających średniowiecza, misteriów pasyjnych, 
wspartych przede wszystkim o łacińskie hymny, jest niezrozumiała 
dla dużej części niewykształconych, nie znających łaciny, mieszkań-
ców Warszawy. Postanowiono stworzyć nową formę nabożeństwa 
pasyjnego, z tekstami w języku polskim, taką, która trafiłaby do men-
talności i wrażliwości ludzi tamtej epoki. Twórcą takiego nowego 

nabożeństwa, „Gorzkich żalów”, które po raz pierwszy zostało od-
prawione 13 marca 1707 roku, był ks. Wawrzyniec Stanisław Benik 
(1674–1720), kapelan sąsiadującego z kościołem Świętego Krzyża 
Szpitala Świętego Rocha. Wydany w tymże roku drukiem jego tekst 
opatrzony został długim, typowym dla epoki baroku tytułem: „Sno-
pek Myrry z Ogroda Gethsemańskiego albo żałosne Gorzkiey Męki 
Syna Bożego [...] rospamiętywanie”. Wyjaśnijmy, że pojawiająca się 
w tytule mirra, jeden z darów jakie Trzej Mędrcy ofiarowali Dzie-
ciątku Jezus, stanowiła symbol wypełnienia proroctw mesjańskich, 
w tym zapowiedź zbawczej śmierci Zbawiciela. 
Teksty nabożeństwa „Gorzkich żalów” przenoszą w nasz czas wspa-
niały, obrazowy, staropolski język, piękna jest też ich melodia zbli-
żona do pieśni chorałowej, do średniowiecznych lamentacji... Na-
bożeństwo otrzymało bogatą oprawę liturgiczną: wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu, śpiew „Gorzkich żalów”, kazanie pasyjne, 
po którym odbywała się uroczysta procesja ze świecami, błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Struktura „Gorzkich żalów” ułożona została na wzór jutrzni brewia-
rzowej. Nabożeństwo rozpoczynają słowa: „Gorzkie żale przybywaj-
cie/ Serca nasze przenikajcie”. Jest to tzw. Pobudka, która wyraża 
płacz natury po śmierci Chrystusa i stanowi wezwanie do rozmyślania 
Męki Pańskiej, ujętej w trzech – poprzedzonych stosownymi intencja-
mi – częściach. Z kolei każda z tych trzech części składa się z trzech 
rozdziałów: „Hymnu”. „Lamentu duszy nad cierpiącym Jezusem”, 
„Rozmowy duszy z Matką Bolesną”. Na zakończenie trzeciej części 
śpiewa się: „Któryś za nas cierpiał rany”. Współcześnie w sposobie 
odprawiania „Gorzkich żalów” zrezygnowano z procesji, a nabożeń-
stwo ogranicza się zwykle do odśpiewania jednej z trzech części.
Nabożeństwo to nie poprzestaje na przywołaniu scenerii Męki 
i Śmierci Chrystusa. Idzie dalej. Ma dopomóc duchowej przemianie, 
oderwaniu się od chaosu życia (którego symbolem jest „upał serca”), 
aby dzięki temu wejść w „przepaść” Chrystusowej męki, obudzić 
uczucie solidarności z cierpiącym Zbawicielem („Na ból męki Chry-
stusowej/Żal przejmuje bez wymowy”, „Żal duszę ściska, serce boleść 
czuje/ gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje”), także z Jego Matką 
(„O matko, źródło miłości. Niech czuję gwałt Twej żałości/ dozwól mi 
z sobą płakać”). Fo
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Pamięć o „Konradzie Wallenrodzie XX w.”
– płk. Ryszardzie Kuklińskim

„Pułkownik Ryszard Kukliński był bohaterem tragicznym. Stanął on bowiem 
wobec konieczności podjęcia wyboru pomiędzy dwiema wartościami: docho-
waniem wierności złożonej przysiędze, które od wieków stanowi o dumie 
i honorze żołnierzy Rzeczypospolitej oraz posłuszeństwem nakazowi prawego 
sumienia polskiego oficera i gorącego patrioty” – napisał w okolicznościowym 
piśmie Prezydent RP Lech Kaczyński, wystosowanym na uroczystość odsłonię-
cia i poświęcenia tablicy upamiętniającej płk. Kuklińskiego, która odbyła się 
10 marca w Milanówku. 

Staraniem Urzędu Miasta Milanówek, z in- 
spiracji Heleny Krajewskiej, powstała pa-
miątkowa tablica umieszczona na skwerze  
Rynku Miasta. Uroczystości upamiętniające 
postać płk. Kuklińskiego rozpoczęła Eucha-
rystia, sprawowana w Kościele św. Jadwigi 
Śląskiej, której przewodniczył Biskup Polowy 
WP gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski. 
Uczestników uroczystości powitał proboszcz 
parafii ks. Stanisław Golba. 

żołnierza to rzecz święta. Ale co się dzie-
je, kiedy konsekwencje przysięgi wchodzą 
w konflikt z zasadami prawego sumienia?” 
– zapytywał Kaznodzieja. 
„Ta przysięga, którą Ryszard Kukliński skła-
dał w 1947 r. we Wrocławiu, kiedy wstą-
pił do Oficerskiej Szkoły Piechoty mówiła 
o Bogu i Ojczyźnie – złożył ją przed ołtarzem 
polowym. W tej drugiej, która obowiązy-
wała w Wojsku przez 36 lat, od 1952 do 
1988 roku, Boga zastąpiło braterskie przy-
mierze z Armią Radziecką i innymi sojusz-
niczymi armiami. A interes bronienia Polski 
niepodległej został zamieniony na formułę: 
stać nieugięcie na straży władzy ludowej. 
A karać miała „surowa ręka sprawiedliwo-
ści ludowej” – i dosięgła” – dodał Biskup Po 
Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się 
na skwer okalający rynek Milanówka, gdzie 
na głazie otoczonym dwoma mniejszymi, 
symbolizującymi zamordowanych synów 
płk. Kuklińskiego, umieszczono pamiątko-
wą tablicę. 
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki 
w okolicznościowym przemówieniu przypo-
mniał o wyroku sądowym skazującym płk. 
Kuklińskiego na śmierć oraz o odwołaniu 
tego wyroku w wolnej Polsce. 
Znaczenie płk. Kuklińskiego dla odzyskania 
pełnej niepodległości ukazała inicjatorka 
uroczystości Helena Krajewska. Podzięko-
wała także fundatorom tablicy oraz uczest-
nikom uroczystości.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: doradca 
Prezydenta RP ds. samorządu terytorialne-
go Tadeusz Wrona, który odczytał list Lecha 
Kaczyńskiego skierowany do organizatorów 
i uczestników uroczystości, proboszcz parafii 
Matki Bożej Bolesnej Jan Mężyński oraz ks. 
prał. Zbigniew Szysz – kapelan kombatan-
tów. 

ks. płk SG Zbigniew Kępa/atFo
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Wejście w „przepaść” Chrystusowej męki pozwoli zrozumieć, war-
tość Jego cierpienia poniesionego z miłości do człowieka, obudzi 
poczucie wdzięczności („Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje/ 
Jako dla ciebie sobie nie folguje”). Poprzez współczucie i zrozumie-
nie droga prowadzi ku nawróceniu, ku przemianie, ku swoistemu 
wstrząsowi, który potrafi odmienić ludzkie życie („ Uderz, Jezu, bez 
odwłoki, w twarde serc naszych opoki”); także ku zrozumieniu, że 
tamta ofiara („Któryś za nas cierpiał rany”), staje się rękojmią do-
bra i nadziei („Ze krwi Jezusa dla serca ochłody zdrój żywej wody”). 
Bowiem człowiek jest adresatem wciąż aktualnej lekcji płynącej 
z Chrystusowego Krzyża! Bo to przez nasze „złości” uczestniczymy 
w krzyżowaniu Zbawiciela, rozdrapywaniu Jego ran, wbijaniu gwoź-
dzi w Jego Ciało!
Autentyczne wejście w „przepaść” Chrystusowej męki prowadzi do 
uwielbienia Boga, do proklamacji Jego królowania w naszym życiu 
(„Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Boże nieskończony”), poczu-
cia głębokiej wspólnoty z Nim, a także z Jego Matką („O Maryjo, 
ciebie proszę, niech Jezusa rany noszę”, „O Matko, źródło miłości/
Niech czuję gwałt Twej żałości!/ Dozwól mi z sobą płakać”). 

„Gorzkie żale” to głęboki, teologiczny traktat, opis drogi, która przez 
namysł nad własnym życiem, empatię z cierpiącym Chrystusem, od-
rzucenie grzechu, otwarcie się na przebaczającą łaskę miłosiernego 
Boga, prowadzi do duchowego zjednoczenia z Chrystusem, do pój-
ścia za Nim, do życia godnego chrześcijanina. 
„Gorzkie żale” odprawiane od początku we wszystkie niedziele 
Wielkiego Postu, także w Wielki Piątek, stały się bardzo szybko nie-
zwykle popularnym nabożeństwem. Z warszawskiej świątyni roz-
przestrzeniły się szybko na terytorium całej Rzeczypospolitej. „Nie 
masz bowiem kościoła, gdzie tylko język polski zasięga, aby odpra-
wiane nie było nabożeństwo „Gorzkie żale” – zapisano w 1848 roku 
w księdze protokołów Bractwa św. Rocha. W różnych częściach 
świata, wszędzie tam, gdzie zbierają się na modlitwę nasi Roda-
cy, rozbrzmiewa w wielkopostne niedziele piękna melodia „Gorz-
kich żalów”, rozlegają się słowa prośby: „Uderz, Jezu, bez odwłoki 
w twarde serc naszych opoki!”, „We krwi ran swoich obmyj duszę 
z grzechów moich!”. Przemień mnie!

Jędrzej Łukawy

Ordynariusz Wojskowy wygłosił okoliczno-
ściową homilię, w której ukazał bohater-
stwo i tragizm płk Ryszarda Kuklińskiego. 
„Był nazywany Konradem Wallenrodem 
XX w., bowiem podstępem zdobył w Mo-
skwie  supertajne plany rozpętania III wojny 
światowej przez Rosję sowiecką” – powie-
dział hierarcha. 
„Często stawia się płk. Kuklińskiemu zarzut, 
że złamał żołnierską przysięgę. Przysięga dla 
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Powstanie Wojsk 
Samochodowych
Początki wykorzystania samochodów 
w Wojsku Polskim datuje się wraz z odra-
dzaniem się polskich formacji w okresie 
 I wojny światowej. Zarówno w Legionach 
Polskich, „Błękitnej Armii” gen. Hallera, 
Korpusie gen. Dowbór-Muśnickiego, jak i 
w organizacjach konspiracyjnych wykorzy-
stywano pojazdy samochodowe. Koniecz-
ność posiadania pojazdów wynikała z po-
trzeb przewozu pododdziałów i oddziałów, 
dowozu zaopatrzenia i amunicji oraz utrzy-
mania łączności. 
Po zakończeniu działań wojennych Wojsko 
Polskie posiadało 10 dywizjonów samocho-
dowych oraz Centralne Składy Samocho-
dowe i Centralne Warsztaty Samochodowe 
w Warszawie. Armia dysponowała samo-
chodami i motocyklami pozostałymi po ar-
mii austriackiej i niemieckiej, a także wozy 
francuskie i amerykańskie przybyłe z armią 
gen. Hallera oraz zakupione (ok. 1000 szt.) 
z demobilu armii sprzymierzonych. W la-
tach 1921-23 zostały one w większości 
sprzedane na rynek krajowy. Pozostawiono 
w wojsku wozy marek amerykańskich i fran-
cuskich typu „Berliet”. 
W czasach wielkiego kryzysu dywizjony 
samochodowe kadrowano, powiększając 
jedynie dywizjon warszawski. W 1935 r. 
wojska samochodowe, scalone z bronią 
pancerną, przestały istnieć jako samodziel-
ny rodzaj wojska. 

II wojna światowa i lata powojenne

W lipcu 1944 r. przy Sztabie Głównym Na-
czelnego Dowódcy WP w rejonie Lublina po-
wstała Samodzielna Kompania Samochodo-
wa. Na początku swego istnienia kompania 
posiadała zaledwie 7 samochodów: 2 Willisy 
i pojedyncze egzemplarze samochodów 
marki – „Adler”, „Opel”, „Fiat”, „Chevrolet” 
i „Dodge”. W późniejszym czasie Armia Ra-
dziecka przydzieliła kompanii odpowiednią 
ilość samochodów marki „Studebaker”, 
„Zis-5” i „Gaz”. We wrześniu 1944 r. Samo-
dzielna Kompania Samochodowa została 
przeformowana w 10. Samodzielny Batalion 

Uroczystości Święta 10. Warszawskiego 
Pułku Samochodowego (WPS), które od-
były się 12 marca, rozpoczęła Msza św, 
sprawowana w Katedrze Polowej WP, 
której przewodniczył Biskup Polowy gen. 
dyw. Tadeusz Płoski. Ordynariusz Wojsko-
wy wyraził wdzięczność dowódcy pułku, 
płk. Piotrowi Chudzikowi, jego pracow-
nikom i żołnierzom za obowiązkowość 
i sumienność w wykonywaniu przez nich 
zadań. „Wasza służba, pełniona często 
w trudnych warunkach, wymaga dużej 
odpowiedzialności i chrześcijańskiej troski 
o bliźniego, jego zdrowie i życie. Cieszę 
się, że wasza wzorowa postawa jest zauważana” – powiedział Biskup. 
Uroczystą Eucharystię koncelebrowali ks. płk Jan Domian, Dziekan Warszawskiego Garnizonu i ks. 

mjr Krzysztof Kacorzyk, kapelan posługujący 
w pułku. 
Płk Chudzik podziękował Ordynariuszowi 
Wojskowemu za przewodniczenie Mszy św. 
„Dziękujemy za Twoją opiekę duszpasterską, 
za obecność naszego kapelana. Zapewniamy, 
że wszystko co robimy, staramy się czynić dla 
dobra Sił Zbrojnych i Ojczyzny” – powiedział 
dowódca pułku.
Z okazji Święta 10 WPS odbył się uroczysty 
apel na terenie siedziby jednostki. Płk Piotr 
Chudzik zaznaczył, że był to szczególnie 
dobry rok dla jednostki: „Zabezpieczyliśmy 

Samochodowy (SBS) przy Sztabie Głównym 
Naczelnego Dowódcy WP. 
W październiku 1944 r. 10 SBS przystąpił do 
wykonywania samodzielnych zadań bojo-
wych dowożąc materiały wojenne na Przy-
czółek Magnuszewski, w rejon Rzeszowa 
i w rejon Białegostoku. Po przełamaniu 
obrony niemieckiej na linii Wisły, batalion 
przeniesiony został w lutym 1945 r. z Lubli-
na do Włoch koło Warszawy. Zabezpieczając 
w transport Naczelne Dowództwo WP, po-
jazdy batalionu  dotarły w końcu wojny do 
Berlina i nad Łabę. 
Za bohaterską walkę z niemieckim okupan-
tem, rozkazami Naczelnego Dowódcy WP, 

żołnierze batalionu otrzymali w sumie 415 odzna-
czeń państwowych i bojowych. 
W lipcu 1953 r. nastąpiła reorganizacja 10 SBS. Na 
bazie batalionu utworzono 10 Pułk Samochodowy. 

Współczesność

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej 
z 1996 r., dla zachowania w pamięci  dokonań 
żołnierzy wojsk samochodowych zabezpieczają-
cych jednostki bojowe oraz instytucje centralne 
MON w transport, a także dla podkreślenia wię-
zi pułku ze społeczeństwem Warszawy, 10 Pułk 
Samochodowy w dniu 12 września 1996 r. prze-
jął dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 
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przedwojennych, wojennych i powojennych  for-
macji samochodowych. Minister nadał również 
pułkowi nazwę wyróżniającą „Warszawski” oraz 
ustanowił patrona mjr. Stefana Starzyńskiego, le-
gendarnego Prezydenta przedwojennej Warszawy, 
a tuż po wybuchu wojny komisarza cywilnego przy 
Dowództwie Obrony Warszawy, który wsławił się 
postawą heroicznej służby obywatelskiej, trwając 
do końca na posterunku.  27 października 1939 
r. został aresztowany przez Gestapo i wywieziony 
z Warszawy. Zamordowany w marcu 1944 r. w ko-
palni potasu w Niemczech. 
We wrześniu 1996 r. 10 Warszawski Pułk Samo-
chodowy (10 WPS) otrzymał sztandar, ufundowa-
ny przez Komitet Fundatorów.

– Logistyka, którą 
kieruję jest pionem 
o r g a n i z a c y j n y m 
przeznaczonym do 
realizacji zadań za-
bezpieczenia logi-
stycznego jednostki, 
przede wszystkim w 
zakresie: zabezpie-
czenia materiałowego, transportowego 
i technicznego. 
Dzięki wysokiej fachowości, kompetencji 
i zaangażowaniu podległych mi żołnierzy 
i pracowników wojska, główne zadanie 
pułku, jakim jest realizacja zadań trans-
portowych na rzecz komórek organiza-
cyjnych MON i Dowództwa Garnizonu 
Warszawa, w tym m.in. zabezpieczenie 
zadań transportowych dla potrzeb OP 
WP, jest realizowane na wysokim pozio-
mie. 
W 2009 r. pojazdy 10 WPS przejechały 
4,1 miliona kilometrów. Na tę ilość prze-
bytych kilometrów bez większych kolizji 
składa się codzienna praca ludzi, począw-
szy od kierowców, personelu obsługi 
technicznej i kadry dowódczej. 

10 WPS im. mjr. Stefana Starzyńskiego jest 
oddziałem przeznaczonym do zabezpiecze-
nia transportowego instytucji centralnych 
MON i Sztabu Generalnego WP oraz stałych 
i bieżących dyspozycji transportowych jed-
nostek organizacyjnych podporządkowa-
nych lub nadzorowanych przez Ministra 
Obrony Narodowej. Pułk wchodzi w skład 
wojsk Dowództwa Garnizonu Warsza-
wa (DGW). Jednym z zasadniczych zadań 
10 WPS jest szkolenie kierowców dla po-
trzeb pułku, jednostek wojskowych DGW 
oraz innych jednostek Wojska Polskiego.
Za zasługi dla Sił Zbrojnych pułk był wielo-
krotnie wyróżniany: w 1987 r. przez Mini-

wszystkie potrzeby transportowe, nie odnotowaliśmy żadnego wypadku drogowego, żaden 
z kierowców nie złamał prawa, wymagającego ścigania karnego. Proces uzawodowienia skończy-
liśmy w 2009 r. i ma to olbrzymi wpływ na poziom świadczonych przez nas usług transportowo-
-logistycznych i zdolność bojową. Z wielką satysfakcją informuję, że przełożeni dostrzegli nasz 
wysiłek; za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych Minister Obrony Narodo-
wej wyróżnił pułk Dyplomem Uznania”. 
Dowódca jednostki podziękował gene-
rałowi Gilarskiemu, Dowódcy Garnizonu 
Warszawa, za wysoką, wyrażoną wnio-
skiem o wyróżnienie, ocenę pracy pułku. 
Serdeczne podziękowania złożył także 
swoim podwładnym za ogromny wkład 
pracy i zaangażowanie w realizację stoją-
cych przed pułkiem trudnych zadań.
W imieniu Ministra Obrony Narodowej, 
słowa podziękowania dla dowódcy oraz 
żołnierzy i pracowników 10 WPS zło-
żył Podsekretarz Stanu w MON Marcin 
Idzik. 
Obecny na uroczystości admirał Mathea przekazał w imieniu Szefa Sztabu Generalnego WP słowa 
najwyższego szacunku i uznania za wzorowe, wysoce profesjonalne i niejednokrotnie wymaga-
jące poświęcenia wykonywanie zadań transportowych na rzecz instytucji i jednostek Garnizonu 
Stołecznego. „Jesteście jedną z najbardziej widocznych jednostek w Warszawie i z tego powodu, 
za godne reprezentowanie DGW, składam wam serdeczne podziękowania” – powiedział. 
Słowa uznania wyraził także gen. Gilarski: „W tej jednostce jest ugruntowany zwyczaj dobrej 
pracy i służby, który przekłada się na konkretne wyniki w wyszkoleniu i dowodzeniu”. 
W czasie uroczystości przyznano wyróżnienia, odznaki pamiątkowe pułku oraz – w związku 
z przypadającym jubileuszem zawodowej służby wojskowej – pamiątkowe ryngrafy.
Apel zakończyła Reprezentacyjna Pieśń Wojska Polskiego i defilada pododdziałów.

stra Obrony Narodowej wpisem do rozkazu 
MON i medalem pamiątkowym „Za osią-
gnięcia w służbie wojskowej”, w 1988 r. 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Trzykrotnie – w 1994, 1995 i 2002 r. 
pułk został wyróżniony Znakiem Honoro-
wym Sił Zbrojnych RP.
Żołnierze pułku brali i biorą udział w mi-
sjach pokojowych i stabilizacyjnych w Sy-
rii, Libanie, Kosowie, Iraku oraz Afganista-
nie. Pułk wydziela również siły i środki do 
udziału w sytuacjach kryzysowych, akcjach 
ratowniczych, likwidacji awarii oraz klęsk 
żywiołowych.

oprac. Anna Tokarska

owego, transportowego

Pp³k Dariusz Chodyna,
szef Logistyki 10 WPS:
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Narodowy skarbiec tradycji Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej i chwały oręża polskiego 
jest otwarty dla wszystkich, którzy zechcą 
zeń czerpać. Jaki przekaz historii jest naj-
bardziej czytelny dla młodego pokolenia, 
aby rozpalić w nich pasję poznania dziejów 
swego narodu i jak w ten nurt wpisuje się 
działalność Reprezentacyjnego Zespołu Ar-
tystycznego Wojska Polskiego (RZA WP)?
–  Z własnego doświadczenia, jako animatora 

kultury, mogę powiedzieć, że każda pro-
dukcja artystyczna jest i będzie najlepszym 
źródłem przekazu informacji. W przypadku 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego, którego podstawowym 
celem statutowym jest szerzenie patrio-
tyzmu i chwały oręża polskiego, mogę 
stwierdzić z pełną odpowiedzialnością, że 
koncerty i spektakle mają ogromny wpływ 
na widzów, a w szczególności na młodzież, 
która dużo chętniej poznaje historię poprzez 
uczestniczenie w imprezach artystycznych. 
Obecnie Zespół posiada w swoim repertu-
arze ponad 10 przedstawień patriotyczno-
-historycznych, które przygotował z okazji 
świąt państwowych oraz okrągłych rocznic 
ważnych wydarzeń historycznych.
Bardzo ubolewam nad tym, że instytucja, 
którą mam zaszczyt i przyjemność kiero-
wać, nie posiada własnej sceny – „Sceny 
patriotycznej”, gdzie mogłaby prezento-
wać szerokiej publiczności swoje spektakle 
i koncerty, ucząc dzieci i młodzież historii, 
a dorosłym przypominać ważne dla naro-
du polskiego historyczne wydarzenia.
RZA WP występuje w rożnych składach 
i konfiguracjach praktycznie w każdych 
warunkach, w zależności od możliwości 
i oczekiwań organizatorów. Od szkolnych 
sal gimnastycznych, poprzez kluby wojsko-
we, domy kultury, sale kinowe, na salach 
teatralnych kończąc. Ostatnio Zespół czę-
sto występuje w filharmoniach i teatrach 
muzycznych całego kraju. Staram się, żeby 
praca wszystkich moich pracowników, 
a w szczególności kierowników: Mirosła-
wa Racewicza, Jacka Tomaszewskiego, 
Kazimierza Ołtarzewskiego, Pawła Szkopa, 
Grzegorza Mielimąki, których bardzo cenię 
za ich codzienny trud i osiągnięcia, mia-
ła swój finał w takich miejscach, jak Sala 
Kongresowa w Warszawie, Teatr Wielki 
w Warszawie, Łodzi czy Poznaniu. 

Kunszt i dynamika
Z dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego, kompozytorem Adamem Martinem, 
rozmawia Anna Tokarska

Przez wieki naszej burzliwej historii pieśń 
była przede wszystkim wierną towarzysz-
ką żołnierza walczącego o wolność i nie-
podległość Ojczyzny. Które z polskich pie-
śni patriotycznych – wykonywanych przez 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP 
– budzą największe poruszenie w sercach 
i umysłach rodaków, cieszących się dzisiaj 
darem upragnionej wolności?
–  Polska jest chyba jedynym krajem na świe-

cie, którego historię można przedstawić 
słowem, pieśnią i tańcem. Wszystkie waż-
ne wydarzenia w historii naszego narodu 
zostały utrwalone przez kronikarzy, mu-
zyków, malarzy i literatów. Czasem byli 
to amatorzy, tworzący z potrzeby serca, 
co wcale nie umniejsza wartości tych 
utworów z dzisiejszej perspektywy. Waż-
ne, że jest do czego sięgać i dzięki temu 
repertuar RZA WP jest ogromny, bogaty 
i wzbudza wśród publiczności wiele wzru-

szeń. Trudno powiedzieć, które z pieśni 
powodują największe wzruszenia. Jest ich 
bardzo dużo, że wspomnę tylko kilka: „Bo-
gurodzica”, „Warszawianka”, „Hymn do 
miłości ojczyzny”, „Marsz Pierwszej Bryga-
dy”, „Czerwone Maki na Monte Cassino”, 
„Modlitwa Obozowa”, „Cisza – Modlitwa 
Katyńska”, „Boże coś Polskę”, „Rota” etc.

Józef Piłsudski marzył, aby powstała sce-
na żołnierska, na której „powinno się grać 
głównie sztuki optymistyczne i radosne, 
dające ludziom wiarę i nadzieję”. Czy ży-
czenie Marszałka spełniło się i Reprezen-

tacyjny Zespół Artystyczny WP realizuje 
misję „ku pokrzepieniu serc”?
–  Uważam, że RZA WP spełnił marzenie Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego prezentując re-
pertuar o bardzo szerokim spektrum; od 
pieśni i piosenek patriotycznych do utwo-
rów operetkowych, operowych, musica-
lowych i filmowych, udowadniając w ten 
sposób swoją wszechstronność i profesjo-
nalizm.

Repertuar Zespołu, jak Pan wspomniał, 
z każdym rokiem poszerza się i zadziwia 
publiczność swoim bogactwem i różno-
rodnością stylów. Pojawiły się jednak glo-
sy, że pozycje musicalowo-filmowe i ope-
rowo-operetkowe nie licują z misją, jaką 
realizuje Zespół…
–  Nigdy nie zdarzyło się jeszcze na świecie, 

aby wszystko wszystkim odpowiadało 
w stu procentach. Mamy naszych zwolen-

ników i miłośników, ale zawsze może zna-
leźć się ktoś, komu z jakichś powodów coś 
nie odpowiada. Departament Wychowania 
i Promocji Obronności MON, na którego 
czele stoi pułkownik Jerzy Gutowski w pełni 
akceptuje artystyczną linię działania Zespo-
łu, którą od ponad 3 lat (z chwilą objęcia 
przeze mnie stanowiska Dyrektora) staram 
się prowadzić. Artyści każdego Teatru Mu-
zycznego, a takim jest RZA WP muszą mieć 
możliwość wszechstronnego rozwoju. Dba-
jąc o ich artystyczną kondycję stawiam swo-
im pracownikom nowe zadania artystycz-
ne, świadomie poszerzając repertuar o inne 
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niż patriotyczno-historyczne utwory. Dzięki 
temu członkowie Zespołu nie popadają 
w rutynę, ale z przyjemnością i przekona-
niem wykonują swoje artystyczne zadania.

W 2001 roku chór Reprezentacyjnego Ze-
społu Artystycznego WP otrzymał Dyplom 
„Benemerenti” – wyróżnienie przyznawa-
ne przez Ordynariat Polowy WP za działal-
ność popularyzującą wartości patriotyczne 
i religijne. Jakimi innymi wyróżnieniami 
i nagrodami może pochwalić się Zespół 
i Pan osobiście?
–  Zespół na przestrzeni wielu lat swojej 

działalności został uhonorowany licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami. Z tych ostat-
nio otrzymanych warto jeszcze wymienić: 
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Na-
rodowej za opiekę nad miejscami walk 
i męczeństwa, który osobiście wręczał 
przewodniczący Rady, Prof. Władysław 
Bartoszewski, a także nagrodę „Promete-
usz” za całokształt działalności artystycznej 
oraz nagrodę „Najlepszy Polski Eksporter” 
redakcji pisma „Rynki Zagraniczne”. Po-
nadto uhonorowano Zespół multiplatyno-
wą płytą w dziedzinie muzyki poważnej za 
nagranie albumu „Do Ciebie Polsko” oraz 
złotą płytą, także w dziedzinie muzyki po-
ważnej, za nagranie płyty pt. „Żołnierskie 
kolędowanie”. W 2008 roku Zespół otrzy-
mał diamentową płytę za nagranie cztero-
płytowego albumu „Pieśń Ojczysta”.
Jeśli chodzi o moją skromną osobę, to 
muszę się pochwalić bardzo miłym dla 
mnie wyróżnieniem, które spotkało mnie 
w ubiegłym roku, a mianowicie z okazji 35-
-lecia działalności twórczej oraz aktywność 
w dziedzinie upowszechniania kultury, 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go przyznał mi „Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. Bardzo się cieszę, 
że moja praca twórcza, jako kompozytora 
oraz działalność animatora kultury została 
zauważona i doceniona, dając mi asumpt 
do dalszej pracy na rzecz polskiej kultury, 
tym razem w charakterze dyrektora Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego i oczywiście kompozytora. 

W tym roku przypada 200. rocznica uro-
dzin wielkiego rodaka Fryderyka Chopina. 
Jak w obchody rocznicowe wpisuje się 
działalność artystyczna Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego WP?
–  Artyści RZA WP nie mogli nie zauważyć 

tak znaczącej dla kultury polskiej rocznicy. 
Zatem szczególnie w 2010 roku staramy 
się włączać do naszych koncertów utwory 
wielkiego kompozytora (Poloneza A-dur, 

Etiudę E-dur etc.). Wicedyrektor Zespołu 
Henryk Cierocki, z zamiłowania historyk 
i kolekcjoner, przygotował z tej okazji 
w siedzibie RZA WP wystawę prezentującą 
liczne wydawnictwa i pamiątki o Fryderyku 
Chopinie. 

Jakie są plany i zamierzenia Zespołu na 
przyszłość?
–  Plany mamy jak zawsze bardzo bogate. 

Liczne koncerty i przedstawienia dla pu-
bliczności w kraju i za granicą. Z okazji 600. 
rocznicy Bitwy pod Grunwaldem przygoto-
wujemy specjalny program pt. „Mieczów 
dostatek, chorągwi tryumf…” (Grunwald 
1410), który zaprezentujemy w kilku mia-
stach w Polsce, a w szczególności 17 lipca 
na Polach Grunwaldzkich.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego jest spadkobiercą trady-
cji grup teatralno-estradowych działających przy Domach Żołnierza Polskiego 
w okresie II Rzeczpospolitej, popularyzujących w środowisku wojskowym i cywil-
nym tradycje narodowe i chwałę oręża polskiego Głównym nurtem działalności 
artystycznej Zespołu jest udział w uroczystościach związanych z historycznymi 
i patriotycznymi rocznicami oraz organizowanie koncertów. 
W skład Zespołu wchodzą: orkiestra symfoniczna, soliści, chór, balet i orkiestra 
koncertowa. Obecnie zatrudnionych jest ponad 200 osób – śpiewaków, piosen-
karzy, muzyków i tancerzy, artystów chóru, pracowników administracyjno-tech-
nicznych.
W bieżącym repertuarze Zespołu znajduje się 10 widowisk i programów historycz-
nych. Chór wykonuje z towarzyszeniem orkiestry lub a cappella blisko 100 pieśni 
patriotycznych i religijnych z różnych epok: od średniowiecza do współczesności. 
Szczególne zadanie zespołu chóralnego to udział w liturgii Mszy św., m.in. w Ka-
tedrze Polowej WP i w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.
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Czas przemiany

W każdym dniu odprawiona była uroczysta 
Eucharystia, przygotowana przez młodzież 
pod kierunkiem ks. Piotra Pietrzaka kate-
chety w Gimnazjum nr 150 w Warszawie 
a sprawowana przez ks. Szyszkę. Odbyły 
się również nabożeństwa: pokutne i Drogi 
Krzyżowej. W trakcie rekolekcji pod kierun-
kiem parafialnej scholii młodzieżowej, która 
przygotowała oprawę muzyczną rekolekcji, 
młodzi ludzie uczyli się pieśni związanych 
z okresem Wielkiego Postu.
W ramach rekolekcji odbyły się także spo-
tkania z zaproszonymi gośćmi. W pierwszy 
dzień pani Dorota Niewczas z Ruchu Odno-
wy w Duchu Świętym, dała świadectwo re-
lacji z Bogiem i posługi modlitwą wstawien-

niczą oraz modlitwą o uwolnie-
nie. Modlitwa wstawiennicza 
to tajemnica spotkania trzech 
grup osób: osoby, która pro-
si o modlitwę, grupy, która 
modli się i Boga. Tego rodzaju 
posługiwanie wymaga też od-
powiedniej postawy: mądrej, 
dojrzałej wrażliwości i dyskrecji, 
tak aby modląc się, spróbować 
w świetle Bożego słowa, spoj-
rzeć na zaistniałą sytuację. Często osoba, 
która prosi o modlitwę wstawienniczą po-
trzebuje wejść lub dalej trwać we wspólno-
cie. Bo jest ona najlepszym miejscem uzdro-
wienia, przemiany. 

W drugim dniu reko-
lekcji uczniowie spo-
tkali się przedstawi-
cielami z Neokatechu-
menatu: Magdaleną 
Kosiak, która przed-
stawiając swoje świa-
dectwo podjęła temat 
relacji pomiędzy mło-
dzieżą a rodzicami, 
szczególnie ważnym 
w okresie dorastania. 
Opowiedziała o swo-
jej drodze do Boga, 
trudnych doświadcze-
niach z domu rodzin-
nego i wierze, która 
pomogła jej te trudne 
chwile przetrwać. Łu-

kasz Stefaniak opowiedział młodzieży o krę-
tych ścieżkach swego życia, o walce z uza-
leżnieniem i odnalezieniu sensu życia dzięki 
odnalezieniu miłości Boga.
W trzecim dniu rekolekcji parafię odwie-
dziła czteroosobowa grupa uczestników 
Rajdu Katyńskiego. Warto podkreślić tę 
piękną inicjatywę ks. prał. płk Jana Domia-
na, proboszcza naszej wspólnoty, albowiem 
w obecnym roku wypada 70. rocznica 
zbrodni ludobójstwa na polskich oficerach, 
funkcjonariuszach i inteligencji. Goście: 
Anna Ostrowska, Patrycja Wszechrówny, To-
masz Ostrowski, Jakub Michalski wprowa-
dzając w tematykę spotkania, powiedzieli, 
że rajd jest formą uczczenia pamięci ofiar 
tej okrutnej, niespotykanej w historii, zbrod-
ni, ukazali młodzieży gimnazjalnej tragedię 
tamtych dni i przedstawili film dokumental-
ny przybliżający historię jednego z rajdów.  
Ks. Jan Domian przybliżył młodzieży posta-
cie czterech oficerów pochodzących z tere-
nu boernerowskiej parafii zamordowanych 
w Katyniu: mjr Stanisława Kiszyńskiego, 
kpt. Szymona Lewińskiego, kpt. Jana Filipka, 
ppor. Józefa Ciepłego. 
Tego samego dnia, w parafialnym miejscu 
pamięci, gdzie jest złożona ziemia z mo-
gił pomordowanych w Katyniu, Miednoje 
i Ostaszkowie, delegacja złożona z uczniów, 
nauczycieli, uczestników rajdu i księży złoży-
ła kwiaty, zapaliła znicze a wszyscy uczestni-
cy odmówili modlitwę za ofiary zbrodni.
Proboszcz parafii MB Ostrobramskiej za-
troszczył się także oto, aby oprócz strawy du-
chowej było coś dla ciała. Gimnazjaliści mieli 
codziennie półgodzinną przerwę na drugie 
śniadanie. Gorącą herbatę i grochówkę do-
starczyła kuchnia z 3 Warszawskiej Brygady 
Rakietowej Obrony Powietrznej, w przygo-
towaniu kanapek pomagali nauczyciele. Na 
zakończenie rekolekcji młodzież wyraziła 
swą wdzięczność ks. Dariuszowi wręczając 
rekolekcjoniście kwiaty.

ks. mjr Witold Mach/kes

W dniach 2-4 marca br. w parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Bożej 
Ostrobramskiej odbyły się rekolekcje dla gimnazjalistów, które popro-
wadził ks. Dariusz Szyszka z kościoła akademickiego św. Anny w War-
szawie. Rekolekcjonista, w kolejnych dniach świętych ćwiczeń, mówił 
o sprawach fundamentalnych dla młodego człowieka o miłości Boga 
do człowieka, o przebaczeniu i polskiej historii. 

Rekolekcje parafialne na warszawskim Boernerowie

Ks. Dariusz Szyszka
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Niebanalne
życiorysy

Mikołaj urodził się w 1417 
roku w Filie, w pobliżu 
Sachsen (Szwajcaria). Ojciec 
jego, Henryk, był skromnym 
i prostym góralem, ale miał 
taki autorytet, że piasto-
wał różne stanowiska, tak 

w sądownictwie, jak i w zarządzie i sejmiku 
lokalnym.
Mikołaj początkowo zamierzał poświęcić się 
wyłącznie służbie Bogu. Wstąpił do bene-
dyktynów w Engelberg. Ostatecznie jednak 
wrócił do świata, a nawet za radą rodziców 
wstąpił w związek małżeński. Z Dorotą Wyss 
miał 10 dzieci, 5 synów i 5 córek. Najmłodszy 
syn po zdobyciu stopnia akademickiego został 
proboszczem w Sachseln. Mieszkańcy kano-
nu mieli tak wielkie zaufanie do Mikołaja, że 
wybrali go na radcę i kantonalnego sędziego 
oraz deputowanego do federacji kantonów 
szwajcarskich. W latach 1433-1460 pełnił 
służbę wojskową w randze oficera. Wyróżnił 
się łagodnością w traktowaniu jeńców, opieką 
nad kościołami i nad ubogimi. To wszystko zy-
skiwało mu powszechny szacunek i miłość.

Po kampanii wojennej za zezwoleniem mał-
żonki znowu wstąpił do klasztoru reformo-
wanych benedyktynów nazywających się 
„Przyjaciółmi Boga” (1467), gdy miał już 
50 lat. Jednak we śnie otrzymał napomnienie, 
że wolą Bożą jest, aby w rodzinnych stronach 
jako pustelnik budował i zachęcał do bogo-
bojnego życia swoich współziomków. Dlatego 
założył w Ranft w pobliżu Filie mały domek 
i kapliczkę, gdzie modlitwę łączył z uczynkami 
pokutnymi. Sława pustelnika zaczęła ściągać 
do niego ciekawych i pobożnych. Korzystał 
z każdej okazji, by mówić o Panu Bogu i o ko-
nieczności zbawienia swojej duszy.
Kiedy w roku 1473 nieomal ponownie nie 
doszło do wojny z Austrią, Mikołaj podjął się 
trudu, by załagodzić zaogniony spór. W roku 
1481 wybuchła wojna domowa między sta-
nami Szwajcarii. Na zjeździe Mikołaj uratował 
jedność Szwajcarii. Dlatego wdzięczni miesz-
kańcy tego kraju nadali mu tytuł „Ojca Ojczy-
zny”. Popularnie zaś zwano go z niemiecka 
„Bratem Klausem” (Bruder Klaus).
Był jednym z najwybitniejszych mistrzów me-
dytacji i mistyków u schyłku średniowiecza. 

Święty Mikołaj z Flue, pustelnik

Obdarowany został niezwykłymi charyzmata-
mi - przez 19 lat jego pożywieniem była wy-
łącznie Eucharystia. Fakt ten został potwier-
dzony kanonicznym procesem. Uciekano się 
do niego we wszelkich potrzebach, radzono 
się w najtrudniejszych sprawach, proszono 
o modły. Nawrócił wiele zbłąkanych dusz.
Zmarł 21 marca 1487 roku. Pan Bóg wsławił 
jego grób licznymi cudami, które zostały spi-
sane w osobnej księdze. W roku 1501 powstał 
jego pierwszy żywot. Jego proces kanoniczny 
mógł się jednak rozpocząć dopiero w roku 
1587, gdyż Szwajcaria przechodziła wówczas 
okres wojen religijno-politycznych. W roku 
1669 papież Klemens IX zezwolił na jego kult, 
a papież Klemens X rozszerzył kult św. Miko-
łaja na całą Szwajcarię, a przede wszystkim na 
diecezję w Konstancji, na terenie której znaj-
duje się Filie i Sachseln. W roku 1947 papież 
Pius XII dokonał jego uroczystej kanonizacji, 
ogłaszając równocześnie św. Mikołaja głów-
nym patronem Szwajcarii. Ciało jego doznaje 
czci w kościele parafialnym w Sachseln.

(źródło: brewiarz.pl)

Pó³ka z ksi¹¿kami

Joanna D’Arc prze-
żyła zaledwie 19 lat. 
Znana jako Dziewi-
ca Orleańska, choć 
sama określała się 
mianem Joanny Dzie- 

wicy. „Była to zwyczajna pasterka, ko-
chająca Boga, często się spowiadająca 
i często przystępująca do sakramentu 
Eucharystii” – to fragmnet zeznania zło-
żonego podczas procesu kasacyjnego 
przez jednego ze znających ją dworzan 
ówczesnego króla Francji. Podobne opi-
nie wyrażali także inni świadkowie. Jej 
ufności, którą złożyła w Bogu nie złama-
ły ludzka zawiść i niesprawiedliwy wy-
rok. Z tą samą odwagą z jaką ruszała do 
boju, stanęła na stosie.

Autor książki poświęconej pasterce z Domre-
my podkreśla jej prostolinijność i szczerość, 
która cechowała ją nawet podczas procesu, 
kiedy jej życie znalazło się w poważnym nie-
bezpieczeństwie. Obcy był jej konformizm 
i szukanie ocalenia za wszelką cenę. Książ-
ka szczegółowo omawia sytuację polityczną 
i militarną w okresie wojny stuletniej, czyli 
w czasach w jakich przyszło żyć św. Joannie. 
Jeden z jej biografów Georges Bordonove na-
pisał, że pojawienie się tego anioła w zbroi 
budziło w stwardniałych sercach rycerzy 
zapomniany smak dzieciństwa, niewinno-

Joanna D’Arc

ści pierwszych lat życia. „[Pod jej wpływem] 
spowiadali się ze swoich rzeczywiście wiel-
kich grzechów. Wielu też było zdziwionych 
tym nagłym nawracaniem się ludzi zdemora-
lizowanych. Nie tylko bowiem się spowiadali 
i przyjmowali Komunię św., ale nawet prze-
stawali czynić zło”. 
Zostały przybliżone jej cierpienia związane 
z procesem i pobytem w więzieniu, gdzie tra-
fiła w Boże Narodzenie 1430 r. i gdzie prze-
bywała także w Wielkanoc 1431 r. Podczas 
tych świąt (ani również w innym czasie) nie 
została dopuszczona do udziału we Mszy św., 
nabożeństwach i nie mogła przystępować do 
sakramentów świętych, choć bardzo o to pro-
siła. Dopiero w dniu śmierci, 30 maja 1431 r. 
w wigilię Uroczystości Bożego Ciała, kiedy po-
wiadomiono ją o wyroku, dano jej możliwość 
wyspowiadania się i przyjecia Komunii św. Wy-
magało to ponownego okaznia przez nia skru-
chyi uznania win, aby zdjęta została z niej eks-
komunika (na śmierć bowiem została skazana 
pod zarzutem upartego trwania w herezji). 
Autor wskazuje także na fakt, że proces 
kanonizacyjny toczył się niezwykle długo, 
z licznymi przerwami, napotykając liczne 
przeszkody i utrudnienia. Wiązało się to jego 
zdaniem z tym, że „bodaj po raz pierwszy 
w dziejach Kościoła katolickiego miało się 
zdarzyć, iż chwały ołtarzy dostąpi osoba nie-
gdyś w imieniu organów jego urzędu nauczy-
cielskiego potepiona”. Przytacza opinię jed-

nego z biografów: „Sędziowie widzieli w niej 
oszustkę – mimo jej krystalicznej uczciwości, 
czarownicę – mimo jej dziewictwa i niechęci 
do wselkich praktyk magicznych, heretycz-
kę – mimo jej ortodoksyjnego katolicyzmu. 
Uznali męski strój za decydujący argument 
przeciwko niej, podczas gdy sama Joanna 
kierowała się tu zwyczajnym rozsądkiem 
i nikt z bliskich jej ludzi nie widział w tym nic 
niestosownego (T. Wilson-Smith)”. 
Warto przytoczyć opinię G. Bordonove: 
„W osobie Joanny D’Arc wszystko wydaje się 
paradoksem: nieznana wieśniaczka, która na-
gle została wypchnięta na proscenium historii, 
awansowała na wodza wojskowego, zrównała 
się z książętami i stała się obiektem uwagi ca-
łej Europy dzięki niemal niewiarygodnym swo-
im dokonaniom: zwykła chrześcijanka, która 
zdołala stawić czoło zespołowi teologów, 
autorytetów Koscioła; posłuszna wrażliwa 
i łągodna, lecz zarazem bohaterska i doskona-
ły strateg; zwycięska, lecz ani na chwilę nie wy-
zbywająca się wrodzonej pokory; córka Boża, 
lecz kochająca i szanująca życie ziemskie jako 
wspaiały dar; wspólczująca nieszczęśliwym 
i ubogim, płacząca nad zagubionymi duszam, 
choć należały do wrogów...”. 

Tytuł: Joanna D’Arc, autor: Krzysztof Rafał Prokop, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 134. 
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W cieniu i blasku krzyża cz.4

Po wojnie komuniści wybrali Śląsk na poli-
gon doświadczalny ostatecznego zniesienia 
nauki religii w szkołach i usuwania krzyży 
ze szkolnych sal. Tak, tak, ideowe korze-
nie są wciąż te same. I nic tu nie zmienią 
koniunkturalne liftingi; spod europejskie-
go makijażu nowej lewicy wciąż wyziera 
ta sama twarz esbeckiego komunizmu. 
I pewnie dlatego tak niewygodny dla ludzi 
dzisiejszej władzy o lewicowych korzeniach 
jest IPN, strażnik prawdy o bohaterach. 
W ich blasku jeszcze wyraźniej widać hańbę 
i nikczemność tych, którzy ich niszczyli. Każ-
dy człowiek sumienia powinien więc zrobić 
wszystko, by nie odebrano nam pamięci 
o ludziach wiernych Bogu i Ojczyźnie. Oni 
bowiem są nam wszystkim, (a szczególnie 
tym, którzy z Bogiem walczyli), potrzebni 
jak chleb i powietrze, byśmy do końca nie 
znikczemnieli.

*  *  *

Na sesji w Belwederze, zorganizowanej 
9 grudnia 2009 r. przy współudziale IPN, 
poświęconej „Księżom Niezłomnym”, Adam 
Dziurok z IPN Katowice, nazwał Biskupa 
Bieńka „ostatnim hierarchą II RP”. W okres 
„przejścia przez morze czerwone” bowiem 
ten doświadczony pasterz wchodził już 
z bezcennym kapitałem duszpasterskim. 
W 1937 r. był biskupem pomocniczym 

– Kochane matki! Pytam się was, czy zgadzacie się na ograniczenia nauki religii 
w szkołach? – pytał wprost kobiety na pielgrzymce do Piekar Śląskich w 1950 r. 
Odpowiedział mu zdecydowany głos kobiet: Nie! – W obecnym okresie musimy 
dokonać wielkiej rewolucji duchowej i społecznej w kierunku religijnego wycho-
wania naszych dzieci – to był głos proroka, który wiedział, jakie zagrożenia dla 
sumień i dusz ludzkich niesie ideologia komunistyczna, walcząca z Bogiem. To  
kazanie Biskupa Juliusza Bieńka zakończyło chóralne odśpiewanie pieśni „My 
chcemy Boga”. Nigdy nie zawierał z komunistami kompromisów, nigdy nie za-
siadł z nimi do negocjacji. Pewnie dlatego bezpieka, która przez 33 lata towa-
rzyszyła sufraganowi katowickiemu, sprawę jego operacyjnego rozpracowania 
opatrzyła kryptonimem „Wierny”.

diecezji katowickiej. Znany ze swojej pro-
polskiej postawy na Śląsku, był najbardziej 
narażonym na aresztowanie duchownym ze 
Śląska. 
Zarówno okupanci niemieccy, jak i słudzy 
okupanta radzieckiego (tak nazywał Biskup 
Bieniek kolaborantów sytemu komunistycz-
nego), niewygodnego pasterza wciąż wy-
ganiali z ziemi, do której był posłany przez 
Kościół. Zyskał więc sobie dzięki temu przy-
domek „biskupa wygnańca”…
Już dwa tygodnie po przytoczonym na 
wstępie kazaniu w Piekarach Śląskich 
w obronie szkolnej katechezy, Biskup Bie-
niek został wezwany na przesłuchanie do 
katowickiej prokuratury. Usłyszał zarzut 
wykorzystania ambony dla antypaństwo-
wych wystąpień.
Ordynariusz śląski oświadczył, że bierze 
pełną odpowiedzialność za każde wypowie-
dziane słowo i z żadnego się nie wycofuje. 
Jest w związku z tym gotowy pójść do wię-
zienia.
Tak jednoznaczna i nieustępliwa w spra-
wach wiary postawa Biskupa Bieńka charak-
teryzowała go do końca życia. Już w 1949 r. 
zasłużył w związku z tym na chwalebną 
kwalifikację UB – jednego z „najbardziej 
zdecydowanych wrogów dzisiejszej rzeczy-
wistości”.
Przeżył 83 lata, z tego przez 41 lat był su-
fraganem diecezji katowickiej. Nawet gdy 
w ostatnich latach życia chorował, bezpie-

ka nadal obawiała się 
jego wpływu na ducho-
wieństwo i świeckich. 
Znamienne są przerwy 
w jego posługiwaniu 
w diecezji katowickiej; 
1942-1945, wygnanie 
wymuszone przez ge-
stapo i 1952-1956 – wy-
gnanie przez komuni-
styczną bezpiekę.
Przeciw ateizacji narodu 
polskiego, prowadzonej 
metodami administra-
cyjnymi i represyjnymi 
przy użyciu aparatu 
ucisku, wybrał metodę 
pisania petycji do władz 
komunistycznych.

Był autorem odezwy z 27 X 1952 r.:
„(...) zniesienie więc nauki religii tu, na 
Śląsku wbrew woli rodziców, samowolnie 
wprowadzone przez niektóre niższe instan-
cje szkolne, jest niezgodne z obowiązują-
cymi przepisami państwowymi. Rodzice 
katoliccy mają więc prawo zwrócić się do 
wyższych władz państwowych i domagać 
się przywrócenia stanu prawnego, tj. nauki 
religii do szkoły”. 
„Była to największa akcja obywatelskiego 
nieposłuszeństwa w całym bloku wschod-
nim. W środku stalinowskiej nocy dziesiątki 
tysięcy ludzi miało odwagę z imienia i na-
zwiska podpisać się pod żądaniem przy-
wrócenia nauki religii” – napisał o tym 
proteście Andrzej Grajewski w „Gościu Nie-
dzielnym”.
Do orędzia, odczytanego we wszystkich ko-
ściołach diecezji w niedzielę 2 XI, dodano 
treść petycji do Krajowej Rady Narodowej. 
W nocy z 2 na 3 listopada 1952 r. bp Bieniek 
zawiózł prymasowi Stefanowi Wyszyńskie-
mu ok. 72 tys. podpisów pod petycjami.
To oczywiście wywołało retorsje ze strony 
władzy. 7 listopada 1952 r. trzej Biskup ka-
towiccy – Bp Adamski, Bp Bieniek i Bp Bed-
norz otrzymali… dekret Komisji Specjalnej do 
Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospo-
darczym, zakazujący im pobytu na terenie 
województwa katowickiego przez 5 lat. 

Siedzieliście na dwóch krzesłach

Zbliżał się czas odwilży. We wrześniu 1956 r. 
z aresztu z Komańczy wraca Prymas Wy-
szyński, a 5 listopada 1956 r. biskupi śląscy 
przekraczają granicę swej diecezji. Matce 
Bożej Piekarskiej dziękują za szczęśliwy po-
wrót.
8 grudnia 1956 Izba Karna Sądu Najwyższe-
go stwierdza: „nie było podstaw do przy-
jęcia, by zaistniało zarzucane im przestęp-
stwo”. Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty 
z dnia 8 XII 1956 r. do szkół powraca nauka 
religii. Następuje krótki okres Gomułkow-
skiej liberalizacji w stosunkach państwo 
Kościół.

Kryptonim „Wierny”
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Podczas wygnania biskupów wiernych Ko-
ściołowi komuniści wykorzystali tzw. „księży 
patriotów” do podzielenia polskiego Kościo-
ła w myśl zasady „dziel i rządź”.
W czasie wystąpienia dla kilkuset duchow-
nych Biskup Bieniek potępił tych księży, 
którzy „w czasie ich wygnania siedzieli na 
dwóch krzesłach, a tymczasem dla księdza 
jest tylko władza kościelna, biskup i kuria, 
a nie jakieś inne”, jak zapisał ubek.
W swojej diecezji zabrania księżom włącza-
nia się do jakichkolwiek akcji społecznych 
m.in. odczytywania z ambon ogłoszeń i ko-
munikatów Rad Narodowych. 
Już w 1947 r. w okólniku do księży swojej 
diecezji postawił sprawę jasno: służba kon-
fidenta ni zgadza się z posłannictwem ka-
płaństwa.
Wskazywał też sposób postępowania w ra- 
zie prób werbunku: „jeżeli by zaś domaga-
no się od księdza udzielenia informacji co 
do zarządzeń władzy duchownej, należy 
odnośnego urzędnika skierować do Kurii 
Diecezjalnej”.
W czasie rozmów z podstawionym mu 
w 1949 r. agentem Maxymowiczem komu-
nistów, sprawujących władzę nazywał „słu-
gami okupanta, któremu starają się przypo-
dobać”. Był już wtedy politycznym realistą: 
„zmiana kursu w stosunku do kościoła 
mogłaby nastąpić tylko wtedy, gdyby ‚Mo-

skwa’ doznała wielkiej porażki na terenie 
międzynarodowym; – tymczasem trzeba 
cierpieć”.

Gorliwość i posłuszeństwo

Bezpieka rozpracowywała operacyjnie Bi-
skupa Bieńka, gromadząc wszelkie informa-
cje, które mogłyby podważyć jego autory-
tet wśród księży czy też skonfliktować z Bp 
Herbertem Bednorzem. Jak trudne to było 
zadanie, niech świadczy opinia SB z 1962 r.: 
„Bp Bieniek ze względu na nadmierną gor-
liwość i cechującą go obowiązkowość jest 
wykonawcą polityki prymasa Wyszyńskiego, 
kierując się zawsze dobrem sprawy kościo-
ła”.
Od 1963 r. SB prowadziła osobne teczki na 
każdego duchownego Kościoła katolickie-
go. W kwestionariuszu personalnym Bis- 
kupa Bieńka można przeczytać: „gorliwie 
wykonuje wszelkie polecenia Kurii Rzymskiej 
i Episkopatu. Zarówno oficjalnie jak i w ści-
słym gronie wyraża się pożytecznie o przed-
stawicielach Kurii Rzymskiej i prymasie. Jest 
zdolny wykonać każde polecenie swoich 
zwierzchników”. To co w sprawozdaniach 
esbeckich miało być najcięższym zarzutem, 
jest świadectwem chwalebnej wierności ka-
płańskiej.

Kapłańskie posłuszeństwo Kościołowi to 
była postawa, wobec której nawet najbar-
dziej misterne gry operacyjne bezpieki mu-
siały spalić na panewce. I choć nie odstę-
powali Biskupa Bieńka nawet nad jego gro-
bem, to przecież nie udało im się „zasadzić 
na sprawiedliwego”. 
Na pogrzebie Biskupa Bieńka 20 stycznia-
1978 r. w katowickiej Katedrze Chrystusa 
Króla o jego oddaniu Kościołowi, pracowi-
tości, niezłomnej postawie mówił w homilii 
Kard. Karol Wojtyła.
Według wyliczeń „bezpieki”, w uroczystości 
uczestniczyło 27 biskupów, 80 księży, 269 
zakonnic i 2,5 tys. wiernych. 
W imieniu obradującej w Warszawie Rady 
Głównej Episkopatu i własnym Prymas Ste-
fan Wyszyński przesłał na ręce ordynariusza 
katowickiego Herberta Bednorza telegram 
kondolencyjny. „Wiadomość o odejściu do 
Królestwa Niebieskiego seniora Episkopatu 
Polski bpa Juliusza Bieńka – sufragana kato-
wickiego, dotknęła nas głęboko. Od dawna 
byliśmy przywiązani do tej wiernej obec-
ności biskupa Juliusza w Kościele Świętym 
w Polsce. Tak pracowity i oddany Kościołowi 
biskup był chlubą duchowieństwa śląskiego 
i Kościoła w Polsce.”

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Spoglądam na zdjęcie Jana Pawła II, to z jego ostatniego Wielkiego Piątku, i oglą-
dam w internecie film o Basi. Papież przytulony do krzyża w swojej kaplicy kontem-
pluje Mękę Pana Jezusa. Ten sam Krzyż poniosą uczestnicy tegorocznej warszaw-
skiej drogi krzyżowej w Wielki Piątek, 2 kwietnia, w piątą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II. 

Basia umarła dwa lata po jego śmierci. Była 
trzydziestoletnią szczęśliwą żoną i matką. 
Jest jednak coś, co łączy mimo pozornych 
różnic te dwie postaci – starego Kapłana 
i młodą Mamę. To Coś, co wbrew dzisiejszej 
kulturze „ukrywanej śmierci” można nazwać 
sztuką pięknego umierania. Gdy człowiek 
zatraca tę zdolność, jest już martwy za życia, 
mimo pozorów witalności. Sztuka umiera-
nia to sztuka życia – wielokrotnie podkreśla 
w swoim nauczaniu Biskup Polowy Tadeusz 
Płoski wierny uczeń Jana Pawła II. I Jan Pa-
weł II – jak wszyscy pasterze odpowiedzialni 
przed Bogiem za zbawienie powierzonego 
sobie ludu, wciąż nam o tym przypominali: 
nie ma innej drogi do zbawienia niż przez 
bramę Krzyża. Dzisiejsza kultura samobój-
czej konsumpcji i użycia wciąż zakrzykuje tę 
zbawczą mądrość. Czy może więc dziwić, że 
tak nie komponuje się z nią znak Krzyża?!
W filmie o Basi (dostępnym m.in. na portalu 
ekai.pl) młody dominikanin, który przepro-
wadzał ją przez tę bramę, by bezpiecznie 
dotarła w ramiona oczekującego Ojca, przy-
pomina, jak po ogłoszeniu o śmierci Jana 
Pawła II na Placu św. Piotra rozległy się okla-

ski. Tak oklaskują zwycięskiego olimpijczyka, 
który wziął udział w pięknych zawodach 
i zwyciężył. Świat dziś usiłuje nas okłamać 
wizją fałszywych i łatwych sukcesów. Mądra 
Góralka Justyna Kowalczyk wie, ile potu i łez 
kosztują jej zwycięstwa.
Basia jak każda zdrowa kobieta pragnęła 
dziecka. Długo czekała na macierzyństwo. 
Razem z mężem nie ustawali w modlitwie. 
I stał się wymodlony w Rzymie cud. Nie 
kombinowali, jakby tu zastąpić Pana Boga 
w akcie stwórczym i ulepić człowieka na 
szkle czyli in vitro kosztem zabicia innych 
istnień ludzkich. Ufali Bożemu planowi, 
nawet odmowy. Tak postępuje świadomy 
i odpowiedzialny w sumieniu katolik, który 
również nie głosuje na polityków popiera-
jących in vitro. Nie dajmy sobie wmówić, że 
nie obowiązuje już katechizmowy 9 punkt  
„Grzechów cudzych”: Pomagać do grzechu.
Basia i jej mąż dzielili swoją wielką radość 
ze wszystkimi przyjaciółmi, którzy również 
wspierali młodych wytrwałą modlitwą. Po kil-
ku miesiącach ciąży, Basia usłyszała od leka-
rzy diagnozę ziarnica złośliwa. I tzw. „dobrą 
radę”: usunąć ciążę, żeby ratować siebie…

Ona naprawdę była z pokolenia JP II, bo 
dała czytelne świadectwo wierności jego 
nauczaniu swoim życiem i śmiercią. Tak  jak 
tylu młodych, którzy wsparli modlitwą inter-
netowa akcję „Uratuj świętego”.
Jakże smutna w obliczu tej pięknej śmierci 
Basi jest walka Alicji Tysiąc, która żąda od-
szkodowania za uniemożliwienie zabicia 
swojego dziecka i… za pogorszony wzrok. 
Modlimy się, by Chrystus przywrócił jej 
wzrok serca.
Pozostały piękne listy, które Basia zaczęła 
pisać do swojego synka Mateusza, którym 
Pan Bóg pozwolił się jej cieszyć do trzeciego 
roku jego życia. 
Przygotowywała się do najważniejszego 
spotkania swojego życia z zapaloną lampą, 
w której do końca nie zabrakło oliwy. 

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Jan Paweł II i Basia Fe l i e t o n
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W trosce o dobro bliźniego
Biskup Polowy WP odwiedził Garnizon Chełm

Udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii wojskowej, wizyta na 
Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz w Domu Wsparcia Bliźniego w Pokrówku zło-
żyły się na wizytę duszpasterską Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego w garnizo-
nie Chełm. Ordynariusz wojskowy uhonorował Lucjana Jagiełłę Medalem 90-lecia 
Ordynariatu Polowego, wieloletniego współpracownika i dobroczyńcę wojskowej 
Caritas. 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmie

Podczas wizyty w ziemi chełmskiej Biskup 
Tadeusz Płoski zapoznał się z pracą perso-
nelu oraz spotkał się z uczestnikami Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej podczas realizo-
wania zajęć. Kierownikiem tej placówki 
jest mgr inż. Robert Pyra. Kapelan ośrodka 
jest ks. Jarosław Chmura, wikariusz Para-
fii Wojskowo-Cywilnej pw. św. Kazimierza 
w Chełmie.

Placówka niesie pomoc społeczną rodzi-
nom i osobom będącym w trudnej sytuacji, 
zapewnia zorganizowaną opiekę byłym żoł-
nierzom zawodowym, inwalidom wojen-
nym oraz kombatantom a także działa na 
rzecz osób niepełnosprawnych. Jej celem 
jest także pomoc ofiarom katastrof, klęsk 
żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych 
i wojen. Podczas zajęć uczestnicy pozna-
ją zagadnienia z zakresu prawa i wolności 
człowieka i obywatela, nauki kultury eduka-
cji i wychowania oraz bezpieczeństwa pu-
blicznego i obrony narodowej. 
Ordynariusz Wojskowy udzielił personelowi 
oraz podopiecznym pasterskiego błogosła-
wieństwa.

Medal 90-lecia Ordynariatu Polowego 
dla Lucjana Jagiełło

Biskup Polowy WP uhonorował Medalem 
90-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Pol-

skiego Lucjana Jagiełło właściciela Browaru 
„Jagiełło” w Chełmie. Ksiądz Biskup wręcza-
jąc wyróżnienie podziękował za wspieranie 
wielu akcji charytatywnych w Chełmie, 
a także dzieł o wymiarze ogólnokrajowym 
realizowanych przez Caritas Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego.
Lucjan Jagiełło wpiera m.in. Chełmski 
Ośrodek Wsparcia Bliźniego „CARITAS” kie- 
rowany przez ks. ppłk. Grzegorza Kamiń-
skiego.

Biskup Polowy WP
w Domu Wsparcia Bliźniego

w Pokrówku k/Chełma

Wizytując Parafię Wojskową w Chełmie, 
Biskup Polowy WP odwiedził także Dom 
Wsparcia Bliźniego w Pokrówku koło Cheł-
ma.

Ordynariusz Wojskowy spotkał się z Sio-
strami: Dominiką i Joanna ze Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, które 
administrują placówkę oraz prowadzą 
w niej działalność edukacyjną i formacyjną. 
Siostra Dominika zwróciła uwagę na wie-
le pozytywnych zmian, które zaistniały po 
zaprowadzeniu codziennego nabożeństwa 
do Miłosierdzia Bożego, w które włączają 
się podopieczni.
W Domu Wsparcia Bliźniego przebywa 
obecnie 9 matek oraz 15-ro dzieci. Ksiądz 
Biskup zapoznał się z warunkami mieszkal-
nymi oraz inicjatywami podejmowanymi 
przez Caritas na rzecz matek i dzieci do-
świadczonych przemocą w rodzinie. Pod-
opieczni oprócz możliwości pobytu w Domu 
Wsparcia mają zapewnioną opiekę medycz-
ną oraz możliwość terapii.
O godz. 15.00 Ksiądz Biskup włączył się 
w nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, 
które prowadziły nie tylko siostry, ale tak-
że matki i dzieci aktualnie przebywające 
w Domu Wsparcia.

Ordynariusz Wojskowy
udzielił sakramentu bierzmowania

90. dziewczętom i chłopcom
podczas odpustu parafialnego

Wizytacja kanoniczna, uroczystości odpu-
stowe ku czci św. Kazimierza Królewicza 
oraz udzielenie sakramentu bierzmowania 
90-gu młodzieży – to wydarzenia przeży-
wane z udziałem Biskupa Polowego WP 
przez wspólnotę parafii wojskowej w Cheł-
mie.

Proboszcz parafii – ks. kan. ppłk Grzegorz 
Kamiński powitał Księdza Biskupa – prze-
wodniczącego liturgii, kapłanów koncele-
brujących Eucharystię oraz przybyłych go-
ści – przedstawicieli władz wojewódzkich, 
miejskich samorządowych, dowódców 
i komendantów jednostek mundurowych.
Biskup Polowy w kazaniu ukazał postać 
św. Kazimierza, patrona parafii, jako wzór 
konsekwencji w realizowaniu postanowień 
oraz miłosierdzia wobec potrzebujących 
i cierpiących.
– Życie duchowe św. Kazimierza – powie-
dział Biskup – rozwijało się pod wpływem 
duchowości franciszkańskiej akcentującej 
ascezę, ale specyfiką jego pobożności była 
wielogodzinna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu i kontemplacja męki i śmierci Je-
zusa Chrystusa. – Naśladowanie Chrystusa 
uznawał za najważniejszą sprawę swojego 
życia. Miłość bliźniego pojmował w duchu 
św. Franciszka jako ofiarną służbę – pod-
kreślił Biskup Płoski. Ordynariusz wojskowy 
zachęcił wiernych aby szczególnie w okresie 
Wielkiego Postu pamiętali o potrzebujących 
i wspierali ich modlitwą i jałmużną.  
Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 
90 dziewcząt i chłopców, którzy pochodzą 
z rodzin wojskowych, bądź uczą się w li-
ceum znajdującym się na terenie parafii św. 
Kazimierza. Na zakończenie liturgii Biskup 
Polowy WP poświęcił krzyże, które zawie-
szone w domach będą pamiątką sakramen-
tu bierzmowania. 
Uroczystość odpustowa była okazją do 
wspólnej modlitwy dla parafian oraz dla 
żołnierzy i funkcjonariuszy związanych miej-
scem pełnienia służby, bądź zamieszkania, 
z kościołem garnizonowym św. Kazimierza.

zjk/oprac. kes

Ordynariusz Wojskowy spotkał się z Sio

Placówka niesie pomoc społeczną rodzi
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Biała Podlaska
W niedzielę 7 marca 2010 roku z racji Święta Patrona Parafii Wojskowej św. Kazi-
mierza Królewicza odbyła się doroczna Uroczystość Odpustowa. Mszy św. w inten-
cji parafian przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. 
W homilii ks. Kępa nawiązał do życiorysu św. Kazimierza. Zachęcał do wspierania 
inicjatyw związanych z pomocą bliźniego. – Patron, św. Kazimierz był świętym 
który z wielką wrażliwością podchodził do osoby bliźniego. Starajcie się, jako pa-
rafianie należący do wspólnoty, w sposób szczególny czczącej tego polskiego Księ-
cia, brać przykład z jego życia i naśladować jego działalność w codziennym życiu.  
Obecni na Uroczystości Patrona Parafii św. Kazimierza Królewicza złożyli serdeczne 
życzenia imieninowe ks. proboszczowi.                                                                   Kt

Warszawa
Uczniowie trzeciej klasy Katolickiego Gimnazjum im. ks. Skargi poznawali dzieje Kate-
dry Polowej i Ordynariatu Polowego podczas lekcji muzealnej zorganizowanej przez 
powstające przy Katedrze Polowej WP Muzeum Ordynariatu Polowego WP. Lekcję 
poprowadził ks. płk SG Zbigniew Kępa.
Ks. Kępa przedstawił dzieje Katedry i duszpasterstwa wojskowego, a także podstawo-
we fakty z historii Polski. Młodzież dowiedziała się również o specyfice powstającego 
Muzeum i planowanych formach przekazu. Ks. Kępa zachęcił młodzież do włączania 
się w prace związane z działalnością Muzeum na zasadzie wolontariatu.               Rg

Warszawa
Senat chce upamiętnić wybitnych polskich 
księży. Projekt uchwały złożony 11 marca do 
marszałka senatu wymienia m.in. prymasa 
kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerzego Po-
piełuszkę ks. Stanisława Suchowolca i Roma-
na Kotlarza.
Projekt uchwały, którego inicjatorką jest se-
nator Janina Fetlińska, głosi, że „Senat Rze-
czypospolitej Polskiej pragnie docenić pracę, 
zaangażowanie i poświęcenie wielu księży dla 
Ojczyzny”.
„Chcemy przypomnieć również, że kapłani, 
stojąc w obronie prawdy wolności, sprawie-
dliwości, rozwoju moralnego, często nara-
żali swoją osobistą wolność czy nawet życie. 
Prymas Tysiąclecia i wielu innych biskupów 
i kapłanów w okresie niewoli komunistycznej 
gotowi byli poddać się torturom, prześlado-
waniom, więzieniom, lecz pozostali wierni 
Kościołowi i narodowi” – mówi senator Woj-
ciech Skurkiewicz.
„Bez tak pięknej karty polskich kapłanów w 
historii Polski nie byłoby wielkiego, najwięk-
szego z kapłanów i Polaków, chluby nasze-
go narodu, niekwestionowanego autorytetu 
moralnego wymiaru światowego Karola Woj-
tyły, Ojca Świętego Jana Pawła II – powiedział 
Skurkiewicz.                                        rm/KAI

Białystok
Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski udał się z wizytą duszpasterską do Białegostoku, 
gdzie w kościele garnizonowym pw. Św. Jerzego przewodniczył Mszy św., podczas 
której udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z rodzin wojskowych. Proboszcz 
parafii ks. prał. kmdr por. Zbigniew Rećko powitał Księdza Biskupa, kapłanów, przyby-
łych gości oraz młodzież i ich rodziców. Ewangelię odczytał ks. ppłk SG Stefan Dmoch 
– wicedziekan Straży Granicznej.
W kazaniu Biskup Polowy przedstawił symbole Ducha Świętego wyjaśniając, że uka-
zują one działanie trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Tymi symbolami są obłok i światło, 
gołębica, nałożenie rąk i palec „Boży”. Owoce działanie Ducha Świętego możemy 
zaobserwować w życiu Maryi – podkreślił Biskup Płoski.
Podczas wizyty w Białymstoku Biskup Polowy zapoznał się z działalnością Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego. Rozmawiał m.in. z dowódcą garnizonu płk. Romanem 
Alijewiczem oraz z kadrą i pracownikami miejscowego WSzW. Biskup Polowy spotkał 
się także z dowódcą i żołnierzami 18. Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.
Księdza Biskupa powitał płk Piotr Oleszczak dowódca Pułku, który złożył okoliczno-
ściowy meldunek i przedstawił historię jednostki. W sali widowiskowej klubu garnizo-
nowego Ordynariusz Wojskowy spotkał się z kadrą zawodową oraz z pracownikami 
jednostki. Biskup Płoski przedstawił swoją drogę do biskupstwa oraz zadania jakie 
w obecnej dobie stoją przed duszpasterstwem wojskowym. Na zakończenie spotka-
nia Hierarcha udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.                            Jo

Warszawa
24 kapelanów Wojska Polskiego w latach 
1919-1939 zamordowanych w 1940 roku w 
Katyniu, Charkowie i Kalinienie zostało zgło-
szonych do procesu beatyfikacyjnego Mę-
czenników Wschodu przez warszawską Ro-
dzinę Katyńską. Inicjatywa ta jest związana ze 
zbliżającą się 70. rocznicą zbrodni katyńskiej 
– pisze Nasz Dziennik.
Zgłoszeni księża – jak poinformowała Barbara 
Tarkowska ze Stowarzyszenia Rodzina Katyń-
ska w Warszawie – pochodzą z różnych diece-
zji. Zanim ich kandydatury zostaną dołączone 
do procesu, zgodę muszą wyrazić biskupi die-
cezji, z których pochodzili.
Gromadzeniem świadectw o kandydatach do 
procesu beatyfikacyjnego zajmuje się Ośrodek 
Dokumentacji Kanonizacyjnej Męczenników 
Wschodu w latach 1917-1989, który powo-
łał ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, ordynariusz 
drohiczyński.                                              nd



„Wszechmogący, gdy kocha, najsłabszym być umie”.
ks. Jan Twardowski
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