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ZZ nauczania Ko nauczania Koœœciocio³³a Katolickiegoa Katolickiego

Ojciec Święty Benedykt XVI powierzył mi 
zaszczyt reprezentowania go przed Wami
w tych bolesnych okolicznościach, abym wy-
raził wobec was całą jego solidarność i ojcow-
ską bliskość.
Ze swej strony z wielką chęcią przyjąłem to 
zadanie, również ze względu na szczególne 
więzy łączące mnie z Narodem polskim, wię-
zy sięgające lat pontyfikatu czcigodnego Słu-
gi Bożego Jana Pawła II. (…) Przekazał mi on 
wielką miłość do Waszego Narodu, do jego hi-
storii, do jego kultury a nade wszystko do jego 
niezłomnej wiary w Chrystusa Odkupiciela.
Dziś jestem tutaj z Wami, błagając Boga, aby 
raczył dać nagrodę sprawiedliwych Panu Pre-
zydentowi Rzeczypospolitej i tym wszystkim, 
którzy razem z nim zostali niespodziewanie 
zabrani z tego świata.
Tę Mszę Świętą koncelebrują drodzy biskupi 
polscy – zasłużeni pasterze różnych Kościo-
łów lokalnych tej ziemi, uświęconej heroiczną 
wiarą tylu swoich synów.
Niech mi będzie wolno pozdrowić przedsta-
wicieli władz wielu krajów, którzy przybyli 
tu, aby złączyć się w cierpieniu z tym drogim 
Narodem, który przez stulecia, w sercu Eu-
ropy, był bastionem cywilizacji. Tutaj zaczyn 
Ewangelii przeniknął życie ludu, podniósł go 
duchowo i dał mu horyzont nadziei, także
w najtrudniejszych chwilach jego ponadty-
siącletniej historii. (…)
1. Sługa Boży Jan Paweł II pozostawił nam 
książkę, która może być najlepszą pomocą
w stawianiu czoła próbom, jakie niesie ze 
sobą obecny czas.

Mam na myśli książkę „Przekroczyć próg na-
dziei”. W niej Sługa Boży zachęcał, byśmy 
patrzyli na Chrystusa jako jedyną drogę, na 
której możemy dostrzec światło w trage-
diach historii. Światło to, jak mówił, zosta-
ło nam dane przez Kogoś, „Kto dzierży losy 
tego przemijającego świata, (…) Kogoś, Kto 
jest Alfą i Omegą dziejów człowieka (por. 
Ap 22, 13), zarówno indywidualnych, jak
i zbiorowych. A ten Ktoś jest Miłością
(por. 1 J 4, 8. 16), Miłością uczłowieczoną, 
Miłością ukrzyżowaną i zmartwychwstałą, 
Miłością bez przerwy obecną wśród ludzi. On 
jeden [mówi]: ‘Nie lękajcie się!’” (Przekroczyć 
próg nadziei, 34).
2. W tej perspektywie wiary brzmią w naszym 
sercu słowa pocieszenia, skierowane przez Jezu-
sa do Marty, która płakała nad śmiercią swego 
brata Łazarza: „Marto, twój brat zmartwych-
wstanie”. Tak, zmartwychwstanie, powtarza jej 
Pan, dodając uroczyście: „Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem; kto wierzy we mnie, choćby 
i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy
we mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 17).
Te słowa rzucają promień światła na nasze 
cierpienie, gdy opłakujemy odejście z tego 
świata tylu tak bliskich nam osób. W świetle 
wiary wiemy, że nie straciliśmy ich na zawsze. 
Wiemy, że ujrzymy je pewnego dnia i że to 
spotkanie trwać będzie wiecznie. (…)
3. Niosą nam dziś pociechę również słowa 
apostoła Pawła, który pisał do chrześcijan
w Rzymie, doświadczonych strasznymi 
prześladowaniami ze strony cesarza. Do tej 
wspólnoty, naznaczonej głębokim bólem, 

PrzekroczyPrzekroczyć ć prpróóg nadzieig nadziei

„Jak wszyscy wiemy, wczoraj doszło do tragicznego wypadku 
lotniczego w Smoleńsku, w którym zginęli prezydent Polski pan 
Lech Kaczyński, jego żona, przedstawiciele różnych władz państwa 
polskiego oraz towarzyszące osoby, włącznie z arcybiskupem po-
lowym. Składając głębokie kondolencje zapewniam z całego serca 
o modlitwie za dusze ofiar i o wsparciu dla umiłowanego narodu 
polskiego” – powiedział Benedykt XVI przemawiając po włosku.
Po tych słowach zgromadzeni na dziedzińcu Pałacu Apostolskie-
go w Castel Gandolfo pielgrzymi z Polski odśpiewali: „Dobry Jezu
a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie”.

Apostoł pisał: „Któż nas może odłączyć od 
miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy 
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpie-
czeństwo czy miecz? (…) Ale we wszystkim 
tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, 
który nas umiłował. (…) Nic nas nie zdoła 
odłączyć od miłości Boga, która jest w Chry-
stusie Jezusie” (Rz 8, 35-38).
Niechaj głęboka wiara polskich chrześcijan 
podtrzyma ich w chwili kolejnej próby w peł-
nej cierpienia historii narodu.
4. racia i Siostry, Drodzy polscy Przyjaciele!
Nieodżałowanej pamięci papież Jan Paweł II 
napisał kiedyś dramat, zatytułowany „Brat na-
szego Boga”. Mówił w nim o tym, że między 
każdym człowiekiem a próbą zrozumienia go 
wyrasta „pasmo dla historii niedostępne”.
Obecnie, w obliczu nowego dramatu Narodu 
polskiego, widzimy, że istnieje też „niedo-
stępne” dla rozumu ludzkiego „pasmo his-
torii” narodów. (…)
W tej godzinie cierpienia z powodu utraty 
tylu bliskich osób, możemy zatem patrzeć 
na Chrystusa umarłego i zmartwychwstałe-
go dla nas i powtarzać za Świętym Pawłem: 
„Wszystko mogę w tym, który mnie umac-
nia” (Flp 4, 13).
5. Umocnieni tą wewnętrzną pewnością, 
powierzamy dziś w ręce miłosiernego Boga 
wszystkich, którzy niespodziewanie zginęli
w tragicznej katastrofie pod Smoleńskiem, 
jak również rzesze żołnierzy polskich okrut-
nie zamordowanych w Katyniu w roku 1940.
Niech na ich grobach powiewa zawsze biało-
-czerwona flaga ojczysta! A chwalebny krzyż 
Chrystusa na tych grobach niech przypomina 
nam zawsze o wierze tych, którzy nas po-
przedzili w drodze do Domu Ojca. W ten spo-
sób, duchu pocieszającej nas prawdy wiary 
o wspólnocie ze Świętymi, będziemy zawsze 
odczuwali, że są blisko nas. Amen!

Zwracając się do Polaków powiedział: „Serdecznie pozdrawiam 
Polaków. Z głębokim bólem przyjąłem wiadomość o tragicznej 
śmierci pana Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Polski, jego małżonki 
i osób towarzyszących. Zginęli w drodze do Katynia, miejsca kaźni 
tysięcy polskich oficerów, zamordowanych siedemdziesiąt lat temu. 
Wszystkich polecam miłosiernemu Panu życia. Czynię to jednocząc 
się z pielgrzymami zgromadzonymi w sanktuarium w Łagiewnikach 
i czcicielami Miłosierdzia Bożego na całym świecie”.

Benedykt XVI, Castel Gandolfo 11.04.2010

Homilia kard. Angelo Sodano, legata papieskiego na uroczystości pogrzebowe
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i innych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

Warszawa, sobota, 17 kwietnia 2010 r.
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Biskupi pierBiskupi pierśściecieńń
z wizerunkiem Matki Miz wizerunkiem Matki Miłłosierdziaosierdzia

Na stopniach Pomnika Powstania Warszaw-
skiego, po prawej stronie ołtarza polowego, 
ustawiły się poczty sztandarowe różnych for-
macji i mundurowych; Wojska, Policji, Straży 
Granicznej, Służby Celnej, SOK, harcerzy, we-
teranów i kombatantów oraz liczne sztandary 
„Solidarności”.
Trumny wprowadzała przed ołtarz polowy 
procesja członków Episkopatu Polski z jej 
Przewodniczącym Abp. Józefem Michalikiem, 
Prymasem Abp. Henrykiem Muszyńskim, Kard. 
Józefem Glempem i innymi biskupami. W or-
szaku biskupim szli również kapelani wojsko-
wi, z Wikariuszem Generalnym Biskupa Polo-
wego, ks. płk. Sławomirem Żarskim, który po 
śmierci ordynariusza wojskowego administru-
je diecezją polową do czasu mianowania przez 
papieża nowego biskupa polowego. Procesyj-
ny orszak z krzyżem na czele, niesionym przez 
żołnierzy, zamykali dwaj klerycy Ordynariatu 
Polowego i żołnierze.
Trumnę z ciałem Ks. Biskupa Tadeusza niosło 
ośmiu starszych kapelanów, a trumnę z ciałem 
ks. Jana najmłodsi stażem i wiekiem kapelani 
wojskowi. Kompania Reprezentacyjna odda-
wała honory.
Ks. płk Dariusz Kowalski odczytał sentencję 
postanowienia Prezydenta RP, podpisanego 
przez pełniącego obowiązki, marszałka Komo-
rowskiego, o awansowaniu Biskupa Polowego 
Tadeusza Płoskiego do stopnia generała broni. 
Decyzją ministra Obrony Narodowej ks. Jan 
Osiński została awansowany pośmiertnie do 
stopnia pułkownika.
Zgodnie z ustawą o odznaczeniach bp Tadeusz 
Płoski został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
a ks. Jan Osiński Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
Przewodniczący koncelebrze, Abp Józef Ko-
walczyk, Nuncjusz Apostolski w Polsce we 
wprowadzeniu do Mszy św. przypomniał
w skrócie drogę kapelańską Biskupa Płoskie-
go, który związał się z Ordynariatem Polo-
wym od 1991 r. – Udzielałem mu wraz z Bp. 
Głódziem i Abp. Piszczem sakry biskupiej. Bp 
Płoski potrafił rozpoznawać w duchu czasów 
wyzwania duszpasterskie, które podejmował 
z oddaniem i odpowiedzialnością, podkreślił 
Abp Kowalczyk. – Wiele razy odprowadzał na 
miejsce wiecznego spoczynku żołnierzy, któ-
rzy zginęli poza granicami kraju. Teraz czyni-
my to my, oddając Mu ostatnią posługę.
Ewangelię o ziarnie, które musi obumrzeć, aby 

wydać owoc obfity, odczytał diakon Ordyna-
riatu Polowego Kalinowski.
O swoim następcy na biskupstwie polowym 
mówił w homilii Abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański.

Przesłanie niewypowiedziane
– Tak niedawno, w Wigilię Wielkanocną,
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego – mówił 
Abp Głódź, wyruszyła rezurekcyjna procesja… 
Ksiądz Biskup Tadeusz niósł staromiejskimi 
ulicami Chrystusa Obecnego w Najświętszej 
Hostii. Podtrzymywali go i prowadzili gene-
rałowie Wojska Polskiego z szefem sztabu 
generalnego śp. generałem Franciszkiem Gą-
gorem. …Niewiele dni później – w oktawie 
Zmartwychwstania Pańskiego, 10 kwietnia

w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, do 
katyńskiego lasu, do mogił ofiar strasznej 
zbrodni popełnionej siedemdziesiąt lat temu, 
wyruszyła narodowa pielgrzymka, której 
przewodził Prezydent Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej Lech Kaczyński. W imię pamięci.
W imię miłości i solidarności z ofiarami tam-
tej zbrodni… W gronie tych, którzy towarzy-
szyli Panu Prezydentowi był Biskup Tadeusz. 
To było oczywiste, że tam jest. Nawiedzanie 
mogił ofiar kainowej zbrodni stanowiło od 
lat trwały motyw posługi Biskupów Polowych 
Wojska Polskiego… Przy tamtych grobach –
w Katyniu, Charkowie, Miednoje – stawał wie-

le razy Biskup Tadeusz. W tym roku zawiózł 
tam przesłanie – niewypowiedziane.
Kolejna stacja narodowej żałoby… Kolejny
z tych niezwykłych polskich dni, które objawiły 
– w tak wielkim wymiarze – głód prawdy, spra-
wiedliwości, także szacunek i miłość dla tych, 
co w sposób godny ojczyźnie służą, co walczą 
o pamięć i prawdę o dramacie katyńskim.
Szacunek i miłość w tych dniach starły ze sce-
ny polskiego życia małość i zakłamanie, które 
krzywdziło tak wielu, więcej – upokarzało.
W tych dniach ludzie ojczyzny – głośno i do-
bitnie – powiedzieli kto jest królem polskich 
serc. Mówili to w Stolicy, oczekując po kilka-
naście godzin, aby złożyć hołd parze prezy-
denckiej. Powiedzieli to wczoraj w Krakowie, 
podczas tego pogrzebu, który wpisze się na 
trwałe w historię Narodu i dzieje Ojczyzny. 
Pogrzebu na miarę Majestatu Rzeczypospoli-
tej i na miarę tego tragicznie przerwanego ży-
cia – prawego, ufnego, oddanego sprawom 
ojczyzny!
Pani Kazimiero – Matko Biskupa Tadeusza. 
Pani Stanisławo – Matko księdza Jana, zwrócił 
się następnie Abp Głódź do zbolałych matek. 

– Pani Kazimiera gościła tego dnia w domu 
Syna. czekała na jego powrót z Katynia. Ich 
myśli biegły do Maryi… 
To Ona, obecna pod Krzyżem Syna do końca 
usłyszała ostatnie Jezusowe słowa: Dokonało 
się!

Rozbłysnął znak Miłosierdzia
To Ona, Wspomożenie Wiernych i Pocieszy-
cielka Strapionych, dała o sobie znać, w tych 
tragicznych dla Was i Polski dniach.
Z pobojowiska po rozbitym samolocie rozbły-
snął znak Miłosierdzia. Biskupi pierścień z wi-
zerunkiem Matki Miłosierdzia, tej co w Ostrej 

Zabiły dzwony i zabrzmiał śpiew „Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie”, gdy 
dwie trumny, niesione na ramionach kapelanów, ruszyły powoli sprzed katedral-
nego ołtarza w stronę Pomnika Powstania Warszawskiego. Tutaj stanął ołtarz po-
lowy z brzozowym krzyżem, pod którym czuwała Matka Boża Hetmańska – Ikona 
z jasnogórskiego Arsenału, ufundowana przez żołnierza Niepodległości – gene-
rała Romana Abrahama, zdobna w „cenne klejnoty” – najwyższe odznaczenia za
męstwo wojenne.

Pogrzeb Biskupa Polowego gen. broni Tadeusza PPogrzeb Biskupa Polowego gen. broni Tadeusza Płłoskiego i Jego Sekretarza ks. poskiego i Jego Sekretarza ks. płłk. Jana Osik. Jana Osińńskiegoskiego
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świeci Bramie. To on dopomógł w rozpoznaniu 
doczesnych szczątków Biskupa Tadeusza.
Na dzień pogrzebu bp Tadeusz i ks. Jan ocze-
kiwali w Kaplicy Katyńskiej, w której króluje 
wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia. Niezwykły 
wizerunek. Wyrzeźbiony w obozie w Kozielsku 
na desce wyrwanej z pryczy. Dziś, ten obozowy 
wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia króluje po-
śród tabliczek z nazwiskami kilkunastu tysięcy 
ofiar Golgoty Wschodu. Pośród tych, którzy
w 2001 roku przekazali do mych rąk tę relik-
wię była Pani Bożena Łojek, niestrudzenie od 
lat włączona w „sprawę Katynia” – zginęła
10 kwietnia.. Chwały zmartwychwstania ocze-
kiwać będą w Kaplicy Lotników. I tam będzie 
im towarzyszył ceramiczny wizerunek Matki 
Miłosierdzia. Bądź pozdrowiona w tej go-
dzinie pogrzebu Matko Miłosierdzia – Mater
Misericordiae. Przynieś pocieszenie Matom 
tych dwóch synów Kościoła i Ojczyzny…

Powołanie – czas wyboru JPII
i „Solidarności”

Biskup Głódź przypomniał wydarzenia, które 
kształtowały duchową dojrzałość przyszłego 
Biskupa.
– Seminaryjne studia przypadły na niecodzien-
ny czas Ojczyzny. Słowiański Papież na tronie 
Biskupów Rzymu… Pierwsza Pielgrzymka Jana 
Pawła II do Ojczyzny, czas „Solidarności” – 
miesiące nadziei, społecznej odwagi, wiązania 
polskiej sprawy ze sprawa Bożą, cios zadany 
polskiej nadziei przez stan wojenny. Metropo-
lita gdański wspominał też młodego sekreta-
rza Biskupa, ks. Jana: – To jeden z pierwszych 
kapłanów, seminarzystów Ordynariatu Polo-
wego Polskiego, którym udzieliłem święceń 
kapłańskich – jemu w 2001 roku. Ksiądz Jan 
pochodził z Michowa, wsi w powiecie lubar-
towskim, diecezji lubelskiej. Po moim odejściu 
dalej był sekretarzem – Biskupa Tadeusza. Do 
końca. Przybywało mu innych obowiązków: 
wicekanclerz Kurii Polowej, sekretarz Synodu 
Generalnego, duszpasterz Wojskowego Wy-
miaru Sprawiedliwości i Straży Ochrony Ko-
lei... Ukończył Wydział Prawa Kanonicznego 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, rozpoczął studia doktoranckie na Wy-
dziale Prawa i Administracji.

Owoc obfity
Biskup Głódź przypominał wielkie dzieła gor-
liwości kapłańskiej Biskupa Tadeusza: dzieło 
Misji Świętych, związane z peregrynacją ob-
razu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej, rozpoczęcie Synodu Die-
cezjalnego, Muzeum Ordynariatu, renowacja 
organów katedralnych, ogromny dorobek 
wydawniczy i wiele innych dzieł, znanych 
wdzięcznym ludzkim sercom.
– Byłeś Drogi Biskupie Tadeuszu, pasterzem 
wedle Serca Jezusowego i wedle serca Ojczy-
zny. Chciałeś, aby Polska naszego czasu, była 
Polską – w Imię Pana. Wierną tradycjom oj-
czystym, wierze przodków, wartościom, które 
tworzą jej historyczną tożsamość, pamiętająca 
o cenie, jaką przyszło nam zapłacić za odzy-
skaną wolność.
Mówiłeś o tym, w czasie pamiętnych homilii 
11 listopada i 3 maja...
Podejmowałeś walkę o polską pamięć, o spra-
wiedliwość i uznanie dla zepchniętych na mar-
gines bohaterów, przypominałeś, że trzeba 

stawiać tamy temu co wartości polskie roz-
mywa, deprecjonuje, często obraża... Stawa-
łeś także po stronie tych, których pogardliwie 
nazywano „moherowymi beretami”. Dziś po 
Twej tragicznej śmierci otaczają Cię żarliwą 
modlitwą i wdzięczną pamięcią…
Będzie Polska, w Imię Pana – niech to będzie 
ich przesłanie, zakończył homilię Abp Głódź.
W modlitwę przebłagalną włączyli się także 
biskupi greckokatoliccy z Bp. Włodzimierzem 
Juszczakiem, ordynariuszem diecezji wrocław-
sko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego
oraz Bp sokalsko-żółkiewski Michaił Kołtun.
Na zakończenie Mszy św. swoje słowo do 
uczestników pogrzebu skierował Przewodni-
czący KEP Abp Józef Michalik: – Tego rodzaju 
spotkania budzą naszą nadzieję, że ta wielka 
ofiara nie pójdzie na marne. Ufamy, że Pan 
Bóg pisze prosto po liniach i myślach krzywych 
i że otworzy nas na nową prawdę…W imie-
niu Konferencji Episkopatu Polski chciałbym 
podziękować za dobro, które biskup Tadeusz
i ks. Jan wnosili w życie naszej Ojczyzny. To 
piękna posługa, trud, który nie pójdzie na 
marne. Chciałbym podziękować wszystkim 
rodzinom, które wychowują swoich synów
i córki w miłości do Chrystusa i Ojczyzny, mó-
wił Abp Michalik.
– Dziś dzień szczególny, powiedział kanclerz 
kurii prawosławnej, Marian Będza – dwa sio-
strzane kościoły żegnają swoich ordynariuszy; 
przed chwilą zakończyła się liturgia pogrzebo-
wa Bp polowego Ordynariatu Prawosławnego 
Mirona Chodakowskiego. Chylę czoła przed 
Matkami Bp Tadeusza i Księdza Jana…
Kanclerz ks. płk Będza odczytał następnie 
słowa kondolencji w imieniu Ordynariatu 
Prawosławnego, które złożył na ręce ks. płk. 
Żarskiego.
Kolejne słowo skierował do uczestników po-
grzebu Mirosław Wola, naczelny kapelan 
ewangelickiego duszpasterstwa, które rów-
nież w katastrofie pod Smoleńskiej straciło 
kapelana – ks. płk. Adama Pilcha.
W imieniu sprawującego obowiązki Prezyden-
ta wystąpił szef BBN Stanisław Koziej. – Jechali 
złożyć hołd ofiarom Katynia, a złożyli ofiarę
w hołdzie.
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich mó-
wił nad trumną Biskupa Płoskiego i jego sekre-
tarza: – Biskupie Polowy, jesteśmy przy Was, 
pamiętamy, czuwamy. Robimy tak, bo tak 
trzeba, ale też dlatego, że tak chcemy, że tak 
dyktują nam serca popękane waszą nieobec-
nością. Czy może być coś straszniejszego, niż 
jak Matka opłakuje swojego syna, a przełożo-
ny żegna swoich współpracowników? Takim 
bólem naznaczony jest ten czas…
Przed nami Katedra Polowa WP – dumny Ko-
ściół, który od 90 lat służy naszej armii…
Polecieli do Katynia, aby dać świadectwo 
prawdzie o Katyniu. Ta śmierć ma symboliczną 
wymowę – historia zatoczyła krąg. Naszą po-
winnością jest świadczyć.
Obaj kochali wojsko – doświadczyłem tego 
przez dwa lata bliskiej codziennej współpracy.
Ich awanse to nie była kariera, to była zasługa.
Dyskutowaliśmy z Bp. Tadeuszem o wizji wojska 
– ta wizja rodziła się i w sporze i w zgodzie.
Żołnierzowi potrzebny jest kapłan i w czasie 
pokoju i w walce. Bez tej obecności żołnierz 
sobie nie poradzi. Biskup Tadeusz dbał o to, by 
żołnierze mogli się rozwijać duchowo i moral-

nie. Miał ciekawe inicjatywy i pomysły duszpas-
terskie. Zgadzaliśmy się, że wojsko to nie jest 
tylko praca, musi być służbą, tak jak polityka
i kapłaństwo… 
W imieniu służb mundurowych, podległych 
MSWiA wystąpił minister Jerzy Miller. Swoich 
kolegów kursowych wspominali też kapłani, 
którzy kończyli z Bp. Tadeuszem i ks. Janem 
seminaria duchowne.

Ich ofiara… za dusze oziębłe
Na zakończenie głos zabrał Wikariusz Gene-
ralny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żar-
ski, który powiedział m.in.: – W czasie Mszy 
świętej, podczas której przyjąłeś święcenia 
biskupie, powiedziałeś: „Przejmuję od Waszej 
Ekscelencji zorganizowaną strukturę duszpa-
sterstwa wojskowego. Teraz przyjdzie mi wraz
z księżmi kapelanami zapuścić lemiesz na Bo-
żej roli nieco głębiej”… Jak głęboka była to 
orka… Jak głęboko lemiesz Bożej Miłości za-
puścił się w sumienie Polski i świata, świadczą 
rzesze wiernych Polaków, ale nie tylko Pola-
ków, którzy dotknięci bólem i pogrążeni w ża-
łobie pozwolili Zmartwychwstałemu zanurzyć 
siebie w przepaści Bożego Miłosierdzia. 
Ku naszemu pokrzepieniu, światło na mrok wy-
darzenia spod Smoleńska rzucają słowa Pana 
Jezusa skierowane do siostry Faustyny, na dzie-
wiąty dzień Nowenny przed niedzielą Bożego 
Miłosierdzia. W tym roku był to dzień 10 kwiet-
nia. Pan Jezus powiedział: „Dziś sprowadź Mi 
dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosier-
dzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce 
Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja 
w Ogrójcu od duszy oziębłej”…. I zapełniły się 
Kościoły w tych dniach. Co nam dodaje wiary
i nadziei, że ich ofiara nie była daremna…
Pamiętasz, byłem ostatni, który żegnał się
z Tobą pod drzwiami Twojej rezydencji. Mó-
wiłeś: „Dlaczego, jako Ordynariat musimy cią-
gle odpowiadać na pytania dziennikarzy – co
z kościołami garnizonowymi, co z księżmi ka-
pelanami?
Powiedziałem – będzie dobrze, Bóg da nam 
siłę, a dyskutującym może przywróci mądrość 
i nowe, głębsze spojrzenie na te problemy. 
Życzyłem Ci szczęśliwego lotu do Smoleńska. 
Nie wiedziałem, że życzę Ci szczęśliwego lotu 
do nieba. A Ty Janku, pamiętasz jak w piątek 
wieczorem martwiłeś się czy wszystko spako-
wane. Pytałeś, co jeszcze tam można zabrać? 
Bo masz już różańce, ryngrafy, obrazki, bo tam 
ciągle jeszcze tego brakuje, a musi pozostać 
PIĘKNY ŚLAD po naszej wizycie, mówił o swo-
ich braciach w kapłaństwie Ks. Żarski.
„Anielski orszak niech Twą duszę przyjmie, 
uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń 
zbawionych niech ją zaprowadzi aż przed ob-
licze Boga najwyższego” – pieśń towarzysząca 
egzekwiom, odprowadziła trumny Kapłanów 
do kaplicy Lotników w Katedrze.
Tu na spotkanie wyszła im litościwa Matka 
– Matka Boża Miłosierdzia. Ten obraz Madon-
ny czuwa już nad kryptą, w której od 1996 
roku spoczywa Biskup Legionów Władysław 
Bandurski.
Od 19 kwietnia 2010 r. (5. rocznica pontyfikatu 
Benedykta XVI i 83. rocznica urodzin papieża) 
w krypcie tej kaplicy spoczywać będą Biskup 
Polowy WP gen. broni Tadeusz Płoski i ks. płk 
Jan Osiński.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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W uroczystości uczestniczyli kardynałowie
i biskupi. W archikatedrze, obok rodziny Ry-
szarda Kaczorowskiego, obecni byli m.in.: 
były prezydent Lech Wałęsa oraz marszałko-
wie Sejmu i Senatu Bronisław Komorowski
i Bogdan Borusewicz, a także parlamenta-
rzyści, duchowieństwo różnych wyznań i har-
cerze. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył 
abp Józef Michalik, przewodniczący Konfe-
rencji Episkopatu Polski.
Przed rozpoczęciem Eucharystii, abp Micha-
lik zapowiedział, że Warszawa odpro-
wadzi do Panteonu Wielkich Polaków
w Świątyni Opatrzności Bożej „wiel-
kiego syna Ojczyzny, wielkiego Polaka, 
który żył Polską i był do jej dyspozycji 
zawsze”.
Przewodniczący KEP przypomniał, że 
śp. prezydent Kaczorowski „kochał Bia-
łystok – swą ziemię rodzinną, ale wie-
dział, że stolicą Polski jest Warszawa
i tu chciał być pochowany. Bo tu
w Warszawie trzeba, patrząc na histo-
rię, w przeszłości wykuwać przyszłość 
Polski” – powiedział arcybiskup.
„To przecież człowiek-symbol, harcerz 
i więzień Sybiru, bohater spod Monte 
Cassino” – dodał abp Michalik. Nazwał 
prezydenta Kaczorowskiego „człowie-
kiem wielkiej kultury politycznej, który 
dla uniknięcia wszelkich okazji do po-
działów, do podejrzeń, przekazał insy-
gnia władzy prezydentów Rzeczypos-
politej, swoich poprzedników na emi-
gracji, prezydentowi Lechowi Wałęsie”.
„Warszawa pozwoliła całemu narodo-
wi poczuć się dumnymi z ludu stolicy. 
Dobrze więc, że rodzina śp. zmarłego prezy-
denta powierza go Warszawie. Powierza tego 
cichego, ale sprawiedliwego i wiernego Bogu 
i ludziom Polaka” – podkreślił abp Michalik.
Prymas senior kard. Józef Glemp powiedział 
w homilii, że życie prezydenta Kaczorowskie-
go było bardzo długie i „przeniknięte wielo-
ma ideami, trudnościami, zwycięstwami”, ale 
także „wiarą i czynem”. Przypomniał, że jako 
młody człowiek Ryszard Kaczorowski, tuż po 
wkroczeniu wojsk sowieckich na wschodnie 
tereny Rzeczpospolitej, został skazany przez 
NKWD na śmierć, jednak „Pan Bóg wyrwał go 
z tej śmierci i pozwolił mu żyć długo”. 
Zdaniem kard. Glempa, życie Ryszarda Ka-
czorowskiego było tak bogate, że „można by 
nim obdzielić trzy pokolenia”: żyjące przed
II wojną, w czasie okupacji i w okresie PRL 
oraz generację, która „doznała łaski dźwiga-
nia się ku normalności całej naszej ojczyzny”.
Życie prezydenta Kaczorowskiego było pełne 
doświadczeń, konfrontacji ze złem i zwycię-
stwa dobra. „Był on człowiekiem o wielkiej 

religijności. To religijność szczera, prosta, 
bezpośrednia, oparta na polskich tradycjach, 
nieustraszona, nieustępliwa, zawsze mająca 
cel, jakim jest dobry Bóg” – mówił prymas 
Glemp.
Przypomniał także okoliczności przywiezienia 
z emigracji do wolnej już Polski insygniów 
prezydenckich i przekazania ich przez prezy-
denta Kaczorowskiego na Zamku Królewskim 
Lechowi Wałęsie. „To był wielki moment w 
dziejach ojczyzny, rzutujący na postawę wia-

ry pana prezydenta Kaczorowskiego” – pod-
kreślił.
Przypomniał także bliskie ostatniemu prezy-
dentowi na uchodźstwie ideały harcerstwa: 
przywiązanie do rodziny, zamiłowanie do 
przyrody, czynną służbę Bogu i bliźniemu.  
„Pozwoliło mu to przetrwać w trudnych cza-
sach podczas zesłania na Kołymie”– powie-
dział kard. Glemp.
Na emigracji londyńskiej wokół Kaczorow-
skiego zgromadzili się ludzie wiary, którym 
cały czas towarzyszyła miłość do ojczyzny. 
Mieli tam swoje plany i przedsięwzięcia, 
chcieli budować to, co jest prawdziwe i nie 
jest zakłamane – podkreślał prymas senior. 
Natomiast prezydent Kaczorowski w swej 
działalności zawsze „wspomagał się dojrza-
łością chrześcijańską”.
W Warszawie, już w wolnej Polsce, zaprzy-
jaźnił się w kapelanem Rodzin Katyńskich, ks. 
Zdzisławem Peszkowskim, który – jak mówił 
kard. Glemp – „uosabiał idee Katynia, tej Gol-
goty Wschodu”.

PoPożżegnanie Prezydentaegnanie Prezydenta
Ryszarda KaczorowskiegoRyszarda Kaczorowskiego
„Prezydent Kaczorowski poświęcił swoje życie służbie Bogu, ojczyźnie i bliźniemu” – powiedział prymas senior kard. Józef 
Glemp w archikatedrze św. Jana w Warszawie, gdzie 19 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Ryszarda Kaczorow-
skiego. Ostatni prezydent RP na uchodźstwie zginął 10 kwietnia w tragicznej katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Jego 
ciało spoczęło w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej.

10 kwietnia poleciał z kwiatem polskiej elity 
do Katynia i tam oddał życie. „Ta śmierć przy-
wraca go ojczyźnie” – dodał kard. Glemp.
Przypominając, że ostatni prezydent RP na 
uchodźstwie zostanie pochowany obok swo-
jego przyjaciela ks. Peszkowskiego w Pante-
onie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności 
Bożej, prymas senior powiedział, że jest ona 
„strażnicą naszej prawdziwej wolności, która 
nie będzie wypaczana przez niewłaściwe prą-
dy i mniemania”.

Z krótką mową pogrzebową wystąpił 
marszałek Sejmu Bronisław Komorow-
ski, pełniący obecnie funkcję głowy pań-
stwa. Marszałek powiedział, że Ryszard 
Kaczorowski doczekał się realizacji ma-
rzeń o Polsce wolnej, niepodległej, „ma-
rzeń, które śniły się po nocach wbrew 
wszelkim racjonalnym podejściom do 
problemów politycznych tego świata”.
Metropolita warszawski, abp Kazimierz 
Nycz dziękował zmarłemu, że wybrał 
Warszawę na miejsce, w którym będzie 
„oczekiwał zmartwychwstania”. Podzię-
kował też Jego Małżonce, że wybrała na 
miejsce wiecznego spoczynku wilanow-
ską Świątynię Opatrzności Bożej.
„Wokół daty 10 kwietnia zdarzyło się 
wiele pozornie przypadkowych faktów. 
Jednym z nich jest nawiedzenie wraz 
z jedną z córek w piątek, dzień przed 
śmiercią, Świątyni Opatrzności przez 
prezydenta Kaczorowskiego” – mówił 
abp Nycz. „Chciał powiedzieć swo-
jemu druhowi ks. Zdzisławowi Pesz-
kowskiemu „Czuwaj”. Nie wiedział, że 
niebawem tu spocznie. Powiedział: „To 

piękne miejsce, trzeba sobie na nie zasłużyć” 
– dodał metropolita warszawski. 
„Zasłużyłeś wielorako i wielokrotnie – pod-
kreślił abp Nycz – i za to Ci dziękujemy modli-
twą i obecnością”.
Po uroczystościach w archikatedrze trumna 
z ciałem Ryszarda Kaczorowskiego wyruszyła 
w kondukcie żałobnym ulicami Warszawy do 
Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
Egzekwie – liturgiczną modlitwę za zmarłych 
– nad trumną śp. prezydenta Kaczorowskie-
go odprawił abp Kazimierz Nycz. 
Krótką mowę pożegnalną wygłosił urodzony 
na emigracji w Londynie Jacek Rostowski, mi-
nister finansów. „Ryszard Kaczorowski należał 
do pokolenia, dla którego niezłomna wiara
w odrodzenie Polski była najważniejszym po-
słannictwem. Chcę dziś z dumą powiedzieć: 
to był także mój prezydent” – podkreślił.
Następnie trumna została złożona w Pante-
onie Wielkich Polaków. 

KAI/oprac. at
fot: Krzysztof Stępkowski

Prezydent Ryszard Kaczorowski
z dyplomem Benemerenti 2009
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Słów tych nie było mu już dane wygłosić, aby 
jeszcze raz przypomnieć  prawdę o Katyniu, 
która jest wyrzutem sumienia całego świata 
cywilizowanego i dlatego z taką trudnością 
przebija się  do powszechnej świadomości 
społeczeństw. Niewypowiedziane słowa Lecha 
Kaczyńskiego zabrzmiały jednak w 70. roczni-
cę tej potwornej zbrodni tysiąckroć potężniej, 
tak że nie było skrawka ziemi, do którego nie 
dotarłaby ta skrzętnie ukrywana, zamazywa-
na i wyklęta prawda o Katyniu.
Hekatomba, która ponownie po 70 latach 
spadła na nasz naród, uderzyła w katyńską 
ziemię z taką siłą, że wydobyła wszystko, co 
dotąd było jeszcze nią przysypane, zawil-
gocone, zamglone i spowite ludzkim cyni-
zmem.
Uderzenie to odkryło jeszcze jedną, dotąd sku-
tecznie skrywaną, prawdę o człowieku, które-
go polski naród wybrał na swojego przedsta-
wiciela. Ileż podłości, szyderstwa i ośmieszania 
na każdym kroku spotkało Pierwszego Oby-
watela RP, w którego oczach zawsze można 
było zobaczyć Polskę, który uosabiał powagę 
naszego państwa i polską rację stanu.
Siła tego uderzenia była jednak tak potwor-
na, że wyzwoliła społeczeństwo z tej wirtu-
alnej rzeczywistości, wykreowanej na użytek 
przeciwników idei i wartości, które wyznawał 

Lech Kaczyński. Polski naród przemówił i wy-
niósł tego skromnego, autentycznego czło-
wieka, który nieskrywanie kochał ojczyznę
i nie szczędził dla niej sił i talentów, na piede-
stał królewski. Drogę na Wzgórze Wawelskie 
znaczyły kwiaty rzucane porywem ludzkich 
serc i poruszonych sumień. 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, 
Abp Józef Michalik, zwracając się do ponad 
stutysięcznego tłumu warszawiaków i przy-

jezdnych z całego kraju, którzy zgromadzi-
li się 17 kwietnia w sercu stolicy – na Placu 
Piłsudskiego – aby oddać hołd ofiarom kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem, podkreślił:
„Ta tragiczna śmierć ujawniła wiele spraw 
niezwykłych, ukazała nowe oblicze naszego 
narodu, który może ma wady, ale zobaczyli-
śmy i dotknęliśmy, jak wielkie ma serce. Tym 
bardziej cenne, że ten naród przez swoich 
własnych synów był przez ostatnie lata bole-
śnie wyszydzany jako ten, który rzekomo nie 
potrafi skorzystać ani z nauczania papieża 
Jana Pawła II, ani z ofiarowanej mu wolności, 
a co gorsza stróżem majestatu Rzeczypospoli-
tej uczynił człowieka, który nie pasował do ich 
kryteriów współczesności”. 
„Jest jednak jakaś siła w tym narodzie, jest 
wrażliwość i uczucie godności, mądrość, którą 
ujawniają dziś ludzie szlachetni i dobrzy, lu-
dzie prości i uczeni, profesorowie i młodzież 
niosąca swój znicz na ulice, aby powiedzieć, 
że to był ich Prezydent, że to byli ich przed-
stawiciele, ponieważ udawali się w podróż, 
aby oddać hołd pamięci naszym bohaterom” 
– podkreślił z mocą kapłan. 
Przybliżając sylwetkę tragicznie zmarłego Pre-
zydenta RP, Arcybiskup zaznaczył: „Prof. Lech 
Kaczyński to człowiek wielkiej solidnej pracy, 
dzięki której stał się wybitnym prawnikiem. 

Jednocześnie, już od czasów młodości, był 
świadomym uczestnikiem opozycji próbu-
jąc poszerzać pola wolności w totalitarnych 
warunkach państwowych. Jako współtwór-
ca „Solidarności” stanął u podstaw nowych 
czasów (...). Najwyżsi przedstawiciele państw
z całego świata podkreślają, że był to wybitny 
mąż stanu, który umiał bronić spraw, co do 
których był przekonany, a niekiedy czynił to 
wbrew politycznej poprawności. Nosił w sobie 

troskę o polskie jutro, kochał historię ojczystą 
i szanował. Wprost czcił wyszydzanych przez 
niektóre środowiska bohaterów AK i Powsta-
nia Warszawskiego, budując poświęcone im 
Muzeum”.
„Obecność pogrążonych w żałobie rodzin, 
licznych i najznakomitszych delegacji zagra-
nicznych, wyrazy duchowej obecności Ojca św. 
oraz nadzwyczajny zryw solidarności miesz-
kańców Warszawy i całego naszego narodu, 
tak czytelnie wyzwolony na wielu ulicach,
w tych szczególnych miejscach Warszawy i ca-
łej Polski, każe mi najserdeczniej podziękować 
wszystkim, ale także podziękować Bogu za 
nową prawdę tych dni” – podkreślił hierarcha. 
Królewski Kraków przyjął Parę Prezydencką
18 kwietnia równie dostojnie jak stolica. Ostat-
nia droga Pary Prezydenckiej wiodła z krakow-
skiej Bazyliki Mariackiej, gdzie Kardynał Stani-
sław Dziwisz pocałunkiem przywitał trumny 
Lecha i Marii Kaczyńskich, do Katedry Wa-
welskiej, miejsca spoczynku królów i wielkich
rodaków w historii polskiej państwowości. 
Hołd zmarłemu oddał m.in. przewodniczący 
„Solidarności” Janusz Śniadek, który podkre-
ślił, że Lech Kaczyński nie jest sam w królew-
skiej drodze na Wawel. Jak mówił, do Krakowa 
przyjechali ludzie z całego świata i jak zawsze 
przy Prezydencie jest „Solidarność”, od której 
wszystko się zaczęło i której Lech Kaczyński 
był zawsze wierny.
„Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni 
Bogu i Ojczyźnie, podnieśliśmy głowy. Zróbmy 
wszystko, aby rozpalony w sercach i umysłach 
płomień nie wygasł” – apelował.
Para Prezydencka spoczęła na Wawelu w kryp-
cie Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, w dostoj-
nym towarzystwie Marszałka Piłsudskiego. 
Twórca państwa polskiego powiedział kiedyś 
o swoich rodakach: „Co to za naród, który tak 
traktuje swojego przywódcę...”. Ostatecznie 
jednak prawda o wielkości tego człowieka  
zwyciężyła i wykuła Marszałkowi drogę na 
Wzgórze Wawelskie. W 2010 r. historia zato-
czyła koło. 

Anna Tokarska

Polska oddała mu hołd królewskiPolska oddała mu hołd królewski
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„Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL, tak prawda o Katyniu jest 
fundamentem wolnej Rzeczpospolitej. To wielka zasługa Rodzin Katyńskich. Ich 
walki o pamięć o swoich bliskich, a więc także – o pamięć i tożsamość Polski...” – ta-
kie treści chciał przekazać 10 kwietnia Prezydent RP Lech Kaczyński nad grobami 
pomordowanych w 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, polskich oficerów.
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Kraków, 18 kwietnia 2010 r.
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Koncelebransi liturgii i wszyscy przybyli złączy-
li się w modlitwie we wspólnym żalu i bólu 
z najbliższą rodziną generała – żoną Lucyną 
i dziećmi: Katarzyną i Michałem, przyjaciółmi 

oraz najbliższymi współpracownikami, którzy 
najboleśniej odczuli tę stratę.
Smoleńska tragedia przerwała wspaniałą 
karierę gen. Gągora, jednego z faworytów
w przyszłych wyborach na szefa Komitetu 
Wojskowego NATO. „Jako głównodowodzący 
polską armią i najwyższy rangą dowódca WP, 
generał był odpowiedzialny za najważniejszy, 
strategiczny obszar współpracy wojskowej 
Polski z Sojuszem, Unią Europejską oraz za 
wojskowe kontakty bilateralne. Uczestniczył 
we wszystkich posiedzeniach Komitetu Woj-
skowego NATO. Wśród członków tego ko-
mitetu, stanowiącego najwyższe wojskowe 
gremium, w Sojuszu był niekwestionowanym 
liderem” – zaznaczył ks. Żarski. 
„Choć z wyszkolenia był oficerem wojsk zme-
chanizowanych, zdobył nawet odznakę skocz-
ka spadochronowego. Biegle władał nie tylko 
angielskim, lecz także francuskim i rosyjskim. 
Miał swoje pasje: historię, tenis ziemny, siat-
kówkę i narciarstwo…” – kapłan przybliżał 
jego bogatą i barwną osobowość. 
Za swoje zasługi otrzymał m.in. Krzyż Oficer-
ski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia ministerstwa 
obrony, amerykańską Legię Zasługi i francuską 
Legię Honorową. 
Katedrę wypełniły słowa modlitwy przed-
stawicieli Ordynariatu Prawosławnego oraz 

Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. 
Ks. płk Dariusz Kowalski, Dziekan Wojsk Lądo-
wych, dał świadectwo głębokiej pobożności 
gen. Gągora, który był świadomy, jak istotną 

sprawą jest formacja 
młodego żołnierza. 
Katedra Polowa zgro-
madziła najwyższych 
przedstawicieli resortu 
obrony z ministrem 
Bogdanem Klichem, se-
kretarzem stanu Czes-
ławem Piątasem, I zas-
tępcą Szefa Sztabu Ge-
neralnego WP (pełnią-
cego obowiązki tra-
gicznie zmarłego gen. 
Gągora), gen. broni 
Mieczysławem Stacho-
wiakiem, Ministra Spaw
Zagranicznych Rados-
ława Sikorskiego, sze-

fa BBN Stanisława Kozieja wraz z licznie 
przybyłymi oficerami, podoficerami i żołnie-
rzami WP, którzy przybyli, aby oddać hołd
i pożegnać tragicznie zmarłego, ukochanego 
dowódcę. Hołd zmarłemu oddali także przed-
stawiciele attachatów wojskowych. Do Kate-
dry przybyły liczne poczty sztandarowe. 
Trumna z doczesnymi szczątkami gen. Fran-
ciszka Gągora, okryta biało-czerwoną flagą, 
została złożona na lawecie armatniej. Uroczy-
sty kondukt otwierał Reprezentacyjny Szwa-
dron Kawalerii WP.

Pożegnanie na Bemowie
Gen. Gągor był parafianinem bemowskiego 
kościoła pw. Matki Bożej Królowej Aniołów. 
21 kwietnia, warszawską świątynię wypeł-
niło tłumnie wojsko różnych formacji, barw 
i pokoleń. Szefa Sztabu Generalnego żegna-
ły władze państwowe (z ministrem Obrony 
Narodowej Bogdanem Klichem i Dyrektorem 
Generalnym MON Jackiem Olbrychtem), wła-
dze samorządowe, przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego i dowódcy NATO.
Duszpasterstwo wojskowe reprezentowali 
m.in.: ks. płk Sławomir Żarski, ks. płk Jan Do-
mian i ks. płk Marek Kwieciński.
W intencji gen. Gągora i jego rodziny modlili 
się także gospodarze bemowskiego kościoła, 
księża michalici m.in.: o. gen. Kazimierz Ra-
dzik i proboszcz Józef Groński.
Na rozpoczęcie uroczystości odczytana zos-
tała decyzja o odznaczeniu gen. Franciszka 
Gągora Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 
Polski. Przy trumnie wartę pełnili generałowie, 
jego koledzy ze Sztabu Generalnego. 
Wśród intencji Mszy św., które odczytał ks. płk 
Dariusz Kowalski, była intencja od rodziców 
generała – Emilii i Jana o radość życia wiecz-
nego, łaskę męstwa i pociechę dla rodziny. 
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 
Nuncjusz Apostolski w Polsce, Abp Józef Ko-
walczyk, który wygłosił homilię. 
„Nie znacie dnia, ani godziny – te słowa Pisma 
św. przemówiły do nas w ostatnich dniach
z niezwykłą mocą” – powiedział Abp Kowal-
czyk. W Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej, 
przy trumnie Taty, córka Kasia zostawiła 
wiersz. „Dziękujemy Ci, Kasiu, za te słowa 
– mówił Arcybiskup. Łączę się z Wami w bólu, 
droga rodzino, tym bardziej, że znałem oso-
biście generała Franciszka Gągora. Był czło-
wiekiem o szlachetnym sercu, patriotą, czło-
wiekiem, który nie zakopał talentów, którymi 
został obdarzony”. 
W intencji generała modlili się również du-
chowni innych wyznań. W imieniu rządu, gen. 
Gągora pożegnał minister Michał Boni. 
Trumna z ciałem generała została złożona na 
lawecie armatniej. Uczestnicy ceremonii poże-
gnali na wojskowych Powązkach Pierwszego 
Żołnierza RP, który był prawdziwą wizytówką
i chlubą naszych Sił Zbrojnych. 

oprac. Anna Tokarska

Gen. Franciszek GGen. Franciszek Gąągorgor
bybył ł wizytwizytóówkwką ą polskiej armiipolskiej armii

Uroczystości pogrzeboweUroczystości pogrzebowe  gen. Franciszka Gągoragen. Franciszka Gągora

 „Zginął kwiat naszej Armii – gen. Franciszek Gągor, Szef Sztabu Generalnego i jeden 
z najlepiej wykształconych polskich oficerów. Śp. gen. Gągor był zaprzeczeniem po-
wiedzenia: „nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”. Był przykładem, 
jak wielką karierę można zrobić, gdy postawi się na edukację (...). Był wzorem żoł-
nierza – wysoki, szczupły, zawsze elegancki. Nie wyglądał na swoje 59 lat. Gdy szedł 
w mundurze składać meldunek, cała Polska była dumna ze swojego Pierwszego 
Żołnierza” – mówił w homilii ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji woj-
skowej, w czasie uroczystej Mszy św. żałobnej,  sprawowanej w Katedrze Polowej 
20 kwietnia, w intencji tragicznie zmarłego generała.
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Gen. Gągor – jeden z faworytów w przyszłych wyborach
na szefa Komitetu Wojskowego NATO

20 kwietnia 2010 r. Trumna z ciałem gen. Gągora składana
na lawecie armatniej przed Katedrą Polową WP



Uroczystości pogrzeboweUroczystości p
Biskupa Polowego WP Tadeusza PłoskiegoBiskupa Polowego WP T

i ks. płk. Jana Osińskiegoi ks. płk. Jana O

Trumna z ciałem ks. płk Jana Osińskiego wróciła do Polski 14 kwietnia.
Doczesne szczątki Biskupa Tadeusza Płoskiego sprowadzone zostały do kraju dzień później.

 Mieszkańcy stolicy witają ciała ofiar katastrofy 
przewożone na Torwar 

Samochód z ciałem Biskupa 
Polowego był eskortowany 

przez Policję i Oddział 
Żandarmerii Wojskowej.

Ostatni hołd Biskupowi Polowemu i jego Sekretarzowi złożyli żołnierze, 
funkcjonariusze, sympatycy duszpasterstwa wojskowego, którzy modlili się 
w ich intencji podczas Mszy św. sprawowanej przez abp Józefa Michalika, 

przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Trumny zostały wystawione w Katedrze polowej WP. 
Wyłożona została także księga kondolencyjna.

Ostatnie modlitwy nad trumnami
poprowadził abp Józef Michalik



Oprac. kes
Fot. Jarosław Berkieta, Krzysztof Stępkowski, Anna Tokarska, Mirosław Wójtowicz

Uroczystości pogrzebowepogrzebowe
Biskupa Polowego WP Tadeusza PłoskiegoTadeusza Płoskiego

i ks. płk. Jana OsińskiegoOsińskiego

Uroczystości pogrzebowe Biskupa Tadeusza Płoskiego
i ks. płk. Jana Osińskiego na pl. Krasińskich

u stóp pomnika Powstańców Warszawy.

Trumny tragicznie zmarłych kapłanów nieśli kapelani
Ordynariatu Polowego WP.

„Dziś, stojąc przy Jego trumnie pragniemy mu 
podziękować za dobro, które się zrodziło

dzięki Jego posłudze, za postawę,
za dynamizm biskupiej posługi,

za dzieła i prace, które będą trwać, 
promieniować – świadectwa Jego życia (…)”

[z homilii abp Sławoja Leszka Głódzia]

„Wierzymy, że zarówno Ty, Biskupie 
Tadeuszu, Ty księże Janie, Wy wszyscy, 
ofiary tragicznej katastrofy, pijecie już
z tego źródła – w wieczności (...)”. 

Mszy św. przewodniczył 
Nuncjusz Apostolski 
w Polsce abp Józef 
Kowalczyk, koncelebrowało 
ją liczne grono biskupów, 
kapelanów i księży z całej 
Polski.

Trumny z ciałami Biskupa Polowego i Jego sekretarza 
po raz ostatni przed Katedrą Polową.

Tragicznie zmarłych kapłanów
żegnają ich rodziny…

Od tego grobu, niech biegną do nas słowa 
niegdyś wypowiedziane, a wciąż aktualne: 
Będzie Polska, w Imię Pana.
Niech to będzie ich przesłanie.
Podejmijmy je.
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Żegnała ich cała PolskaŻegnała ich cała Polska

Biała Podlaska W niedzielę 11 kwiet-
nia 2010 roku, w Uroczystość Miłosierdzia 
Bożego proboszcz parafii wojskowej w Bia-
łej Podlaskiej p.w. św. Kazimierza Królewicza 
ks. płk Kazimierz Tuszyński odprawił Mszę 
św. w intencji ofiar katastrofy. Na począt-
ku Eucharystii ks. prałat serdecznie powitał 
przybyłych przedstawicieli służb munduro-
wych, a następnie odczytał komunikat Kurii 
Polowej Wojska Polskiego. 
Po zakończeniu Mszy św. w asyście pocztu 
sztandarowego wystawionego przez Służbę 
Więzienną, przybyłe delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych 
Lotników Podlasia, który znajduje się na pla-
cu przykościelnym.

Skwierzyna Dla uczczenia pamięci 
tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej 
w okolicach Smoleńska w dniu 11 kwiet-
nia w kościele pw. Świętego Zbawiciela
w Skwierzynie odprawiona została Msza św. 
W obecności pocztu sztandarowego pułku 
Eucharystię celebrował ks. ppłk Piotr Szwec-
-Nadworny.
W uroczystości uczestniczył dowódca garni-
zonu płk Andrzej Zieliński, żołnierze skwie-
rzyńskiego garnizonu władze samorządowe 
oraz społeczeństwo Skwierzyny. Następnie 
wierni udali się na rynek miejski by uczcić 
pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie 
poprzez złożenie kwiatów oraz zapalenie 
zniczy.

Gliwice Kamienne tablice z wyrytymi 
nazwami i datami tragicznych wydarzeń
w dziejach narodu znajdą się w symbolicz-
nej Golgocie Polski, powstającej w Gliwi-
cach. Golgota Polski powstaje w niszy na ze-
wnątrz kościoła garnizonowego św. Barbary 
w Gliwicach. Jej centralnym elementem bę-
dzie 150-letni żeliwny krzyż, który niegdyś 
umieszczony był na szczycie świątyni.
Jedna z tablic poświęcona będzie ofiarom 
sobotniej katastrofy lotniczej – poinformo-
wał kapelan wojskowy i pomysłodawca 
przedsięwzięcia ks. ppłk Stefan Zdasienia.
Golgota Polski będzie miejscem pamięci
o poległych na odległych frontach, upamięt-
ni także ofiary syberyjskich zsyłek czy mordu 
w Katyniu. 

Świętoszów W obliczu wielkiej naro-
dowej żałoby po katastrofie prezydenckie-
go samolotu, z inicjatywy kadry dowódczej 
10. Brygady Kawalerii Pancernej, w Kościele 
Garnizonowym w Świętoszowie, 12 kwiet-
nia, została odprawiona uroczysta Msza św. 
z ceremoniałem wojskowym w intencji tra-
gicznie poległych w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem. We Mszy Świętej uczestniczy-
ły poczty sztandarowe 10 BKPanc i Zespołu 

Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie.  
Podczas Mszy Świętej został odczytany Ko-
munikat Kurii Polowej Wojska Polskiego
o tragedii pod Smoleńskiem.
Uczestnicy Mszy św. wspominali uroczy-
stość poświęcenia kościoła, jakiej doko-
nał w grudniu 2009 roku Pasterz Kościoła 
Wojskowego oraz Jego słowa homilii wy-
głoszonej w Świdwinie podczas Mszy św. 
żałobnej i pogrzebowej w intencji 20 lotni-
ków – ofiar katastrofy samolotowej CASA: 
„Każda śmierć ludzka to katecheza: czegoś 
nas uczy, coś nam uświadamia, coś w nas 
budzi. W obliczu śmierci przyglądamy się 
tak nagle przerwanym życiom – odwracamy 
jej karty. Dostrzegamy na nich zapis Bożych 
zamysłów, Boży plan zadany człowiekowi 
do wykonania”.

Żarnowiec Modlitwy w intencji Biskupa 
Polowego WP Tadeusza Płoskiego i ks. płk 
Jana Osińskiego popłynęły także z Żarnow-
ca. W ich intencji 13 kwietnia sprawowana 
była Msza św. przez proboszcza ks. Stefana 
Dmocha.
Następnie w Szkole Podstawowej w Żarno-
wie odbyła się akademia poświęcona roczni-
cy zbrodni katyńskiej. Został też posadzony 
dąb dla por. Aleksandra Butkiewicz pocho-
dzącego z Suwałk a zamordowanego w Ka-
tyniu. Ks. proboszcz uroczyście poświęcił 
ten dąb i została odmówiona za zmarłych 
modlitwa Anioł Pański.

Szczecin Modlitewna pamięć zgroma-
dziła kadrę i pracowników wojska 12. Dy-
wizji Zmechanizowanej ze Szczecina, którzy 
wraz z dowódcą gen. dyw. Markiem To-
maszyckim, modlili się podczas Eucharystii 
w kościele garnizonowym 15 kwietnia. We 
Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele Wie-
lonarodowego Korpusu Północ Wschód 
wraz z dowódcą Lt. Gen. Rainer Korffem. 
Obecni byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych i wojewódzkich, komendanci oraz 
zastępcy komendantów wszystkich służb 
mundurowych, poczty sztandarowe, kom-
batanci i Sybiracy oraz orkiestra wojsko-
wa. Mszy św. przewodniczył biskup senior 
Jan Gałecki. Mszę koncelebrowali: ks. prał. 
ppłk Ryszard Stępień – proboszcz parafii 
wojskowej w Szczecinie oraz ks. ppłk Sta-
nisław Błądek – proboszcz parafii wojsko-
wej w Szczecinie- Podjuchach. 10 kwietnia 
po otrzymaniu informacji, że w katastrofie 
lotniczej rządowego samolotu zginęli m.in. 
Prezydent RP Lech Kaczyński i Biskup Polo-
wy WP księża kapelani parafii wojskowej
w Szczecinie o godz. 18.00 odprawili Mszę 
św. w intencji tragicznie zmarłych. Na Mszy 
św. była obecna delegacja wojskowych wraz 
ze sztandarem.

Kazuń Smutny przebieg tegorocznych 
obchodów Dnia Sapera w 2. Mazowieckiej 
Brygadzie Saperów ograniczył się jedynie do 
Mszy polowej, celebrowanej w kazuńskiej 
twierdzy przez ks. prałata Tadeusza Jawor-
skiego i apelu poległych odczytanego przez 
mjr Przemysława Brukiewa.
Ks. prałat Jaworski podkreślił w swoim przej-
mującym kazaniu wagę modlitwy za pole-
głych w katastrofie oraz wszystkich saperów, 
którzy złożyli swoje życie w służbie Ojczyzny.
Mjr Brukiewa odczytał pełną listę poległych, 
a czarno – białe zdjęcia naszych przełożo-
nych, którzy zginęli nad Smoleńskiem powę-
drowały na zawsze do Sali Tradycji Brygady.
Następnie, delegacja pod przewodnictwem 
szefa sztabu Brygady ppłk Andrzeja Łopata 
złożyła wieniec pod pomnikiem „Poległych 
Saperów” i oddana została salwa honorowa.

Radom Kadra Garnizonu Radom podczas 
Mszy świętej oddała hołd tym, którzy zginęli 
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Podczas Mszy świętej 18 kwietnia w radom-
skim kościele Garnizonowym modlili się 
najbliżsi kpt. pil. Artura Ziętka, kadra do-
wódcza: 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, 
2. Ośrodka Szkolenia Lotniczego i 1. Ko-
mendy Lotniska oraz przedstawiciele władz 
miasta. Licznie przybyła na Mszę kadra gar-
nizonu Radom, przyjaciele i bliscy poległych 
w tej katastrofie 10 kwietnia 2010 roku. 
Mszę w intencji ofiar katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem celebrował dziekan Sił 
Powietrznych ksiądz pułkownik Janusz Ra-
dzik, proboszcz, parafii pod wezwaniem św. 
Stanisława w Radomiu.
Mszę uświetniły sztandary radomskich jed-
nostek wojskowych, służb mundurowych
i orkiestra garnizonowa Sił Powietrznych.

Olsztyn Nadzwyczajnym posiedzeniem 
Rady Wydziału Prawa i Administracji UWM 
w Olsztynie uczczono pamięć śp. bp. Pło-
skiego, profesora tego Wydziału. Po tej 
smutnej uroczystości, w której wspominano 
lubianego w olsztyńskiej uczelni wykładow-
cę, została odprawiona w kościele akade-
mickim przez arcybiskupa Edmunda Piszcza 
Msza św. w jego intencji.

Józefów 16 kwietnia została odprawio-
na uroczysta Msza święta za śp. Biskupa 
Płoskiego w Wyższej Szkole Gospodarki Eu-
roregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józe-
fowie k. Otwocka. Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył prowincjał Ojców Szen-
stackich Arkadiusz Sosna. W nabożeństwie 
uczestniczyli: porucznik Robert Dębiński, 
ks. Adam Banaszek, wikariusz z pobliskiej 
parafii, władze uczelni, studenci i kadra na-
ukowa. Radny Paweł Rupniewski zapropo-
nował, aby jedną z ulic w Józefowie nazwać 
imieniem bp. Tadeusza Płoskiego.

oprac. kes

Okryta żałobą Polska wspominała uczestników tragicznego lotu. W kościołach gar-
nizonowych i kaplicach sprawowane były w intencji ofiar Msze św. Przed fotogra-
fiami Pary prezydenckiej, Biskupa Polowego i innych ofiar smoleńskiej tragedii 
zapłonęły znicze…
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W Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej od tragicznego dnia 10 kwietnia 2010 r. – katastrofy samolotu podczas pielgrzymki 
prezydenckiej do Katynia – wyłożona została Księga Kondolencyjna. Na kartach, których wciąż brakowało, są słowa bólu, 
żalu, wdzięczności, wiary, nadziei i miłości naszych rodaków i solidarnych z nami w bólu cudzoziemców. Po polsku, węgiersku, 
angielsku, hiszpańsku… 

Żegnamy Ciebie Biskupie i Przyjacielu Rodziny. Trudno jest nam pogo-
dzić się z Twym odejściem. Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci
jako serdeczny i uśmiechnięty Biskup i Przyjaciel. Oddajemy Ci hołd
i wieczną pamięć. Pogrążeni w smutku, żalu i żałobie.

Gen. bryg. Leszek Ulandowski, żona Grażyna, 
syn Bartek i córka Agnieszka z mężem i dziećmi

Najukochańszy Biskupie, Ty czuwałeś nad nami zawsze z modlitwą, 
teraz my modlimy się za Ciebie.

Rodzina Niedbałów i Grzebyków

Drogi Biskupie, módl się za nami w niebie, za nami Polakami,
abyśmy wszyscy byli do końca przy Bogu.

 Gosia z rodziną

Dziękuję Ci z całego serca, Księże Biskupie kochany, że tak umiłowałeś 
naszą Ojczyznę oraz Radio Maryja i TV Trwam.

 Anna

Dziękuję Księdzu Tadeuszowi Płoskiemu za piękne słowa
o życiu Jana Chrzciciela…

Maria W.

Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Płoskiemu, w imieniu Chóru Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, w podziękowaniu 
za ojcowską opiekę…
Dzięki Katedrze Polowej odnalazłem Boga.

J.B.

Straciłem Biskupa i Przyjaciela, który całym sercem kochał bliźnich. 
Dałeś mi tak wiele, Księże Biskupie.

 Ryszard Kunicki

…Wasza strata to także mój ból. Zanoszę modlitwy do Najwyższego 
w waszej intencji, pamiętając, że „ jeśli komu droga otwarta do nieba 
to tym, co służą Ojczyźnie”.

M.R.

Życie człowieka to lot do wiecznego gniazda. Niech Bóg Miłosierny
za lot waszego życia i za ostatni lot w służbie pamięci i Ojczyzny
darzy Was najwyższym awansem – awansem świętości.

x. Jan Rząd

Byliście skałą, opoką, punktem oparcia dla polskiego patriotyzmu.
Jak to odbudować?...

 Andrzej Zambowicz

Ś.p. Biskupowi Polowemu Tadeuszowi Płoskiemu dziękujemy
za służenie prawdzie i ocalenia prawdy o Katyniu, o naszych Ojcach.

 Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie

…Niech ich ofiara, życie i śmierć przyniesie zwycięstwo przyzwoitości
i prawdy w Polsce i świecie.

Sikorscy 

Odeszli Najszlachetniejsi z Najszlachetniejszych. Zmarły ich Serca
i nasze… Boże Kochany, jak ciężko jest na sercu.

Halina Jarosińska

Niech Matka Najświętsza Katyńska przytuli Was u Bram wieczności.
D.M. 

Ekscelencjo, Panowie Generałowie,
Pamiętamy o Was w Szymanowie przed Panią Jazłowiecką.
Wy pamiętajcie o nas.

Siostry Niepokalanki

„Wujkowi”, Biskupowi Tadeuszowi, który zawsze miał dobre słowo, 
radę, otaczał mnie modlitwą, troszczył się, pamiętał…
Nie zapomnę! Do zobaczenia w niebie.

Anna Kamionka

Księże Biskupie, Dziękujemy Ci za piękne i mądre słowa,
jakie otrzymaliśmy od Ciebie na naszym ślubie w 2004 r.
Nigdy Cię nie zapomnimy. Spoczywaj w pokoju.

Paulina, Robert i Oskarek

… Nie tak miała zakończyć się ta pielgrzymka do Katynia.
Biskupie Tadeuszu, wyruszyłeś na pielgrzymkę życia wraz
z Twoimi Przyjaciółmi – Generałami.
Prowadź ich przed oblicze Boga.

Gen. dyw. Zbigniew Cieślik
 Barbara Cieślik z rodziną 

Czcigodny Księże Biskupie Generale,
Uczyłeś nas, jak zwyciężać zło, jak z uśmiechem na ustach pokonywać 
największe przeszkody i z wiarą rozpoczynać każdy dzień…
W naszych sercach pozostaniesz na zawsze.

gen. dyw. Jan Klejszmit z rodziną

Straciliśmy „Ojca”. Nieutuleni w żalu.
Robert, Aleksandra, Janusz i Alicja

Tadeusz Płoski – Biskup Polowy WP, wielki Polak, wspaniały Kapłan, 
patriota, oficer, zawsze traktował najważniejsze nasze hasło:
Bóg – Honor – Ojczyzna dosłownie, a nie tylko werbalnie!
Poległ w katastrofie 10 kwietnia 2010 r. na nieludzkiej ziemi.
Jego Misja miała być modlitwą nad grobami tysięcy oficerów WP 
– bezbronnych jeńców pomordowanych przez Rosję sowiecką.
Doleciał do nich i teraz jest już razem z Nimi!!!

 Józef Szaniawski

„„Wszystko trzeba wytrzymaWszystko trzeba wytrzymaćć  z pez pełłnym zaufaniem do Boganym zaufaniem do Boga””
Prymas Kard. Stefan WyszyPrymas Kard. Stefan Wyszyńńskiski

 wybór: jes
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Zginęli w katastrofie samolotu pr

Kawalerzysta uwielbiany przez czołgi-
stów. Pancerniak, za którym w ogień szli 
powietrzni kawalerzyści. We wrześniu 
2009 roku podjął wyzwanie życia. W roli 
Dowódcy Wojsk Lądowych miał dokonać 
reformy wojska, racjonalizacji struktur 
i stworzyć sieciocentryczny system do-
wodzenia. Prawdziwy żołnierz. Mówił
o sobie, że jest prostym chłopakiem z kie-
lecczyzny. Najlepiej czuł się w polu, wśród 
swoich podwładnych. Stronił od wygód, 

bez reszty oddany armii. Żołnierski honor i szacunek dla drugiego czło-
wieka stanowiły jego życiowy drogowskaz. Kariera gen. Buka była mo-
delowym przykładem rozwoju zawodowego oficera WP. Oficerskie szlify 
zdobył w 1984 roku po ukończeniu poznańskiej Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Wojsk Pancernych. Później obejmował kolejne stanowiska służbo-
we oraz kształcił się w Polsce i za granicą. 12 marca 1999 r. to właśnie 
ówczesny major Buk dokonał podniesienia polskiej flagi podczas uro-
czystości przystąpienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlan-
tyckiego, w audytorium Biblioteki Harry’ego Trumana w Independence
w stanie Missouri. Student akademii dowódczo-sztabowej w amerykań-

skim Leavenworth wprowadził Wojsko Polskie do nowej rzeczywistości. 
Sam tworzył nowe struktury polskich wojsk aeromobilnych. Należał do 
grona niepokornych marzycieli, którzy zbudowali podstawy kawalerii 
powietrznej. Nie sposób go zaszufladkować. Nie pasował do utartych 
schematów. Twardy, surowy żołnierz i zarazem erudyta cytujący Nor-
wida, władający swobodnie językiem angielskim oraz łaciną klasyczną. 
Wpisywał się w definicję człowieka renesansu. 
Sprawdzianem dowódczych umiejętności była dla generała Buka ope-
racja w Iraku. Uczestniczył w niej dwukrotnie. Dowodząc IX zmianą 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego Wielonarodowej Dywizji Centrum-
-Południe dokonał zmiany taktyki działania. Wyjeżdżając z Iraku pozosta-
wił polską strefę odpowiedzialności bezpieczną i uporządkowaną. Jego 
talent dowódczy doceniali sojusznicy oraz współpracownicy. Mówiono 
o generale: Buk wojny. W Afganistanie był zastępcą dowódcy Połączone-
go Dowództwa do spraw Budowania Afgańskiego Systemu Bezpieczeń-
stwa. W Polsce pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Centrum Szkolenia 
Sił Połączonych NATO. Dowodził brygadą i dywizją. Przeszedł wszystkie 
szczeble wojskowej kariery niezbędne do objęcia stanowiska Dowódcy 
Wojsk Lądowych, będących największym komponentem polskich Sił 
Zbrojnych. Pośmiertnie awansowany na stopień gen. broni.

za: serwis informacyjny DWL

Gen. dyw. Tadeusz Buk (15.12.1960–10.04.2010), Dowódca Wojsk Lądowych

Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole 
Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale 
Dowódczym i uzyskaniu tytułu magistra 
nawigacji, został skierowany do służby na 
trałowcach w 13 Dywizjonie Trałowców
9 Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 1986 
roku objął dowodzenie swoim pierwszym 
okrętem ORP „Czapla”, z którym w 1987 i 88 
r. zdobył miano najlepszego okrętu 9 FOW.
W latach 1989-1992 dowodził grupą tak-
tyczną i okrętem ORP „Mewa”. W 1992 roku 

ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowód-
czo-sztabowym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie 
rozpoczął służbę w 13 Dywizjonie Trałowców na stanowisku szefa sztabu.
W latach 1996-2002 dowodził 13 Dywizjonem Trałowców i jako pierw-
szy wprowadził polski okręt (niszczyciel min ORP „Mewa”) do składu 

stałego Zespołu NATO Sił Trałowo-Minowych Morza Północnego i Bał-
tyku. W roku 2002 został skierowany do pracy w dowództwie Sił Mor-
skich NATO SACLANT w Norfolk (Virginia, USA), gdzie łączył obowiązki 
Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy HQ SACLANT 
oraz zastępcy szefa Oddziału Broni Podwodnej. Po zakończeniu trzy-
letniej służby w dowództwach NATO, wrócił do kraju i objął obowiązki 
zastępcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W 2006 
został skierowany na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie, a rok później na studia w prestiżowej Roy-
al College of Defense Studies w Londynie. 11 listopada, 2007 roku, 
nominowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Marynarki 
Wojennej. 
Andrzej Karweta był żonaty, miał dwie córki i syna. Interesował się 
historią i modelarstwem okrętowym. Uprawiał turystykę rowerową
i pieszą. Pośmiertnie awansowany na stopień admirała floty. 

za: serwis informacyjny Marynarki Wojennej

Wiceadmirał floty Andrzej Karweta (11.06.1958–10.04.2010), Dowódca Marynarki Wojennej

Urodził się 11 października 1962 r. w Pod-
dębicach. W 1981 r. ukończył Liceum Lot-
nicze, a 1985 r. WOSL w Dęblinie. W latach 
1993-95 studiował w Akademii Obrony 
Narodowej w Warszawie. Ukończył rów-
nież kurs International Staff Officers Orien-
tation Course (ISOOC) w Holenderskiej Aka-
demii Obrony w Hadze. 2004 roku został 
skierowany na studia w Szkole Wojennej 
Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych
(Air War Collage).

Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 8. Pułku Lotnictwa Myśliw-
sko-Bombowego w Mirosławcu na stanowisko pilota, gdzie służył do 
1986 r. – wykonywał loty na samolotach Lim-6. W roku następnym zo-
stał skierowany do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (plmb)
w Świdwinie, gdzie zdobywał doświadczenie lotnicze wykonując loty na 
samolotach Su-22 i TS-11. W 40. plmb pełnił obowiązki na stanowiskach 
od st. pilota poprzez dowódcę klucza lotniczego, nawigatora eskadry, 
zastępcę dowódcy eskadry, do dowódcy eskadry włącznie.

W 1989 r. uzyskał 1 klasę pilota wojskowego w lotnictwie myśliwsko-
-bombowym, a w 1991 r. został wyróżniony tytułem pilota Roku 40. 
plmb. W latach 1995-2000 w Szefostwie Lotnictwa w Dowództwie 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej zajmował stanowiska: st. inspek-
tora Oddziału Nawigacji, st. inspektora Oddziału Szkolenia, st. specjali-
sty Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych. Od 2001 r. Szef 
Szkolenia 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, a od 2002 r. 
Dowódca 31. Bazy Lotniczej w Krzesinach.
W 2004 r. objął stanowisko Szefa Oddziału Zastosowania Bojowego
w Szefostwie Wojsk Lotniczych SP. Od 2005 r. Dowódca 2. Brygady Lot-
nictwa Taktycznego w Poznaniu, 15 sierpnia tego roku mianowany na 
stopień generała brygady. 
15 stycznia 2007 r. wyznaczony na stanowisko Komendanta-Rektora 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. 19 kwietnia 2007 r. awanso-
wany do stopnia generała dywizji i mianowany na stanowisko Dowódcy 
Sił Powietrznych. 15 sierpnia 2007 r. awansowany do stopnia generała 
broni. Zginął tragicznie dnia 10 kwietnia 2010 r. 
Pośmiertnie awansowany do stopnia Generała.   

        za: www.sp.mil.pl

Gen. broni Andrzej Błasik (11.10.1962–10.04.2010), Dowódca Sił Powietrznych
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rezydenckiego pod Smoleńskiem

oprac. at/jur
fot. kes

Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 1969 
roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk 
Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pier-
wsze stanowisko służbowe, dowódcy 
plutonu, objął w 29. Pułku Czołgów w Ża-
ganiu. W nagrodę za osiąganie wysokich 
wyników w 1977 r. został skierowany na 
studia do Akademii Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego. Po ukończeniu uczelni 
i awansie na stopień kapitana, w roku 
1980 został skierowany do 6. Dywizji Po-
wietrzno-Desantowej w Krakowie, gdzie 

rozpoczął przygodę ze spadochronem pełniąc służbę na stanowiskach 
dowódczych i sztabowych. W 1992 r. jako pierwszy polski oficer ukoń-
czył studnia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry
w Hamburgu w Niemczech. Po powrocie do kraju skierowany do 
pracy do Oddziału Planowania Operacyjnego Zarządu Operacyjnego
w Sztabie Generalnym WP. Od września 1995 r. rozpoczął roczną służbę
w PKW w Siłach Stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie w Syrii (UNDOF) 
jako dowódca kontyngentu. W1996 r. powrócił do 6 Brygady Desan-
towo-Szturmowej tym razem jako dowódca. Jednostka dowodzona 
przez generała Kwiatkowskiego jako pierwsza uczestniczyła w reali-
zacji programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Podległe mu oddziały brały 
udział w operacjach pokojowych na Bałkanach w Bośni i Hercegowinie 
oraz w Kosowie. Za wysokie wyniki szkoleniowe Brygada w tym okresie 

zdobyła dwukrotnie „Znak Honorowy Sił Zbrojnych” wręczany przez 
Prezydenta RP. 
W lipcu 2003 roku, jako jeden z najbardziej doświadczonych oficerów 
objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Central-
no-Południowej w Iraku. W maju 2004 roku decyzją Ministra Obrony 
Narodowej generał Kwiatkowski został wyznaczony na stanowisko 
Zastępcy Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Byd-
goszczy. Od lutego 2005 roku został ponownie skierowany do Iraku, 
tym razem już przez Dowództwo Traktatu Północnoatlantyckiego na 
stanowisko Szefa Szkolenia Armii Irackiej w Bagdadzie.
W lipcu 2006 roku po raz trzeci wyjechał do Iraku tym razem jako 
Dowódca VII Zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe.
W uznaniu zasług oraz wykazanego bohaterstwa 11 listopada 2006 
roku został odznaczony najwyższym współczesnym odznaczeniem 
– Krzyżem Komandorskim Orderu Wojskowego. Jako najbardziej do-
świadczony polski generał w działaniach bojowych w dniu 20 kwiet-
nia 2007 roku został wyznaczony na Dowódcę Operacyjnego Sił 
Zbrojnych, a 3 maja 2007 roku mianowany na stopień generał broni.
W maju 2009 roku został mianowany przez Prezydenta RP Kanclerzem 
Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego na pięcioletnią kadencję.
Generał Kwiatkowski biegle władał językiem rosyjskim, angielskim
i niemieckim. Pozostawił żonę i dwie córki. Pośmiertnie awansowany 
na stopień generała.

za: serwis informacyjny Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

Gen. broni Bronisław Kwiatkowski (5.05.1950–10.04.2010), Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

Generał Potasiński urodził się 31 lipca 1956 
roku w Czeladzi. Był absolwentem Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych 
(1980) i Akademii Sztabu Generalnego WP 
(1988). Ukończył również: kurs oficerów 
operacyjno-sztabowych i kurs dowodzenia 
i kierowania NATO w Szkole NATO w Obe-
rammergau oraz kurs zarządzania zasobami 
obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki 
Wojennej w Monterey. Zawodową służbę 
wojskową rozpoczął w 1980 roku na sta-

nowisku dowódcy plutonu w 6 batalionie powietrzno-desantowym. Po 
ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stano-
wiska służbowe w strukturach: 16 batalionu powietrzno-desantowego, 

Dowództwie 3 Brygady Zmechanizowanej, Dowództwie Wojsk Lądowych, 
2 Brygadzie Zmechanizowanej, 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej oraz
2 Korpusie Zmechanizowanym. 
W latach 1993–1994 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy,
a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Pokojo-
wych ONZ w Syrii. W roku 2004 dowodził brygadą w składzie Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyj-
nych w Republice Iraku, a na przełomie 2005 i 2006 roku pełnił służbę na 
stanowisku zastępcy dowódcy tegoż kontyngentu.
Od 15 sierpnia 2007 roku pełnił obowiązki Dowódcy Wojsk Specjalnych.
Zmarł tragicznie w dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod 
Smoleńskiem.
Pośmiertnie awansowany do stopienia gen. broni.

za: www.mon.gov.pl

Gen. dyw. Włodzimierz Potasiński (31.07.1956-10.04. 2010), Dowódca Wojsk Specjalnych

Urodził się 7 maja 1955 r. w Rudołowicach 
(woj. podkarpackie). Absolwente Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizo-
wanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu. 
Zawodową służbę wojskową rozpoczął 
w 1978 roku w Komendzie Garnizonu 
m. st. Warszawy, pełniąc kolejno funkcje 
– dowódcy plutonu i zastępcy dowódcy 
kompanii wart honorowych. W latach 
1982-1991 kontynuował służbę na sta-
nowiskach – pomocnika szefa wydzia-

łu ds. uroczystości i imprez wojskowych, starszego oficera wydziału 
operacyjnego oraz szefa tego wydziału. W 1989 roku ukończył studia 
magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, a następnie 

Podyplomowe Studium Pedagogiki w Akademii Obrony Narodowej.
W 1993 roku został mianowany zastępcą komendanta garnizonu
i awansowany do stopnia pułkownika. Jesienią 2005 roku objął stano-
wisko komendanta Garnizonu Warszawa. W dniu 11 listopada 2006 
roku otrzymał nominację na stopień generała brygady oraz wyznaczo-
ny został na stanowisko dowódcy Garnizonu Warszawa. Był żonaty, 
miał córkę i syna. Zainteresowania: historia wojskowości, sport i tu-
rystyka. Znał język niemiecki. Uhonorowany m.in. Krzyżem Oficerskim
i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i od-
znaczeniami resortowymi. Był współautorem nowej wersji „Ceremo-
niału Wojskowego”. Zmarł tragicznie w dniu 10 kwietnia 2010 roku
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Pośmiertnie awansowany do stopienia gen. dywizji.

za: www.dgw.wp.mil.pl

Gen. bryg. Kazimierz Gilarski (07.05.1955–10.04.2010), Dowódca Garnizonu Warszawa
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Jedno sJedno słłowo – wierzowo – wierzęę

Na dole obrazka prymicyjnego napisał na-
stępujące słowa: Boże, niech Twoje błogo-
sławieństwo będzie udziałem moich najbliż-
szych oraz tych, których postawiłeś i stawiać 
będziesz na drodze mego życia. Zmarłemu 
Ojcu daj wieczną radość przebywania z Tobą. 
Istotnie, dla każdego kto go spotkał chociaż-
by raz w życiu był On błogosławieństwem.
Bardzo kochał swoją Mamę i zmarłego Tatę, 
swoje Siostry i ich rodziny. Wspaniały kapłan 
który kochał i bardzo poważnie traktował 
swoje kapłaństwo i wreszcie prawdziwy żoł-
nierz, który uosabiał to, co powinno być naj-
ważniejsze u każdego oficera – honor i mę-
stwo oraz służbę do końca. 
Patrząc na Jego życie można to wszystko 
zmieścić w jednym zdaniu „Szedł przez życie 
czyniąc dobro”. Wiele osób tutaj obecnych 
może na pewno zaświadczyć ile dobra spo-
tkało go właśnie dzięki Niemu. Bardzo wielu 
osobom pomagał w życiu na różne sposoby. 
Ja sam i cała moja rodzina oraz wiele, wiele 

osób dziękuje mu za to wszystko dzi-
siaj. 
Przez ostatnie 6 lat pełnił Swoją ka-
płańską posługę jako sekretarz Biskupa 
Polowego. Kiedyś w rozmowie ze mną 
powiedział: „Mam pełną świadomość, że 
obydwaj – Arcybiskup Leszek Sławoj oraz Bi-
skup Tadeusz to wielcy wybitni ludzie”. Z Bis-
kupem Tadeuszem był do końca jako wierny 
sekretarz.
Był w dobrym tego słowa znaczeniu wielkim 
intelektualistą. Prawo kanoniczne, prawo 
świeckie, filozofia, teologia – szczególnie 
teologia XX wieku, historia, to tylko niektó-
re z dziedzin jego zainteresowań. Ja i wielu 
przyjaciół cieszyliśmy się, że już niedługo sfi-
nalizuje swój doktorat. Pan Bóg postanowił 
inaczej. 
Dla mnie, dla Marka oraz wszystkich naszych 
kolegów z roku z seminarium był wspania-
łym kolegą, który zawsze miał dla nas czas
i można powiedzieć, że był swego rodza-

ju Wodzem. Pierwsze nasze spotkanie po 
święceniach było właśnie u Niego w Dęblinie 
gdzie był wikariuszem w parafii wojskowej. 
Teraz spotykamy się znowu razem… 
W naszych sercach jest ból i pustka której nie 
da się nigdy zapełnić i wiele osób tutaj obec-
nych płacze z powodu śmierci Jasia. Ale na 
pewno ja i każdy obecny na tej Mszy świętej 
w swoim sercu chciałby zaśpiewać Panu Bogu 
dziękczynne Te Deum za to, że postawił Jasia 
na drodze naszego życia. 
„Pójdź sługo dobry i wierny, wejdź do radości 
Swojego Pana”, te słowa na pewno Ksiądz 
Pułkownik Jan Osiński usłyszał dzisiaj od 
Wszechmogącego Boga.

ks. Rafał Staniec – kolega kursowy
ks. płk. Jana Osińskiego

Wspomnienie o ks. pWspomnienie o ks. płłk. Janie Osik. Janie Osińńskimskim

Ksiądz Pułkownik Jan Osiński – dla mnie i dla wielu tu obecnych po prostu 
Jasiu – na obrazku prymicyjnym napisał jedno słowo – Credo – Wierzę. Całe 
Jego życie było potwierdzeniem tych słów. 

Modlitewne czuwanie przy trumnach na TorwarzeModlitewne czuwanie przy trumnach na Torwarze

Pierwsze karawany z trumnami zajecha-
ły z lotniska na parking przed Torwarem
14 kwietnia ok. godz. 19.40. Przy dyskret-
nych dźwiękach marsza żałobnego, ode-
granego przez organistę, zostały wniesione 
bocznym wejściem na przygotowane kata-
falki. Przed każdym osiem krzeseł dla naj-
bliższej rodziny.
Wzdłuż hali Torwaru rozłożona została czer-
wona wykładzina – symbol męczeńskiej dro-
gi, wiodącej do ołtarza ofiary Chrystusa. Nad 
nim ogromny podwieszony Krzyż. Po bokach 
hali czarna wykładzina, na której bokiem do 
ołtarza stoją trumny.
Przy wejściu głównym  ogromne kosze z bia-
ło-czerwonymi różami. W centrum hali ołtarz 
z ambonką, udekorowany również biało-
-czerwonymi różami. Po obu stronach ołta-
rza na podwyższeniu – podświetlone wstęgi 
w barwach narodowych. Z boku wisi godło 
państwowe. Trybuny Torwaru zostały przy-
kryte wojskową siatką maskującą. 
– Cały wystrój sali tworzy godną opra-
wę – mówił ks. mjr Witold Mach (kapelan
WAT) – która podkreśla majestat śmierci, sprzy-
ja modlitewnemu skupieniu najbliższych.
Ks. Mach posługiwał pierwszego dania czu-
wania rodzinom ofiar katastrofy na Torwa-
rze wraz z ks. ppłk. Stanisławem Dębickim
i ks. ppor. Arturem Samselem.

Do pomocy kapelanom zgłaszali się księża
i zakonnicy z diecezji warszawskiej i warszaw-
sko-praskiej. Dostawali  specjalne przepustki, 
które zdawali po zakończeniu posługi. Torwar 
był  zamknięty dla osób niezwiązanych po-
krewieństwem ze zmarłymi, żeby zapewnić 
przeżywającym ból maksymalną intymność
i warunki do modlitwy indywidualnej i podczas 
uczestnictwa w nabożeństwach i Mszach św.
W hali rozstawione były trzy konfesjonały do 
posługi sakramentalnej. 
O godz. 20.30 dziewięciu księży koncelebro-
wało Mszę św. dla rodzin. Kazanie wygłosił 
Pallotyn. Msza św. zakończyła się w jedności 
duchowej z Jasną Górą Apelem Jasnogórskim. 
W czasie Mszy św. pozostali księża posługiwali 
w konfesjonałach.
Pierwszy dzień przed południem upłynął na 
ostatnich przygotowaniach do przyjęcia zmar-
łych w katastrofie i ich rodzin. Sprawdzano, 
czy są wszystkie niezbędne paramenty litur-
giczne do sprawowania Eucharystii, wystar-
czająca ilość komunikantów itp. 
Jak podkreślił ks. mjr Witold Mach, Rodziny 
są żywo zainteresowane porządkiem nabo-
żeństw i Mszy św. Bardzo wiele osób przystę-
puje do Komunii świętej 
Do dyspozycji rodzin drugiego dnia czuwania 
przy trumnach byli kapelani wojskowi: ks. por. 
Jacek Skrzypczak, ks. kpt. Tomasz Szefliński,

Od 14 kwietnia 2010 r., na warszawskim Torwarze trwało modlitewne czuwanie 
przy trumnach ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Posługę duszpasterską, którą  
kapłani służą rodzinom zmarłych, koordynowali kapelani wojskowi. 

ks. płk Andrzej Molendowski, ks. płk Marek Pie-
trusiak, ks. ppor. rez. Grzegorz Bechta, ks. prał. 
płk Andrzej Dziwulski. Księża służyli do godzi-
ny drugiej w nocy, a w sobotę do godz. 22.
Podczas wieczornej Mszy św. na Torwarze 
15 kwietnia ks. płk dr Marek Pietrasiak mó-
wił m.in.: – Panie! Dlaczego? Co nam chcesz 
przez to wydarzenie powiedzieć?
Przychodzi mi na myśl starotestamentalny 
Hiob…
I dziś w godzinie próby, doświadczenia nasze-
go narodu – jak rozumieć te wydarzenia? Nasi 
bliscy byli na służbie Rzeczypospolitej Polski. 
Jechali na miejsce kaźni swoich bliskich synów 
zamordowanych przed 70 laty do Katynia – by 
powiedzieć pamiętamy…, modlimy się… I do-
łączyli do tych co w dołach Katyńskich. 
Czy aż taką cenę krwi trzeba było zapłacić,
aby świat dowiedział się o zbrodni Katynia?
Bóg dał, Bóg zabrał niech będzie błogosławio-
ne imię Jego.
Ale my od 2 tysięcy lat a naród Polski od ponad 
1000 lat jest bogatszy od Hioba w Objawienie 
Boże, które wypełniło się w Jezusie Chrystusie 
Syna Bożym, bo: „tak Bóg umiłował świat, że 
Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy 
kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne”.
Od tysiąca lat naród Polski swoją państwowość 
budował na fundamentach, którego znakami 
są Krzyż i Orzeł Biały. Trzeba nam powrócić do 
tych wartości w życiu osobistym, rodzinnym, 
społecznym, narodowym…

 (jes)
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„„Odarty z bOdarty z błłyszczeniayszczenia” ” 

Stałam naprzeciwko swojego Biskupa i gdy 
padły słowa o krzyżu, spojrzał mi prosto
w oczy…
On nosił swój biskupi krzyż nie dla ozdoby 
sutanny. Opublikowaliśmy w „Naszej Służ-
bie” jego słowa z kazania na Święto Niepod-
ległości (ostatnie kazanie wygłoszone z tej 
okazji w Bazylice św. Krzyża), kiedy bronił 
krzyża, wierny nauczaniu Jana Pawła II.
Na jednym z ostatnich zdjęć, które mu zro-
biłam na dwa dni przed śmiercią w Muzeum 
Katyńskim na Cytadeli, ściska w dłoniach 
(mówił, że taki prosty, żołnierski najbardziej 
lubi) biskupi krzyż podczas rozmowy z Sariu-
szem-Skąpskim z Rodzin Katyńskich. Dwa dni 
później obaj już nie żyli.
– Będzie dobrze, modlimy się – dodawał mi 
otuchy, gdy 2. lata temu badanie histopato-
logiczne postawiło kropkę nad i.
11 lutego 2008 r. we wspomnienie Matki Bo-
żej z Lourdes szpitalu na Szaserów przyjmo-
wałam z Jego rąk sakrament namaszczenia 
chorych. I było coraz lepiej…
Na tyle lepiej, że z radością podjęłam się za-
dania, które mi powierzył podczas pielgrzym-
ki żołnierzy na Jasną Górę – pełnienie misji 
rzecznika prasowego.
Pamiętam ten dzień, 9 sierpnia 2008 r, gdy 
na trasie pielgrzymki Biskup Tadeusz Pło-
ski wygłaszał kazanie do pielgrzymów we 
Wspomnienie św. Edyty Stein, żydowskiej 
intelektualistki, świętej uczennicy w szkole 
mądrości Krzyża. To było jedno z tych kazań 
Biskupa Tadeusza, które otwierało serce, 
rozum i wolę. Rozświetliło wiele życiowych 
mgieł, które gromadziły się nad moim ży-
ciem. Przyjaźń z Jezusem nie uznaje kumo-
terstwa, bo przyjaźń z Jezusem to wielka od-
powiedzialność. Do domu najlepszych przy-
jaciół Jezusa przychodzi cierpienie i śmierć.
Te słowa poruszyły wtedy nie tylko mnie. 
Podszedł wtedy do mnie wielki jak dąb Pan 
pułkownik i powiedział, że to kazanie pomo-
gło mu zrozumieć wiele spraw. A potem, już 
na mecie, było to niezwykłe dla mnie błogo-
sławieństwo na Przeprośnej Górce, gdy wy-
siadł ze śmigłowca. Kreślił krzyżyki na czole, 
a wyróżniony biskupim błogosławieństwem 
jakby dostawał skrzydeł. – Jak błogosławię, 
to z całego serca – mówił do najbliższych.
Jak żywo stoi mi w pamięci to pierwsze spo-
tkanie w 1995 r. z ks. mjr. Tadeuszem Płoskim, 
ówczesnym redaktorem naczelnym „Naszej 
Służby”. To było prawie 15 lat temu. Stał
w progach Katedry Polowej z otwartymi ra-
mionami i ciepłym serdecznym uśmiechem: 
Witamy u nas, Pani Elżbieto. Obdarzał ser-

decznością na kredyt i na wyrost. 
Tak postępował nawet z ludźmi 
nielojalnymi, dwulicowymi. Ich też 
przecież nie mógł stracić dla Chry-
stusa!…
Pamiętam to jego uważne i prze-
nikliwe spojrzenie, gdy snułam się 
posępnie po redakcji, aż wreszcie 
wykrztusiłam z siebie, co mnie tra-
pi. – Odprawię Mszę św. w tej in-
tencji, może jutro o siódmej? Dzia-
łał szybko, nie odkładał na potem. 
Horyzont zaczął się przejaśniać.
Był pasterzem o tytanicznej wręcz 
pracowitości. Pozostawił po sobie 
7 tomów nauczania pasterskiego, 
owoc jego intensywnej pracy sia-
nia słowa Bożego w duszach żoł-
nierskich i nie tylko.
W rezydencji Biskupa przed 17 
września 2009 r. spotkaliśmy się z ks. płk. Zbi-
gniewem Kępą, Krzysztofem Stępkowskim 
– na prośbę naszego pasterza – aby omówić 
przygotowania do druku kolejnego tomu wy-
boru kazań patriotycznych Bp. Płoskiego. Ka-
zań wygłaszanych z okazji świąt narodowych
w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. W pew-
nym momencie Biskup Tadeusz powiedział do 
nas: – A może byśmy zrobili teraz tom kazań 
katyńskich? (poświęconych tematowi „Gol-
goty Wschodu”). Pracowaliśmy jak w transie, 
nie zważając na reglamentowany czas pra-
cy. Dawał nam przecież świadectwo służby,
a nazwa redakcji „Nasza Służba”, w której był 
naczelnym przez sześć lat, zobowiązywała. 
Był otwarty na natchnienia Ducha świętego. 
Dziś wiemy, dlaczego dał to zielone światło 
dla misji odkłamywania Katynia jako zbrod-
ni ludobójstwa… „Pamiętaj o Nich, Polsko” 
to Jego duchowy kaznodziejski testament. 
Świadectwo wiary, że Prawdy nie zasłoni 
nawet najgęstsza mgła, ani nie przygniecie 
najcięższy kamień.
Przeglądam książki, które dostałam od moje-
go Biskupa przy rożnych osobistych okazjach 
typu urodziny, imieniny. Wiele z nich, z cen-
nymi dedykacjami, jak ta niepozorna ksią-
żeczka ze skarbcem myśli św. Wincentego 
Pallottiego o Eucharystii. Przez te 15 lat mojej 
pracy w „Naszej Służbie” zostałam przez Nie-
go obdarowana ponad miarę i zasługi.
Tych okruchów dobra, ukrytego, nie na po-
kaz, zebrałoby się całe kosze. Nie zameldował 
się przed Panem Bogiem z pustymi rękami. 
Dawał czytelne kapłańskie świadectwo służ-
by, gorliwości i pokory. To nie był „bohater” 
naszych medialnych tub. Wystudiowanych 

Wspomnienie o Wspomnienie o bp. Tadeuszu Płoskimbp. Tadeuszu Płoskim

– Kto odrzuca krzyż, ten nie zazna radości Zmartwychwstania – mówił  do 
nas na 10 dni przed swoją  ostatnią pielgrzymką do Katynia. W refektarzu, 
jak co roku w Wielki Czwartek, Biskup Tadeusz gromadził nas, kurialistów, 
przy stole, na którym baranek ofiarny podnosił już zwycięską chorągiew 
z krzyżem. Chociaż przed nim jeszcze Wielki Piątek – i apogeum cierpienia. 
Pachniało wiosną i nadzieją. 

póz, min, wizerunkowych zabiegów. Wiele 
stacji telewizyjnych nawet nie wymieniało 
jego nazwiska w relacjach, poprzestając na 
funkcji: Biskup Polowy WP. 
Był „cały odarty z błyszczenia”, jakby napisał 
ks. Twardowski. I dlatego taki autentyczny
i naturalny w stosunkach z ludźmi.
Dziękuję panu Bogu… i Księdzu Żarskiemu, że 
zdążyłam – Jemu i innym kapłanom z Ordyna-
riatu Polowego – w roku kapłańskim, podzię-
kować w Katedrze Polowej 5 listopada. 
Ostatnią Mszę św. odprawił 9 kwietnia
w Katedrze Polowej WP o godz. 18. Na-
stępnego dnia rano miał lecieć do Katynia. 
To była dziękczynna Eucharystia z okazji
25. rocznicy kapłaństwa ks. płk. Zbigniewa 
Kępy, notariusza Kurii Polowej, rzecznika pra-
sowego Ordynariatu Polowego. Odprawiał ją
w złotym ornacie z wyhaftowanym przez 
siostry westiarki Jezusem Miłosiernym.
W tym ornacie został pochowany. To był dar 
od kapelanów wojskowych na Jego Jubileusz 
25. lecia kapłaństwa (2007 rok). Na koniec 
Mszy św. Jubilat, ks. Zbigniew Kępa, poprosił
o błogosławieństwo i odpust zupełny z oka-
zji Roku Kapłańskiego…
Jeszcze słyszymy ostatnie słowa tego wy-
głoszonego przezeń kazania, poświęconego 
tożsamości kapłana w dzisiejszym świecie: 
– Módlcie się za nas, żebyśmy mogli udźwi-
gnąć Boga w Hostii. Módlcie się, żebyśmy 
byli świętymi kapłanami. Módlcie się za nas, 
powtórzył.
Nie ustajemy w modlitwie, Księże Biskupie 
Tadeuszu, aby Twój Biskupi Krzyż przyniósł 
obfite owoce. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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