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75. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,
Dziś we Włoszech i w innych krajach ob-
chodzi się uroczystość Wniebowstąpienia 
Jezusa, które nastąpiło czterdzieści dni po 
Zmartwychwstaniu. W tę niedzielę wypada 
ponadto Światowy Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu, przebiegający pod hasłem 
„Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfro-
wym: nowe media w służbie Słowa”. Litur-
gia opowiadaniu o zdarzeniu z ostatniego 
rozstania się Pana Jezusa z Jego uczniami 
(por. Łk 24,50-51; Dz 1,2.9), nie chodzi jednak 
o opuszczenie, gdyż On pozostaje z nami na 
zawsze z nimi w nowej postaci. Św. Bernard 
z Clairvaux twierdzi, że wstąpienie Jezusa do 
nieba dokonuje się na trzech płaszczyznach: 
„pierwszą jest chwała zmartwychwstania, 
drugą – moc sądzenia i trzecią – zasiadanie 
po prawicy Ojca” (Kazanie na Wniebowstą-
pienie Pańskie, 60,2: Dzieła św. Bernarda, 
t. VI, 1, 291, 20-21). Przed tym wydarzeniem 
nastąpiło błogosławieństwo uczniów, które 
przygotowuje ich na przyjęcia Ducha Święte-
go, aby zbawienie było głoszone wszędzie. 
Sam Jezus mówi im: „Wy jesteście świadka-
mi tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę moje-
go Ojca” (por. Łk 24, 47-49).
Pan kieruje wzrok Apostołów ku Niebu, aby 
wskazać im, jak przemierzać drogę dobra 
podczas życia ziemskiego. Pozostaje On 
jednak w wątku ludzkiej historii, jest blisko 
każdego z nas i prowadzi nas naszą drogą 
chrześcijańską: towarzyszy prześladowanym 
za wiarę, jest w sercu zmarginalizowanych, 
jest obecny w tych, którym odmawia się pra-
wa do życia. 
Możemy słyszeć, widzieć i dotykać Pana Je-
zusa w Kościele, zwłaszcza przez słowo i ge-
sty sakramentalne jego Pasterzy. W związku 
z tym wzywam dzieci i młodzież, którzy w tym 

okresie wielkanocnym otrzymują sakrament 
Bierzmowania, by pozostali wierni Słowu Bo-
żemu i otrzymanej nauce, jak również by przy-
stępowali gorliwie do Spowiedzi i Eucharystii 
ze świadomością, że zostali wybrani i ustano-
wieni, aby dawać świadectwo Prawdzie. Po-
nawiam następnie moje szczególne wezwanie 
do braci w kapłaństwie, aby „w swym życiu 
i działaniu wyróżniali się świadectwem ewan-
gelicznym” (List ogłaszający Rok Kapłański) 
oraz potrafili z mądrością korzystać też ze 
środków przekazu, aby informować o życiu 
Kościoła i pomagać ludziom współczesnym 
w odkrywaniu oblicza Chrystusa (por. Orędzie 
na XLVI Światowy dzień środków społecznego 
przekazu, 24 stycznia 2010).

Drodzy bracia, 
Pan, otwierając nam drogę do Nieba, po-
zwala nam zakosztować już na tej ziemi 
życia boskiego. XX-wieczny autor rosyjski 
w swym testamencie duchowym napisał: 
„Przyglądajcie się częściej gwiazdom. Kiedy 
będzie wam ciężko na duszy, patrzcie na 
gwiazdy lub na błękit nieba. Kiedy poczu-
jecie się smutni, kiedy obrażą was... zatrzy-
majcie się... na niebie. Wtedy dusza wasza 
zazna spokoju” (N. Valentini – L. Žák [pod 
kier.], Pavel A. Florenskij: Non dimenticatemi. 
Le lettere dal gulag del grande matemati-
co, filosofo e sacerdote russo, Milano 2000, 
p. 418). Dziękuje Maryi Pannie, którą w ubie-
głych dniach mogłem czcić w sanktuarium 
w Fatimie, za Jej macierzyńską opiekę pod-
czas intensywnej pielgrzymki, z jaką udałem 
się do Portugalii. Ku Tej, która czuwa nad 
świadkami Jej umiłowanego Syna, skierujmy 
z ufnością naszą modlitwę.

Benedykt XVI, Watykan 16 maja 2010 r.

Na okładce:
Prezydent Mościcki przemawia 
nad trumną Marszałka przy wejściu 
do Katedry Wawelskiej

Po Wniebowstąpieniu Bóg pozostał wśród nas 

PAPIESKIE 
INTENCJE 
MISYJNE 
NA MAJ

Aby kapłani, zakonnice, zakonnicy oraz 
świeccy zaangażowani w apostolat 
potrafili rozbudzać entuzjazm misyjny 
w powierzonych ich opiece wspólnotach

3 czerwca – Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa
Nasze ulice, nasze domy czekają na Gościa. 
Wyjątkowego, stwórcę wszystkiego, który 
pragnie przyjść ze swym błogosławieństwem 
pod dach każdego domu. Potrzeba tylko 
i wyłącznie jednego, by drzwi do serca, życia 
i rodziny pozostały niezamknięte. 

6 czerwca – X Niedziela zwykła
Uzdrowienie Młodzieńca z Nain pokazuje 
wielką troskę Jezusa również o sprawy tego 
świata. Nie jest On oderwany od rzeczywi-
stości, a wręcz przeciwnie pokazuje, że zba-
wienie, którego jako chrześcijanie pragnie-
my, rozpoczyna się dobrym życiem tu i teraz. 
Czyny i jakość naszego ziemskiego życia nie 
pozostaną obojętne na przyszłość. Pamiętaj-
my, że dobre i przepełnione Bogiem życie na 
ziemi jest wstępem do życia wiecznego.

11 czerwca – Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa
Serce Jezusa miłości pełne, wołamy w li-
tanii. Miłości i wszelkiej troski o zbawienie 
człowieka pomimo, że Samo zostało odrzu-
cone i przebite za nasze grzechy. Praktyka 
pierwszych piątków miesiąca i modlitwa wy-
nagradzająca są elementem kształtowania 
ludzkiego serca na wzór Serca Bożego. Czy 
ja to czynię? Czy moje serce jest w relacji do 
Serca Jezusowego? Jakie jest tak naprawdę 
moje serce?

13 czerwca – XI Niedziela zwykła
Wiara jawnogrzesznicy ocaliła ją i w jej życie 
wprowadziła pokój. Stało się to pomimo za-
wiści ludzkiej i zazdrości, że Boża miłość doty-
ka grzesznika, który umie żałować. Czy mam 
taką wiarę? Wiarę pozwalającą mi przyjść 
do Jezusa w każdym czasie bez względu na 
ludzkie opinie i komentarze. Wiarę, która nie 
boi się niczego, wręcz przeciwnie dąży za 
wszelką cenę do dobra.



Mimo dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła 
się okrojona pierwszym rozbiorem, a zagrożo-
na kolejnymi Rzeczpospolita, brać szlachecka 
nie była tak jednomyślna w rezygnacji z wła-
snej uprzywilejowanej pozycji, jaką osiągnęła 
kosztem pozostałych warstw społecznych. 
Dlatego też prace nad ustawą zasadniczą 
musiały przebiegać w tajemnicy, a samo za-
przysiężenie odbyło się w atmosferze zama-

chu stanu. Zwolennicy reform celowo zwołali 
posiedzenie Sejmu w czasie, kiedy większość 
posłów – opozycjonistów była poza Warsza-
wą, a obecnych na Sesji zastraszono powołu-
jąc wojsko pod broń. 
To jednak „zamachowcom” historia oddaje 
chwałę, a Konstytucja 3 Maja jest wyrazem 
wielkiej odpowiedzialności i wizjonerstwa jej 
twórców. Konstytucja wprawdzie nie uchro-
niła Polski przed upadkiem, ale naród pozba-
wiony państwowości, pozostał ludem królew-
skim. Jan Kazimierz uroczystym aktem złożo-
nym we Lwowie 3 Maja 1656 r. oddał kraj pod 
opiekę Matki Bożej, obierając ją na Królową 
Polski. Akt ten nigdy nie został odwołany, 
a więc miał moc wiążącą dla całego narodu. 
3 Maja, w Uroczystość Matki Bożej Królowej 
Polski i 219. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji, Polska uczciła wielkie wydarzenia w his- 
torii naszych dziejów. Tegoroczne obchody 
rocznicowe miały jednak inny niż zazwyczaj 
charakter  – przebiegały w cieniu smoleńskiej 
katastrofy lotniczej.

Bazylika św. Krzyża w Warszawie
Centralne obchody rozpoczęła uroczysta 
Msza św., sprawowana w intencji Ojczy-
zny. „Szeroko każe nam Bóg otworzyć oczy 
na nieśmiertelność ostatnimi wydarzenia-
mi. Otworzył nam oczy na Polskę. Obudził 
w nas tę nadprzyrodzoną odpowiedzialność 
za ojczysty dom i wszystkich, którzy w nim 
mieszkają i mieszkać będą” – powiedział 
w homilii ks. płk Sławomir Żarski, administra-

tor diecezji wojskowej. Kapelan podkreślił, że 
w ostatnich dniach patriotyzm przestał być 
pustym frazesem, a na powrót stał się war-
tością i to cenniejszą nad własne życie. Zazna-
czył, że 10 kwietnia zginął nie „kwiat polskiego 
narodu”, ale „dojrzałe owoce, jakie wydała oj-
czysta ziemia”. Zachęcił do modlitwy w inten-
cji Ojczyzny. „Racz nam wrócić Panie Ojczyznę 
wolną od kłamstwa, wolną od poprawności 

politycznej. Racz nam 
wrócić Ojczyznę wolną 
od historycznej amne-
zji, partyjnego egoizmu 
i antykościelnej neu-
rozy. Racz nam wrócić 
Ojczyznę o wielkim ser- 
cu, mężnym w walce 
ze złem” – zakończył 
kaznodzieja.
Wraz z ks. Żarskim, 
Eucharystię koncele-
browali: ks. kmdr Leon 
Szot, kanclerz Kurii Po-
lowej WP, ks. płk Jan 
Domian, dziekan Gar-
nizonu Warszawa i ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, 

dziekan Straży Granicznej.
W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele 
wojska, m.in. wiceminister ON Czesław Pią-
tas, Policji, funkcjonariusze SOK, Służby Cel-
nej, Straży Granicznej, samorządowcy, kom-
batanci, harcerze i mieszkańcy stolicy. Liczne 
poczty sztandarowe organizacji kombatanc-
kich i służb mundurowych utworzyły szpaler 
w nawie głównej Bazyliki. 

Grób Nieznanego Żołnierza
Dla uszanowania ofiar katastrofy pod Smo-
leńskiem, ceremonia obchodów Święta 3 Ma- 
ja była skromna i symboliczna. Dokonano 
uroczystej zmiany wart na posterunku ho-
norowym przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 
a poszczególne delegacje złożyły wieńce na 
płycie Grobu w hołdzie ofiarom katastrofy. 
Na uroczystość przybyli m.in. premier Do-
nald Tusk, minister ON Bogdan Klich, sekre-
tarz stanu w MON Czesław Piątas, Dyrektor 
Generalny MON Jacek Olbrycht, generalicja, 
ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji 
wojskowej, Prezydent m.st. Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz i parlamentarzyści. 
Jak zaznaczył w swoim wystąpieniu Marsza-
łek Komorowski, pełniący obowiązki głowy 
państwa: „Obchodzimy dziś święto słusznej, 
narodowej dumy z dokonań naszych przod-
ków, ale też dzień refleksji, myśli i modlitwy 
związanej z obecnym państwem polskim”.
„Siłą rzeczy myślimy o tym, co się stało naszym 
wspólnym udziałem: żałoba, dramat, ból, lęk 
o państwo polskie. I nasze wspólne doświad-

Święto Konstytucji 3 Maja
219 lat temu na Placu Zamkowym zbierały się tłumy mieszkańców Warszawy, znać 
było wielkie poruszenie. O tym, że dzieje się coś niezwykłego świadczyło także woj-
sko, które stanęło pod bronią. Pierwsza konstytucja w Europie, będąca ukorono-
waniem wysiłków Sejmu Czteroletniego, była zbyt dużym przełomem w historii 
polskiej państwowości, aby mogła być zaprzysiężona w atmosferze zgody i jedno-
ści narodowej. 
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czenie, że państwo polskie w obliczu drama-
tu katastrofy pod Smoleńskiem i jej skutków 
zdało egzamin” – powiedział Marszałek. 
Wieńce w hołdzie ofiarom smoleńskiej kata-
strofy złożyły poszczególne delegacje pań-
stwowe, samorządowe, wielu ważnych insty-
tucji publicznych, kombatanci i harcerze. Hołd 
poległym oddały licznie przybyłe na uroczy-
stość poczty sztandarowe.

Święto Flagi i wigilia odpustu 
w Katedrze Polowej WP

„Jesteśmy spod znaku Maryi i biało-czerwo-
nej” – przypomniał 2 maja słowa śp. Bisku-
pa Tadeusza Płoskiego, proboszcz Katedry 
Polowej, ks. płk Robert Mokrzycki. Mszy św. 
odpustowej przewodniczył ks. prof. dr hab. 
Tadeusz Bąk z Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego, a kazanie wygłosił o. ppor. 
Zdzisław Tokarczyk. 
Katedra Polowa WP nosi wezwanie Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski, której uro-
czystość przypada w liturgii Kościoła 3 Maja. 
Przez przemożne wstawiennictwo Królowej 
Polski, zgromadzeni na Mszy św. odpustowej 
wypraszali łaskę nieba dla dowódców woj-
skowych, Biskupa Tadeusza i Księdza Jana, 
którzy zginęli pod Smoleńskiem. O łaski Boże 
dla parafii katedralnej, dla Kościoła i naro-
du polskiego modlili się kapelani, dowódcy 
wojskowi z rodzinami, żołnierze i parafianie 
Katedry Polowej. Hetmanka Żołnierza Pol-
skiego w prezbiterium odziana była świą-
tecznie, w płaszcz z najwyższymi ordera- 
mi wojskowymi. 
„O Bogurodzico, Dziewico, tchnij siłę w Ma-
ryjny ten zew....” – zabrzmiały  słowa maryjnej 
pieśni „Błękitne rozwińmy sztandary” w wy-
konaniu Chóru Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego. 
O. ppor. Zdzisław Tokarczyk w homilii pod-
kreślił, że naród polski siły do przetrwania 
najtrudniejszych dziejowych prób czerpał od 
najdzielniejszej z niewiast, wsłuchany w jej 
mądre serce. Kaznodzieja przypomniał wie-
lu polskich czcicieli Maryi, którym naród tak 
wiele zawdzięcza, m.in.: Kardynała Augusta 
Hlonda, Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyń-
skiego i Jana Pawła II. 
„Nie bójmy się dziś przyznawać do Maryi 
i Jej głosu płynącego na falach eteru w pro-
gramach religijnych, choć dzisiejsi wrogowie 
chętnie by to zagłuszyli i zniszczyli. Niech Ra-
dio Maryja i inne katolickie rozgłośnie głoszą 
chwałę Boga i Maryi” – podkreślił. o. Tokar-
czyk. 
Nawiązując do ostatniej tragedii, jaka dotknę-
ła nasz naród o. Tokarczyk powiedział, że Ma-
ryja ma dziś czterokroć zranione Oblicze – kie-
dyś zranione przez rabusiów, a dzisiaj przez 
Katyń i katastrofę pod Smoleńskiem. 
W odpuście katedralnym uczestniczył ks. Ma-
rian Wola, biskup nominat z Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego, które również 
zostało osierocone w wyniku katastrofy pod 
Smoleńskiem. Władze wojskowe reprezento-
wał szef BBN Stanisław Koziej.

 oprac. Anna Tokarska
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Święto Flagi i Konstytucji

Camp Butmir
2 maja 2010 r. w PKW EUFOR uroczyście ob-
chodzono Święta Narodowe: Święto Flagi 
RP i Narodowe Święto Konstytucji. Podczas 
uroczystej zbiórki żołnierze kontyngentu 
otrzymali medale Unii Europejskiej za służbę 
w ramach operacji ALTHEA w Republice Bośni 
i Hercegowiny. W uroczystości uczestniczyli: 
Ambasador RP w Sarajewie Andrzej Tyszkie-
wicz wraz z małżonką, Sekretarz Nuncjatury 
Apostolskiej ks. dr Waldemar Sommertag, 
zastępca dowódcy EUFOR Brygadier General 
Tibor Nagy, szef sztabu EUFOR Brygadier Ge-
neral Gerd Bischof oraz wszyscy Starsi Naro-
dowi kontyngentów stacjonujących w CAMP 
BUTMIR w stolicy Bośni i Hercegowiny.
Główną uroczystość poprzedziła Msza świę-
ta celebrowana przez księdza dr. Waldema-
ra Sommertag i kapelana ks. mjr Grzegorza 
Przewrockiego.
Po ceremonii nadania medali odczytano apel 
pamięci, w którym został również oddany 
hołd osobom tragicznie zmarłym w kata-
strofie lotniczej pod Smoleńskiem. Dowódca 
PKW złożył wieniec przed tablicą upamięt-
niając to wydarzenie. Uroczystość zakończyła 
defilada.

mjr Zdzisław Kość, Rzecznik prasowy
PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie

Afganistan
Salwą honorową oraz apelem pamięci żoł-
nierze PKW w Afganistanie uczcili 219. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dźwięki 
Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęły uroczyste 
obchody Święta w polskiej bazie Ghazni. 
Udział w nich wzięli m.in. zastępca guber-
natora prowincji Ghazni, kadra dowódcza 
armii afgańskiej, miejscowej policji i władze 
prowincji.

Uroczystość była okazją do odznaczenia Zło-
tym, Srebrnym i Brązowym Medalem Wojska 
Polskiego amerykańskich żołnierzy, którzy 
szczególnie wyróżnili się współpracując z Po-
lakami.
Dzień wcześniej, 2 maja, uroczystym apelem 
uczczono Święto Polskiej Flagi. Jak poinfor-
mowała por. Renata Radzikowska oficer Sek-
cji Informacyjno-Prasowej PKW Afganistan 
3 maja odbyła się także Msza św. w intencji 

Ojczyzny. Mszę św. celebrował ks. kmdr por. 
Zbigniewa Kłusek, uczestniczyli w niej żołnie-
rze nowej VII zmiany oraz żołnierze VI zmiany 
przygotowujący się do powrotu do Polski. 

Anna Pawlak/zjk

Kosowo
2 maja w samo południe żołnierze PKW KFOR 
w Kosowie zebrali się by wziąć udział w uro-
czystym podniesieniu flagi państwowej przy 
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Następ-
nie wraz z zaproszonymi gośćmi zrobili to, 
co od kilku lat jest „nową tradycją” długiego 
majowego weekendu – grillowali tak, jak mi-
liony Rodaków w Kraju.
Msza św. poprzedziła obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po Mszy św. 
odczytany został uroczysty apel pamięci.

mjr Arkadiusz Rzepkowski 
fot.  mjr Radosław Głuchowski,

kpt. Emil Pękala

Celestynów
Z inicjatywy księdza kanonika Stanisława 
Wawrzyniaka – proboszcza parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w Celes- 
tynowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury od-
były się uroczystości z okazji święta 3 Maja.
Do kościoła, mimo długiego weekendu, przy-
byli licznie parafianie, przedstawiciele władz 
gminy, poczty sztandarowe kombatantów, 
OSP, harcerzy oraz uczniowie szkół. Tradycyj-
nie nie zabrakło również delegacji Związku 
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej 
im. Józefa Piłsudskiego z powiatu otwoc-
kiego. Oprawę wojskową wraz z pocztem 
sztandarowym wystawił Wojskowy Ośrodek 
Farmacji i Techniki Medycznej z Celestynowa.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny, uświetnił 
chór Armii Krajowej „Nowogródzkie Orły”, 
który po liturgii wystąpił z krótkim koncer-
tem.

Sławomir Łazor

Sulechów
2 maja żołnierze 5. Lubuskiego pułku artylerii 
w Sulechowie uczestniczyli w zorganizowa-
nych przez władze miasta obchodach Dnia 
Flagi. Przy dźwiękach hymnu narodowego 
poczet flagowy uroczyście podniósł na maszt 
bało-czerwoną flagę. Uroczystość odbyła się 
przed pomnikiem Chwały Oręża Polskiego na 
Placu im. Biskupa Wilhelma Pluty, który nale-
ży do jednego z centralnych punktów miasta. 
W obchodach udział wzięły władze samorzą-
dowe i mieszkańcy Sulechowa.
Bardzo uroczysty charakter nadano rów-
nież obchodom 219. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Garnizonie Sulechów. 
Rozpoczęły się one od Mszy świętej w in-
tencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem 
Świętego Stanisława Kostki. Tradycyjnie 
w obchodach święta uczestniczyli żołnierze 
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Tegoroczne Święto Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja ze względu na 
niedawną żałobę narodową miały skromniejszy niż zazwyczaj przebieg. Poniżej 
przegląd informacji z majowych świąt z misji pokojowych i z Polski.

z Sulechowskiego garnizonu, którzy ze swo-
im sztandarem i kompanią honorową uświet-
nili uroczystość.
Dalsza część obchodów odbyła się  pod po-
mnikiem Chwały Oręża Polskiego na Placu 
im. Biskupa Wilhelma Pluty, gdzie wszyscy 
pieszo przemieścili się ulicami miasta. Orga-
nizatorem obchodów były władze miasta Su-
lechowa. Uczestniczyli w nich przedstawicie-
le organizacji rządowych i pozarządowych, 
stowarzyszeń, kombatanci, młodzież szkol-
na, dowódca sulechowskiego garnizonu oraz 
mieszkańcy miasta.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Bur-
mistrz Sulechowa Pan Ignacy Odważny. War-
tę honorową przy pomniku pełnili żołnierze 
garnizonu Sulechów oraz harcerze.

kpt. Szczepan Głuszczak

Drzonkowo-Międzyrzecz-
Sulęcin-Świebodzin
Obchody Święta 3 Maja odbyły także się 
w Zielonej Górze i Lubuskim Muzeum Woj-
skowym w Drzonkowie. Msza Święta odpra-
wiona w Kościele p.w. Św. Jadwigi rozpo-
częła tegoroczne uroczystości. Po złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, sa-
morządowych, zebrani goście, mieszkańcy 
i młodzież szkolna udali się do Drzonkowa, 
gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia 
dwóch tablic pamiątkowych poświęconych 
żołnierzom i oddziałom Wojska Polskiego. 
W Międzyrzeczu uroczystości związane z 219 
rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja roz-
poczęły się Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. 
Jana Chrzciciela. Następnie, pod Pomnikiem 
1000-lecia odbył się uroczysty apel pamięci 
i salwa honorowa w wykonaniu kompani 
honorowej z międzyrzeckiej brygady pod do-
wództwem por. Artura Zielichowskiego.
W Sulęcinie Święto Konstytucji 3 maja rozpo-
częło się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Ko-
ściele Św. Mikołaja. O godzinie 16.00 w sali 
widowiskowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji rozpoczęła się uroczystość, 
która była również okazją do wręczenia 
medali „Za zasługi dla Ziemi Sulęcińskiej”. 
17. WBZ reprezentował zastępca dowódcy 
Dywizjonu Przeciwlotniczego z Wędrzyna, 
mjr Czesław Dzięcioł.
219. rocznica uchwalenia konstytucji w Świe-
bodzinie rozpoczęła się otwarciem wystawy 
w Świebodzińskim Domu Kultury „100-lecie 
Harcerstwa Polskiego”. Główne uroczystości 
rozpoczęły się na Placu Jana Pawła II, skąd 
przedstawiciele władz samorządowych, ze-
brani goście, poczet sztandarowy i kompa-
nia honorowa z międzyrzecko-wędrzyńskiej 
brygady udali się na Mszę świętą do Kościoła 
p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Pol-
ski. Na zakończenie przemaszerowano ulica-
mi miasta pod Pomnik Niepodległości, gdzie 
odbył się apel pamięci i salwa honorowa oraz 
złożenie kwiatów przez zebrane delegacje.

ppor. Magdalena Goliszek

oprac. kes
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Ksiądz Jerzy Popiełuszko był legendarnym 
kapelanem „Solidarności”, ale miał także 
w swym życiu dwuletnie doświadczenie 
służby wojskowej w LWP...
–  W 1966 roku ksiądz Jerzy wraz z grupą in-

nych alumnów został przymusowo wcie-
lony do wojska. Miejsce służby wojskowej 
– Bartoszyce. Tam była zorganizowana 
jedna z trzech jednostek specjalnych, przy-
gotowana właśnie dla studentów semina-
riów duchownych. Rzecz w tym że to nie 
chodziło o przygotowanie, wprowadzenie 
do służby wojskowej młodych ludzi co 
 w sumie mogło być trochę dla wielu z tych 
kleryków bardzo, bardzo przydatnym. Ale 
tu główny cel w tych jednostkach polegał 
na stworzeniu takich warunków, aby na 
wszelki możliwy sposób obrzydzić im dro-
gę do kapłaństwa. A na ile to będzie moż-
liwe to doprowadzić nawet do wycofania 
się, z tej drogi. Tam była specjalna kadra, 
m.in. tak było w Bartoszycach.

Jak postrzegał tę służbę?
–  Bardzo spokojnie. Najpierw musiałem się 

zorientować w materiale które mieliśmy 
do dyspozycji. On traktował to jako jedną 
z takich sytuacji którą Pan Bóg stawia na 
drodze, którą trzeba przejść. Miał przed 
oczami cel bardzo jasny – kapłaństwo, 
żadna siła nie zdołałaby go odciągnąć od 
tego. Był przyzwyczajony, zahartowany 
na trudy, cierpienia, przecież to nie była 
dla niego żadna nowość, poza tym miał 
już bardzo mocno uformowany kręgosłup 
duchowy; Pan Bóg sprawy Boże były tre-
ściami z których nie rezygnuje się i których 
w żaden sposób nie można wyrzec się, na-
wet jeżeli trzeba byłoby zapłacić bardzo 
wysoką, dotkliwą cenę. Więc w tym du-
chu rozpoczął służbę.

Jak ta służba wyglądała?
–  To była wielka udręka dla alumnów. Nie 

chodziło jak wspominałem o wychowa-
nie żołnierzy, zaprawienie do normalnej 
służby, po prostu nękanie ćwiczeniami fi-
zycznymi, nękanie psychiczne, żeby mak-
symalnie uprzykrzyć im życie. Oczywiście 
była też nieustanna indoktrynacja. 

Jak Ksiądz Jerzy próbował bronić się przed 
indoktrynacją?
–  Modlitwą, spokojem, w tym to był nie-

ugięty. On był animatorem organizowa-

Wywiad z ks. dr Tomaszem Kaczmarkiem 
– postulatorem procesu beatyfikacyjnego
ks. Jerzego Popiełuszki
nia wspólnej wieczornej modlitwy już 
tam w koszarach, czym doprowadzał 
do wściekłości kaprali. Był taki charak-
terystyczny moment w którym Jerzy 
nie chciał rozstać się ze swoim ma-
lutkim różańcem w formie obrączki 
noszonej na palcu. Bardzo to drażni-
ło przełożonych, kaprali. Próbowano 
zmusić go do tego aby się go wyrzekł 

– nie wyrzekł się. Były różne sankcje np. 
w kwestii przepustek, zabraniali korzysta-
nia z nich. Próbowano „umilić” ten czas 
kiedy pozostawali na terenie jednostki. 
Wynajdywano jakieś dziwne zajęcia, do-
datkowe ćwiczenia.

Czym można było już w trakcie służby woj-
skowej odnajdywać jakiś zarys tej święto-
ści, że to jest szczególny człowiek?
–  Z całą pewnością to było bardzo czytel-

ne. Przede wszystkim on tak jakoś spon-
tanicznie wyrósł jako duchowy przewod-
nik całej grupy. Wokół niego gromadzili 
się inni, wspólnie odmawiano różaniec 
i to na głos. W tym czasie kiedy rygory-
stycznie obowiązywała cisza nocna, po-
trafili klękać przy swoich lóżkach razem. 
Z tego powodu nakładano na nich sank-
cje i doświadczali rozmaitych upokorzeń. 
Był tam wtedy pewien podporucznik któ-
ry próbował jakoś uprzykrzać mu życie, 
ten jednak trwał przy swoim i modlił się 
za niego. Jest taki moment utrwalony 
we wspomnieniach jego kolegów jak i 
w jego listach, które kierował do swego 
ojca duchownego w Seminarium war-
szawskim do księdza Miętka. Między 
innymi opisuje sytuację, jak to został 
wezwany do dowódcy. Ten kazał mu 
zdjąć buty i stać na baczność na zimnej 
posadzce w zimnym pomieszczeniu, przy 
pełnym oporządzeniu w masce przeciw-
gazowej … no dosłownie tortury. Ale 
wtedy dla księdza Jerzego – jak wspomi-
nał w swoim liście do ojca Miętka – był 
to moment jakiegoś szczególnego jedno-
czenia się duchowo z Bogiem, ofiarował 
te cierpienia za innych, za kolegów. Po 
prostu był to człowiek nie do złamania. 
Ale już wtedy wszystkie upokorzenia, 
sankcje nie pozostały bez echa, to wła-
śnie tam pogorszył się znacznie jego stan 
zdrowia. I po dwóch latach kiedy wrócił 
do seminarium był w takim stanie, że 
nawet sprawowano Msze święte wła-
śnie o łaskę zdrowia dla niego, więc to 
też świadczy, że ten chłopak był nieco 
inaczej postrzegany wśród swoich kole-
gów. Te dwa lata przykrych doświadczeń 
były dla niego duchowym ubogaceniem. 
W jednym z listów do swego ojca pisze, 
że tak jak oni (przyp. Rodzice) u siebie 
w życiu mają swoje krzyże, które Pan Bóg 
daje im by je nieśli, tak i on był w wojsku 

razem z innymi klerykami, i że Pan Bóg 
z tego wszystkiego wyprowadzi innego 
rodzaju dobro. Wszystko ma sens, że te 
wszystkie wydarzenia nie są w życiu bez 
znaczenia. Ważne jest tylko to, aby trwać 
z miłością przy Bogu.

Czy są zachowane dokumenty które opi-
sywałyby jakieś nawrócenia czy przemiany 
życia wśród jego wojskowych przełożo-
nych w tamtym okresie?
–  Z materiałów które miałem do dyspozy-

cji w trakcie prac procesowych nie było 
takowych. Do procesu beatyfikacyjnego, 
szczególnie do tego okresu wojska wyko-
rzystywaliśmy te materiały które on nam 
pozostawił listy, pisma, zapiski, wspo-
mnienia świadków. Do sprawców tych 
udręk organizatorzy tego procesu infor-
macyjnego jakoś po prostu nie dotarli. 
Słyszałem od kolegów księdza Jerzego 
z czasów wojska że w sposób szczegól-
ny dobierano personel wojskowy do tych 
jednostek. Czy oni jeszcze służą? Chyba 
już nie, bo w wojsku dość szybko odcho-
dzi się na emeryturę, ale z całą pewno-
ścią ci ludzie jeszcze żyją i są świadomi 
że toczy się proces beatyfikacyjny tego, 
którego tak doświadczali w tym czasie. 
Co myślą? Nie wiem, z całą pewnością 
ksiądz Jerzy modli się za nich.

Czy ksiądz Jerzy może być takim szczegól-
nym patronem dla naszych żołnierzy?
–  Z pewnością tak. Wiele stanów może 

w księdzu Jerzym odnaleźć pewne wzory 
osobowe dla siebie, żołnierze tak samo. 
Jerzy widział sens i regulaminu wojsko-
wego i nawet dyscypliny, która może oka-
zać się przydatna dla wielu ludzi. Może 
pomagać w formowaniu, w odchodzeniu 
od pewnego zmiękczenia charakteru, od 
jakichś słabości, uodparnia w zmaga-
niu się z problemami życia. Dyscyplina 
owszem, ale nie w wojsku jako instytucji 
programowego deprawowania człowie-
ka. Ksiądz Jerzy miał wielki szacunek do 
Ojczyzny, do tego wszystkiego co zwią-
zane było z obronnością, bowiem wzra-
stał w tradycji zdrowego patriotyzmu. 
Myślę że służba wojskowa była dla niego 
bolesnym doświadczeniem, bo widział 
jak bardzo był a wypaczona. Ksiądz Jerzy 
opowiadał się za normalnością; wojsko 
też jest dzisiaj normalną instytucją. Dla 
niego nienormalność zaczynała się tam, 
gdzie były łamane prawo Boże i prawo 
naturalne. 

Wywiad przeprowadził
ks. mjr Paweł Piontek w Papieskim

Instytucie Polskim w Rzymie
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Na czele tego orszaku z biało-czerwoną flagą 
idzie ośmioletni chłopczyk. Ten sam, którego 
zastrzelił zimą 1940 r. na rampie załadow-
czej w przemyskich Bakończycach sowiecki 
enkawudzista, gdy szedł z koszykiem chle-
ba dla rodaków, stłoczonych w bydlęcych 
wagonach, deportowanych w głąb Rosji so-
wieckiej. Ta scena, w której tle wybrzmiewają 
crescendo dźwięki i śpiew „Jeszcze Polska nie 
zginęła”, wywołuje niezmiennie wielkie po-
ruszenie wśród widzów. Łzy spływają po po-
liczkach, czy to po pooranych zmarszczkami, 
czy jeszcze z panieńskim rumieńcem.
A przecież minęło 70 lat od pierwszej wy-
wózki Polaków na nieludzką ziemię… 

Po prikazu towariszcza Stalina

Oglądałam ten film, nagrany przez TV Rze-
szów, tuż przed tragedią, nazywaną dziś 
Katyń 2 – katastrofą pod Smoleńskiem, 
w której znów zginęli najlepsi z nas.
To utrwalony na płytce CD materiał filmowy 
z rekonstrukcji historycznej „Na nieludzką 
ziemię”, która odbyła się w lutym 2010 r. 
na stacji kolejowej w Przemyślu – tam, skąd 
70 lat temu, w nocy z 9 na 10 lutego 1940 
r. nastąpiła pierwsza wywózka Polaków ze 
wschodnich rubieży II RP w głąb ZSRR. I to 
przecież Przemyśl był narażony szczególnie 
na represje władz sowieckich po 17 września 
1939 r. Wywieziono z miasta i z okolicznych 
osad około 10 tysięcy mężczyzn i kobiet.
W rekonstrukcji tej, rolę kapelana wojskowe-
go, zamordowanego w Katyniu, odgrywał 
diakon Ordynariatu Polowego Łukasz Józef 
Hubacz. Przygotowania do tego widowiska 
plenerowego trwały ponad pół roku – mówi 
diakon. To duże przedsięwzięcie logistycz-
ne, wymagające zgody lokalnych władz, 
pozyskania sponsorów. Sprowadziliśmy do 
Przemyśla z Chabówki lokomotywę z peł-
nym składem wagonów, takich wagonów, 
w jakich odbywały się deportacje. To oczywi-
ście wiąże się z kosztami. Ale najważniejsze 
jest zrozumienie i przychylność miejscowych 
władz i zmaterializowanego społeczeństwa. 
To przykre, ale świadomość historyczna 
(o moralnym obowiązku pamiętania o ich 
ofierze za naszą wolność nie wspominając) 
wśród władz lokalnych jest jeszcze słaba, 
mimo że nie brakło zapału i entuzjazmu 
wśród ludności – kreującej całe widowisko. 
Jak widać prorok w swoim kraju nie jest mile 
widziany – zamyśla się Łukasz. Takie wido-

wiska są patriotycznymi rekolekcjami. A jeśli 
ktoś tak nie uważa, bądź czeka na błąd orga-
nizatorów takich rekolekcji – to wedle słów 
marszałka Piłsudskiego – „Kto nie szanuje 
i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest go-
dzien szacunku, teraźniejszo-
ści ani prawa do przyszłości”. 
Przykładem takich niepochleb-
nych postaw jest chociażby 
sondaż, według którego tylko 
20% młodego społeczeństwa 
w wieku 16 – 25 lat rozumie 
słowo grozy, słowo klucz – ja-
kim jest Katyń. Dużo jeszcze 
jest na naszym narodzie śla-
dów „czerwonego buta”, który 
przez pół wieku wykorzeniał 
godność i pamięć o naszej na-
rodowej przynależności. Który 
niszczył wyhaftowaną srebr-
ną nicią na dumnych sztan-
darach dewizę – Bóg, Honor, 
Ojczyzna – wyznaje diakon. Trzeba jednak 
złożyć niskie pokłony tym, którzy przejechali 
setki kilometrów, by przybyć na widowisko, 
a także poprzeć inicjatywę czynnie i osobiście 
– opowiada diakon. Do takich „nieprzecięt-
nych” należał chociażby świętej pamięci Bi-
skup Polowy gen. broni Tadeusz Płoski, który 
wygłosił w katedrze przemyskiej homilię na 
Mszy świętej, poprzedzającej rekonstrukcję 
tych tragicznych wydarzeń. Tragicznie zmar-
ły Prezydent RP – Pan Lech Kaczyński objął 
patronat honorowy. Włączył się również 
Marszałek Województwa Podkarpackiego. 
Do grona tego należał chociażby Pan Józef 
Hałyk – Naczelny Komendant Straży Ochrony 
Kolei w Polsce … i wielu innych – dodaje Łu-
kasz. W widowisku wystąpiło ok. pół tysiąca 
statystów nie tylko z Przemyśla, ale i z innych 
miejsc Polski, a także z Lwowa. Jak widać, są 
jeszcze ludzie, dla których Jeszcze Polska nie 
zginęła, jeszcze pamięć nie upadła – bo ona 
jeszcze żyje w sercach wielu Polaków, którzy 
nie ulegają konsumpcyjnym inspiracjom. 
Motorem całego przedsięwzięcia i auto-
rem scenariusza rekonstrukcji historycznej 
„Na nieludzką ziemię” był Mirek Majkow-
ski, dowódca Przemyskiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. wraz 
z Przemyskim Centrum Kultury, na czele 
z Adamem Halwą – podkreśla diakon Hu-
bacz. W organizację techniczną i aktorską w 
pełni zaangażowała się ta wyżej wymieniona 
grupa wraz ze swoimi przedstawicielami.

Grupy rekonstrukcyjne, w których uczestni-
czy nasz diakon, wiele zawdzięczają wiedzy 
i gorliwości edukacyjnej historyków z od-
działów Instytutu Pamięci Narodowej z roż-
nych miast Polski. I tym razem w przygoto-
wania włączył się IPN Oddział Rzeszów.
Diakon Łukasz opowiada, jak bardzo wszy-
scy przeżywali drastyczne sceny tej rekon-
strukcji – i statyści i widzowie. Czuliśmy się 
w centrum cierpinia, czuliśmy to, a wielu 
z nas naprawdę płakało. Nie można tego na-
wet opisać – po prostu czuliśmy się jak spo-
łeczeństwo polskie poniżone przed 70 laty. 
To było coś wzruszającego. Sami enkawu-
dziści – wyznawali, że chcieli zrzucić z siebie 

mundury, ponieważ nie wytrzymywali presji 
emocjonalnej widzów oraz wzroku pozosta-
łych statystów wcielonych w role deporto-
wanych. Mieli przecież świadomość, że to 
nie fikcja fabularna, ale prawdziwe cierpie-
nie naszych rodaków…
Początek Golgoty Wschodu to 17 września 
1939 r., gdy milionowa armia czerwona 
dokonuje agresji na II RP łamiąc podpisane 
przez siebie umowy międzynarodowe. Na 
okupowanych ziemiach sowieci wprowa-
dzają straszliwy terror. Zastraszanie, donosy, 
rewizje, rozbijanie jedności społeczeństwa, 
wreszcie skrytobójcze ludobójstwo. Jednym 
z elementów tego terroru były cztery wielkie 
deportacje ludności polskiej za koło polar-
ne, na Syberię, do Kazachstanu. W pierwszej 
kolejności wywożeni byli osadnicy wojskowi 
z rodzinami, potem bogaci chłopi, ziemia-
nie, urzędnicy państwowi, działacze poli-
tyczni itd. Procedura wszędzie wyglądała 
podobnie, jak pokazana w przemyskiej re-
konstrukcji. Widowisko otwiera scena, gdy 
w nocy z ciężarówki wysypują się uzbroje-
ni enkawudziści. Donosiciel Żyd wskazuje 
usłużnie dom profesora. Następnie łomot 
w drzwi i hasło – macie niewiele czasu na 
zabranie rzeczy, oświadcza wyrwanym ze 
snu domownikom oficer NKWD – reprezen-
tujący iście niepojętą swołocz. Przerażone 
dzieci tulą się do dorosłych. Na dworze tem-
peratura dochodząca do minus 40 stopni. 
W drugim pokoju inny enkawudzista wertu-

Przez Łubiankę, przez katyński las…
Szli dziesiątkowani
Idą, są coraz bliżej, patrzą na nas. Idą, jakby wprost na widzów z pytaniem 
w oczach: czy doszliście do Niepodległej, czy pozostaliście wierni naszemu 
testamentowi? To wstrząsający pochód duchów z dołów śmierci w Katyniu, 
w Miednoje, z piwnic NKWD w Charkowie, z kopalń Workuty, ze stepów Ka-
zachstanu, z Kołymy, z Norylska, Swierdłowska, z Syberii, z kopalń złota i sre-
bra. Ludzkie wraki z krwawymi śladami po kuli na czołach, z podkrążonymi 
z głodu oczami, o kulach, wyniszczeni chorobami, w wojskowych płaszczach, 
w rogatywkach z orzełkiem, akowcy, narodowcy, kobiety, dzieci.  Zdają się mó-
wić niemymi ustami: myśmy byli wierni do końca; bądź wierny, idź. 
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je książki. Kradnie znalezione pieniądze. Po 
prikazu towariszcza Stalina wasz dom budiet 
prodany – czyta z kartki jeden z oprawców.
Kolejne sceny rozgrywają się już na rampie 
załadowczej dworca w Przemyślu. Rozpacz-
liwe krzyki: „boję się!” mieszają się z modli-
tewnymi błaganiami pieśni: Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród; Przed Twe ołtarze zanosim 
błaganie. W wagonie ktoś przyciska do serca 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej, zabrany 
z pospiesznie opuszczanego domu. Nie mo-
gło przecież zabraknąć Tej, która ratuje od 
rozpaczy! Z każdym zamachem potężnych 
lokomocyjnych kół odzywa się chóralnie 
w wagonach tak bliskie – Zdrowaś Mario …!
Gdy odtwarzaliśmy te sceny – wspomina 
diakon Hubacz, bardzo je przeżywaliśmy. 
Wielu z nas nie mogło zapanować nad wzru-
szeniem. Jest takie wstrząsająca wydarze-
nie, gdy zabierają matce martwe niemowlę, 
a ona krzyczy do enkawudzisty: „Mój synek! 
On tylko śpi, on żyje, nie zabierajcie mi go!”. 
Tamten (czerwonoarmista) bierze je pod 
pachę, jak niepotrzebną rzecz, i wrzuca na 
ciężarówkę na oczach zbolałej matki – opo-
wiada Łukasz. 
„Jeśli my zapomnimy o nich, Ty Boże na nie-
bie zapomnij o nas” – mówi słowami Mic-
kiewicza aktor Piotr Machalica, a nam stają 
oczach łzy emocjonalnego poruszenia. Oni 
– nasi rodacy, którzy szli dziesiątkowani ku 
Niepodległej. Duchowy pochód z katyńskie-
go lasu i tylu miejsc kaźni na Wschodzie.

Pod pomnikiem „Inki”
i nad mogiłami innych bohaterów… 

„Na nieludzką ziemię” to jedna z wielu re-
konstrukcji historycznych, w których od-
grywał role żołnierzy czy księży diakon Or-
dynariatu Polowego Łukasz Józef Hubacz. 
Prawdziwa miłość do ojczystej historii, do jej 
bohaterów i męczenników sprawia, że ema-
nuje ona na bliskich, na otoczenie. Te żywe 
lekcje historii odbudowują przecież naszą 
narodową tożsamość, zniszczoną przez lata 
komunistycznej indoktrynacji. Widziałam, 
jak na moim rodzinnym Żoliborzu w roczni-
cę Powstania Warszawskiego odgrywali atak 
na Twierdzę Zmartwychwstanek. Przycho-
dziły całe rodziny z małymi dziećmi. – Patrz, 
o tam, wyprowadzają siostry zakonne, tam 
młodzi powstańcy  a tam Niemcy, a tam 
ksiądz (którym był wspomniany Łukasz) 
– objaśniali na gorąco rodzice. Lektor opo-
wiadał o nieznanych powszechnie aktach 
powstańczej epopei. 
W grupach rekonstrukcyjnych działamy już 
rodzinnie, opowiada diakon Łukasz – mój 
tata Andrzej Hubacz, brat Stanisław i jego 
syn Marcin. Wspólnie też wybraliśmy się w 
mundurach na defiladę – 11 listopada 2009 r. 
– na Plac Piłsudskiego. Tata wziął m.in. udział 
w marszu szlakiem V Wileńskiej Brygady AK. 
Znalazł się przy tej okazji po 50. latach pod 
bramą jednostki wojskowej w Hajnówce, 
gdzie służył jako żołnierz służby zasadniczej 
i przy okazji odnalazł dawnych znajomych, 
których już nie wielu żyje – wspomina Łu-
kasz.
Oglądamy wspólnie z diakonem Łukaszem 
fragmenty filmu z tej rekonstrukcji, prze-

prowadzonej przy 
współpracy Trój-
miejskiej Grupy 
Rekonstrukcji Histo-
rycznej i gdańskiego 
IPN – u. Kolejką wą-
skotorową w Puszczy 
Białowieskiej jadą mło-
dzi chłopcy i dziew-
częta z warkoczami, 
żołnierze podziemia 
niepodległościowego. 
Radośni, uśmiechnięci, jak 
młodzi wszystkich czasów. 
W tym samym miejscu, gdzie była 
obława, na miejscu kaźni młodych polskich 
patriotów, przy drodze na łące stoi pracow-
nik IPN z gdańskiego oddziału i opowiada. 
Z tła wyłania się Łukasz ze swoim Tatą, 
w mundurach „żołnierzy wyklętych” – do-
kładnie w tym miejscu na łące, gdzie zginęło 
dwóch żołnierzy AK – podczas obławy zor-
ganizowanej przez UB i NKWD. 
Historyk z IPN - u opowiada, jak ginęli tu po 
wojnie „żołnierze wyklęci”, żołnierze wy-
mazani z polskiej pamięci tylko dlatego, że 
byli wierni prawdziwie Niepodległej. Łukasz 
wraz z Tatą, jego kolegami i harcerzami byli 
przy pomniku „Inki”, palili znicze, modlili się. 
To ona, szesnastoletnia dziewczyna, żołnierz 
AK, została uśmiercona w gdańskim więzie-
niu UB, zgładzona jak wielu bohaterów pol-
skiej sprawy, którzy nie zdradzili ani Boga, 
ani Ojczyzny. W swoim testamencie do uko-
chanej babci zawarła takie słowa: „Kochana 
Babciu, zachowałam się tak jak trzeba…”. 
Co to znaczy dla nas dzisiaj – „zachować się 
jak trzeba?” – zamyśla się diakon.
W marsz szlakiem V Wileńskiej Brygady AK 
włącza się rzymskokatolicka parafia w Haj-
nówce. Do dziś w Polsce jest tyle miejsc za-
lanych przez „wschodnie morze czerwone”, 
gdzie ludzie nadal są pod wpływem komu-
nistycznej propagandy i przyłączają się do 
powiększania krzywd i niesprawiedliwości, 
jakie dotknęły męczenników narodowej 
sprawy. Do takich miejsc należy Hajnówka 
dla niektórych nazywana także – Czerwo-
ną Hajnówką. Opowiadał ksiądz proboszcz 
z Hajnówki – wspomina diakon Łukasz – że 
do tej pory niszczone są mogiły żołnierzy wi-
leńskiej AK, nadal nazywa się ich bandytami, 
natomiast o groby czerwonoarmistów nie-
ustannie dbają lokalne władze. Czyż to nie 
paradoks? – oburza się diakon.
Gdy uczestnicy marszu szlakiem V Wileńskiej 
Brygady AK szli wraz księdzem proboszczem 
po Mszy św. na ich groby, podszedł jeden 
parafianin i powiedział: – Gdzie ksiądz idzie, 
przecież to byli bandyci…

 Zapaleńcy i … oszczerstwa

Ruch rekonstrukcji historycznych ogarnia dziś 
niemal całą Europę. To rodzaj pozytywnego 
snobizmu, ale i kosztowne hobby. Diakon 
Łukasz dostrzega jednak zasadnicze różnice 
rozwoju tego ruchu w zachodniej Europie 
i w Polsce. Jak można dziś zaobserwować, 
rekonstrukcje zachodnie to jeszcze jeden ro-
dzaj rozrywki, fascynacji historycznymi ga-
dżetami no i niewątpliwie tworzenie rynku 

na kosztowne akcesoria. Zapaleńcy, którzy 
się tym zajmują w dużej mierze skupiają 
się na historycznej technologii wojskowej. 
Często zakładają mundury – tylko dlatego 
– bo pozwala im na to nadmiar finansowy. 
Społeczeństwa konsumpcyjne oswajane są 
od lat z ideologią , że na wszystkim można 
i trzeba zarobić. Mentalność konsumpcyjna 
przestaje akceptować ludzi, którzy mogą coś 
robić bezinteresownie, że mogą się poświę-
cać wartościom, nieprzeliczalnym na euro 
czy złotówki. Wystarczy poczytać komen-
tarze na naszych stronach internetowych 
czy w gazetach – mówi Łukasz – w których 
posądza się nas, że robimy to dla zysku 
i splendoru. A przecież wielu z nas zdobywa 
części umundurowania i inne potrzebne ele-
menty za własne oszczędności, dziewczyny 
szyją stroje. Wiele elementów wykonujemy 
sami. Traktujemy to jako rodzaj misji, jako 
żywą lekcję historii. Świadectwa martyrolo-
gii naszego narodu, mają pomóc młodszym 
pokoleniom zrozumieć, jakim złem były dwa 
systemy totalitarne, które wyniszczyły naród 
nie tylko fizycznie, ale i duchowo. To też 
przestroga na przyszłość. 
Jest jeszcze dodatkowa różnica między zain-
teresowaniem się tą dziedziną na Zachodzie 
i w Polsce, a jest ona głęboka. Nasze społe-
czeństwo podchodzi do tego wręcz rytualnie. 
Różni nas to, że nasze pokolenia wychowały 
się na inspiracjach niepodległościowych. To 
My – Polacy – mamy największe blizny po ka-
towskich i zdradzieckich cięciach. To również 
My – Polacy – najwięcej przelaliśmy bohater-
sko krwi. Tak więc, każde nasze przedsięwzię-
cie jest przepojone sentymentalnie z nutą 
patriotycznej pamięci. Dla mnie, przyszłego 
kapłana, to też forma świadectwa. Podcho-
dzą do mnie ludzie, którzy dowiadują się, że 
jestem duchownym, który odgrywa też role 
księży. Często inicjują rozmowy na tematy 
religijne. Niejednokrotnie są to ludzie, któ-
rzy oddalili się od Kościoła. I gdy są widzami 
albo uczestnikami takiej rekonstrukcji jak np. 
walki wrześniowe w Mużyłowicach Narodo-
wych, ale odgrywanej w Maćkowicach pod 
Przemyślem, gdzie kluczową rolę w 1939 r. 
odegrał miejscowy proboszcz, to zapytują, 
chcą wiedzieć więcej… – opowiada diakon.
Rekonstrukcje więc, to szansa budowania 
pomostu pomiędzy historią narodu a pla-
nem nadprzyrodzonym.
Pan Bóg odsłania prawdę tylko sobie wiado-
mymi metodami i komu chce, i jak chce.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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12 maja obchodziliśmy 75. rocznicę śmier-
ci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czy 
w społeczeństwie polskim żywa jest 
wciąż tradycja wielkich idei i czynów Mar-
szałka, który prawdziwie umiłował swoją 
Ojczyznę i gotów był poświęcić dla niej 
wszystko?
–  Wydaje mi się, że powinniśmy unikać 

przekładania historii na dzień dzisiejszy 
w sposób bezpośredni. Kiedy patrzę na 
zaangażowanie „Solidarności” – wielkie-
go ruchu społecznego, który narodził się 
z wielkiego pragnienia wolności, odzyska-
nia suwerenności, kontroli nad własnym 
życiem, to myślę, że duch w narodzie jest 

Marszałek Józef Piłsudski 
inspiracją dla pokoleń
Z Krzysztofem Jaraczewskim, wnukiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
i dyrektorem Muzeum poświęconego pamięci Marszałka, 
rozmawia Anna Tokarska 

bardzo mocny i dla wielu ludzi iskra ta 
wybuchła w zaskakującym miejscu, tam, 
gdzie historia, najmniej docierała tzn. do 
robotników pracujących w stoczniach, 
czyli w miejscach, które nie kojarzą się 
jako źródło studiowania wiedzy o historii. 
Podejrzewam, że tradycja jest żywa, ale 
nie w taki oczywisty i bezpośrednio prze-
łożony sposób. 

Z pewnością inicjatywy tj. otwarcie wy-
stawy przed Belwederem, w 75. rocznicę 
śmierci Józefa Piłsudskiego, której był Pan 
organizatorem, przybliżają postać Mar-
szałka i mogą inspirować wielu młodych 
ludzi do sięgnięcia do książek i innych 
materiałów historycznych…
–  Na pewno historia musi być dostępna dla 

wszystkich. Nigdy nie wiadomo w jaki 
sposób będzie ona kogoś inspirować, do 
kogoś docierać, przekonywać w jedną czy 
w drugą stronę. 

Co z dokonań pierwszego Marszałka Pol-
ski najbardziej zasługuje na pamięć i sza-
cunek potomnych?
–  Myślę, że historia Józefa Piłsudskiego jest 

tak bogata w doświadczenia, tak urozma-
icona, że właściwie od danej osoby zależy, 
co jest dla niej najważniejsze.
Jeżeli ktoś interesuje się wojskiem, to 
prawdopodobnie będą to aspekty woj-
skowe; rok 1920, może Legiony. Na kimś 
innym wrażenie będą robiły pierwsze lata 
niepodległości, wszystkie ustawy, któ-
re tworzyły podstawy funkcjonowania 
nowoczesnego społeczeństwa; relacje 
społeczeństwa obywatelskiego, prawa 
głosowania dla kobiet itd. Józef Piłsud-
ski uczestniczył przez lata konspiracji 
w tworzeniu idei ustrojowych, które po-
tem znalazły swoje ujście w pierwszych 
latach niepodległości. Innych będzie in-
spirować jego niezwykła zdolność organi-
zacyjna, którą można dostrzec w okresie 
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Belweder, 12 maja 2010 r. Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego. Przemawia Krzysztof Jaraczewski
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Otwarcie wystawy przed Belwederem poświęconej pamięci Marszałka Piłsudskiego

sprawowania rządów, ale także wcześniej, 
w czasie organizowania Legionów czy 
POW. 
Po wojnie polsko-rosyjskiej, pierwszą linią 
obrony niezależności i uniknięcia agre-
sji była wielka determinacja i siła ducha, 
która istniała w całym społeczeństwie. 
Marszałek Piłsudski tę moc ducha w Pol-
sce wytworzył. Wierzę, że bez tego ducha 
narodu, Polski dzisiaj by nie było. Dla mnie 
to jedno z najważniejszych osiągnięć. 

Za życia, Marszałek Piłsudski, mimo po-
prowadzenia narodu do wielkich zwy-
cięstw, doświadczył wielu upokorzeń i 
niewdzięczności ze strony swoich roda-
ków. Śmierć Marszałka 12 maja 1935 r. 
był jednak ogromnym wstrząsem i uświa-
domiła wszystkim ogrom straty po odej-
ściu tego wielkiego człowieka. Czy Polacy 
nie potrafią docenić za życia swoich przy-
wódców, którzy w sercu noszą wspólne 
dobro swojego narodu?
–  Nie umiem oceniać Polaków i wydaje mi 

się, że wyciąganie takich wniosków – jacy 
my jesteśmy, czy jacy nie jesteśmy – jest 
rzeczą niepotrzebną i poprzez takie pró-
by, niepotrzebnie spłaszczamy spojrzenie 
na samych siebie. 
Zadajmy sobie pytanie; dlaczego Józef 
Piłsudski jest obecnie szanowany jako 
postać historyczna i jako pewien symbol 
narodowy? Dzieje się tak dzięki ludziom, 
którym w rodzinie została ta historia, na 
ogół ustnie, przekazana i którzy później, 
po przełomie w 1989 r., wprowadzili 
zmiany stawiając pomniki Marszałkowi, 

czy nadając imię Józefa Piłsudskiego szko-
łom, pułkom, ulicom. Poprzez tego typu 
decyzje Józef Piłsudski wrócił do historii, 
do symboli narodowych i mówię to w tym 
sensie, że docenienie jego postaci zostało 
wprowadzone „od dołu”. Jest to wielka 
i piękna rzecz i w jakiś sposób wynika ze 
zrozumienia całości historii – z perspek-
tywy wielu lat. Prawdopodobnie instynk-
townie, że ta całość, a nie szczegół, ma 
wielkie znaczenie. Osąd historyczny został 
więc dokonany nie w tradycyjny sposób. 
Czyż można tu mówić o problemie, że 
jest się docenianym dopiero po śmierci? 
Chyba dotyczy to większości przywódców, 
a nie tylko, jeżeli tak było, Józefa Piłsud-
skiego. Kiedy patrzy się na Wielką Brytanię 
– Winstona Churchilla Anglicy odrzucili po 
wojnie bardzo szybko i dużo czasu upły-
nęło zanim został ponownie uznany, po-
patrzmy także na de Gaulla... 

Jak Pan uważa czy Marszałek Józef Piłsud-
ski mógłby być zadowolony z dzisiejszej 
rzeczywistości państwa polskiego? 
–  Tak, jak powiedziałem na początku, hi-

storii bezpośrednio nie można przełożyć, 
analogie są złudne i często niebezpiecz-
ne, mogą źle ukierunkować myślenie. Czy 
Marszałek byłby zadowolony z dzisiejszej 
rzeczywistości… – raczej sami musimy się 
zapytać czy my jesteśmy z niej zadowole-
ni? Historia zgłębia naszą ocenę i poziom 
świadomości. Nie pytam się czy Piłsudski 
byłby zadowolony np. z tego Muzeum, 
które stwarzamy, pytam się czy my jeste-
śmy wierni historii, czy ją porządnie i po-

ważnie przedstawiamy i pytam się czy ta 
przedstawiona historia służy dzisiejszemu 
społeczeństwu? To są nasze cele. Dzisiaj 
nie ma Józefa Piłsudskiego, a więc nie 
powinniśmy kierować się jego wirtualną 
aprobatą.
Przyświecają mi za to wartości, które on 
wyznawał. Wartości są rzeczami uniwer-
salnymi. Za punkt wyjścia organizowania 
wystawy w 75. rocznicę śmierci Józefa 
Piłsudskiego przyjęliśmy przemówienie 
Prezydenta Mościckiego, wygłoszone nad 
trumną Marszałka 18 maja 1935 r. przy 
wejściu do Katedry Wawelskiej. Powiedział 
on, że Piłsudski dał Polsce wolność, grani-
ce, moc i szacunek. Od tego czasu Polska 
dodała do tego zbioru słów np. solidar-
ność i miłość. Jest to bardzo ciekawe, ile 
takich pojęć kształtuje społeczeństwo.
Obecnie, jako młode państwo, które odbu-
dowuje się po okresie PRL-u, może mamy 
więcej powodów, żeby sięgać do tradycji 
II Rzeczypospolitej, czasu kiedy obudowy-
waliśmy wszystko. Mamy doświadczenia, 
do których możemy się odnieść. Ważne 
jest, aby historia była obecna w naszej 
codziennej świadomości. Historia to nie 
tylko daty, miejsca, ale wynikające z niej 
pewne ogólne poczucie wspólnej tradycji. 
Fakty historyczne pomagają przekazywać 
historię z pokolenia na pokolenie, ale 
one nie mogą być rzeczą najważniejszą. 
Najistotniejsze są te wartości, które 
z tego wynikają i chęć zaangażowania się 
w nie. 

Dziękuję bardzo za rozmowę.
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„Razem podążamy ku nadziei”

Ojca Świętego powitał prezydent Portugalii, 
Aníbal Cavaco Silva, który przypomniał, że swą 
niepodległość z 1179 r. Portugalia zawdzięcza 
stosunkom ze Stolicą Apostolską, zaś papieże 
zwali ją „Fidelissima” (Najwierniejsza). Papież 
wraz z prezydentem odebrali defiladę kompa-
nii reprezentacyjnych różnych rodzajów wojsk, 
a w siedzibie prezydenta republiki wpisał się do 
pałacowej księgi pamiątkowej: „W stulecie Re-
publiki moje gratulacje i błogosławieństwo dla 
całej Portugalii, kraju bogatego człowieczeń-
stwem i chrześcijaństwem”.
W czasie czterodniowej wizyty Benedykt XVI 
odwiedził Lizbonę, Fatimę i Porto oraz spotkał 
się z premierem, światem kultury, społecznika-
mi, chorymi i biskupami.
W pierwszym dniu pielgrzymki Ojciec Święty 
nawiązując do widocznego na wzgórzu wiel-
kiego Pomnika Chrystusa Króla w Almadzie 
powiedział – „wizerunek Chrystusa otwiera ra-
miona ku całej Portugalii, jakby przypominając 
jej o krzyżu”, na którym Jezus „ukazał siebie 
jako Króla i Sługę, ponieważ jest prawdziwym 
Zbawicielem ludzkości”.
Głównym jednak celem wizyty Benedykta XVI 
była pielgrzymka do Fatimy i oddanie czci Mat-
ce Bożej w rocznicę Jej objawień. W Fatimie 
pierwsze kroki Ojciec Święty skierował wprost 
do Kaplicy Objawień, gdzie spędził dłuższą 
chwilę na modlitwie. Klęcząc przed figurą Matki 
Bożej Fatimskiej wypowiedział słowa modlitwy: 
„Wszystkich powierzam i poświęcam Tobie, Naj-
świętsza Maryjo, Matko Boża i nasza Matko”.
Nawiązał także do zamachu na Jana Pawła II 
z 13 maja 1981 r. i „niewidzialnej ręki”, która 

uchroniła go wtedy od śmierci. Papież-Polak 
trzykrotnie za to dziękował w Fatimie Matce 
Bożej, a także podarował kulę, która go po-
ważnie zraniła, wbudowaną potem w koro-
nę Królowej Pokoju. Tym samym Matka Boża 
Fatimska jest ukoronowana nie tylko srebrem 
i złotem naszych radości i nadziei, ale także 
„pociskami” naszych trosk i cierpień – powie-
dział papież. Ojciec Święty ofiarował sanktu-
arium Złotą Różę.
Kierując słowo do kapłanów przestrzegł przed 
osłabieniem ideałów kapłańskich i „przed zaan-
gażowaniem się w działania, które nie zgadza-
ją się całkowicie z tym, co jest właściwe słudze 
Jezusa Chrystusa”. Wezwał do naśladowania 
św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars i zawierzył 
kapłanów Niepokalanemu Sercu Maryi.
W czasie modlitwy różańcowej papież prosił za 
wstawiennictwem Matki Bożej, aby „wszystkie 
rodziny narodów, zarówno tych, które wyróż-
niają się mianem chrześcijańskich, jak i tych, 
które nie znają jeszcze swego Zbawiciela, żyły 
w pokoju i zgodzie, aż zjednoczą się ostatecz-
nie w jednym tylko narodzie Bożym, ku chwale 
Przenajświętszej i Niepodzielnej Trójcy”. Pod-
kreślił, że „w naszych czasach, w których wierze 
na rozległych obszarach Ziemi grozi zgaśnięcie 
niczym niepodsycanego płomienia, prioryte-
tem, stojącym ponad wszystkimi innymi, jest 
uobecnienie Boga na tym świecie i otwarcie 
ludziom dostępu do Boga”.
13 maja odbyły się Uroczystości Rocznicowe. 
Był to najważniejszy punkt wizyty apostol- 
skiej w Portugalii. Plac Piusa XII przed bazy-
liką w duchowym sercu kraju wypełniła pół-

milionowa rzesza pielgrzymów z 35 krajów 
świata. 
„Przybyłem do Fatimy – powiedział Ojciec 
Święty – by na nowo cieszyć się obecnością 
Maryi i Jej macierzyńską opieką. Przybyłem 
do Fatimy, ponieważ do tego miejsca zmierza 
dzisiaj Kościół pielgrzymujący, w którym Jej Syn 
chciał widzieć narzędzie ewangelizacji i sakra-
ment zbawienia. Przybyłem do Fatimy, aby się 
modlić wraz z Maryją i tak wieloma pielgrzy-
mami za ludzkość, przygniecioną udrękami 
i cierpieniami. I wreszcie przybyłem do Fatimy 
z tymi samymi uczuciami, jakie żywili błogo-
sławieni Franciszek i Hiacynta oraz Służebni-
ca Boża Łucja”. Przybył także, aby „zawierzyć 
macierzyńskiej opiece Maryi kapłanów, osoby 
konsekrowane, misjonarzy z okazji kończącego 
się Roku Kapłańskiego. Zaznaczył, że „zawierza 
niebiosom wszystkie ludy i narody Ziemi”.
Papież przestrzegł także przed opinią, że „pro-
rocka misja Fatimy została zakończona”. „Czło-
wiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale 
nie może go zatrzymać... W Piśmie Świętym 
często widać, że Bóg poszukuje sprawiedli-
wych, aby ocalić miasto ludzkie i to samo czyni 
tutaj w Fatimie” – mówił papież. Na zakończe-
nie wyraził nadzieję, by „te siedem lat, które 
dzielą nas od stulecia Objawień, przyspieszyło 
zapowiadany triumf Niepokalanego Serca Ma-
ryi ku chwale Trójcy Przenajświętszej”.
Ojciec Święty zwrócił się także do Polaków, mó-
wiąc: „Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Gro-
madzi nas tu Niepokalana Matka Boga, która 
w tym miejscu zechciała pozostawić ludzkości 
przesłanie pokoju. Wiąże się ono z wezwaniem 
do zawierzenia i pełnej nadziei modlitwy, aby-
śmy mogli przyjąć łaskę miłosierdzia, którą Ona 
nieustannie wyprasza u swego Syna dla kolej-
nych pokoleń. W tym duchu polecam Jej opiece 
Was, wasze rodziny i wspólnoty, i z serca Wam 
błogosławię”.
Żegnając Portugalię papież przypomniał, że 
w Fatimie modlił się za cały świat, prosząc, aby 
„przyszłość przyniosła jak najwięcej braterstwa 
i solidarności, więcej wzajemnego szacunku 
oraz odnowione ufność i zaufanie do Boga, 
naszego Ojca, który jest w niebie”.

Pod takim hasłem Benedykt XVI udał się w dniach 11-14 maja w pielgrzymkę do 
Portugalii. Głównym celem pielgrzymki był udział w obchodach dwóch rocznic: 93. 
objawień fatimskich oraz 10. beatyfikacji dwojga pastuszków, Hiacynty i Franciszka, 
którym ukazywała się Matka Boża w dniach od 13 maja do 13 października 1917 r. 

Benedykt XVI w Portugalii

Grupa 173 żołnierzy, funkcjonariuszy Stra-
ży Granicznej, pracowników wojska i ich 
rodzin wyruszyła 17 maja 2010 r. na 52. 
Międzynarodową Pielgrzymkę Żołnierzy 
do Lourdes. Błogosławieństwa pielgrzy-
mom w mundurach udzielił w Katedrze Po-
lowej WP administrator diecezji wojskowej 
ks. płk Sławomir Żarski. Polscy żołnierze 
pielgrzymują do Lourdes już po raz 18.

Ks. Żarski żegnając pielgrzymów powiedział, aby 
zdążając do groty objawień pamiętali przede 
wszystkim o tym co określa etos polskiego żoł-
nierza, o haśle: Bóg – Honor – Ojczyzna. Dbajcie 
o dobre imię polskiego żołnierza – podkreślił. 
Zachęcił do modlitwy w intencji żołnierzy peł-
niących służbę na misjach pokojowych, a także 
rodzin wojskowych, które w ostatnim czasie 
utraciły swoich najbliższych w katastrofie pod 
Smoleńskiem. Życzył żołnierzom, aby czas piel-
grzymki był dla nich czasem „odnowy duchowej, 
spokoju i modlitewnego wyciszenia”. Udających 
się do Lourdes pielgrzymów żegnali także ks. 

kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP, ks. 
płk SG Zbigniew Kępa i ks. mjr Mateusz Hebda.
Jak powiedział ks. płk Dariusz Kowalski, dziekan 
Wojsk Lądowych, koordynator ruchu pielgrzymko-
wego w Ordynariacie Polowym WP, hasłem tego 
rocznej pielgrzymki żołnierzy są słowa: „Droga 
Krzyża, drogą życia.” – W pielgrzymce uczestniczą 
Ci, których szumnie nazywa się „sługami bezpie-
czeństwa i pokoju”, chodzi o to aby oni sami byli 
napełnieni tym pokojem, który jest darem Boga. 
Ten dwudziestotysięczny tłum ludzi w mundu-
rach to taka współczesna wieża Babel. Żołnierze 
spotykają się, rozmawiają o różnicach, wspólnie 
modlą się. Takim wspólnym mianownikiem dla 
tego wielokulturowego tłumu jest przede wszyst-
kim to, że wszyscy są chrześcijanami, przyjętymi 
przez chrzest w poczet żołnierzy Chrystusa, a jed-
nocześnie są to ludzie naprawdę zainteresowani 
ochroną pokoju – powiedział ks. Kowalski.
- W pielgrzymce uczestniczą także ludzie, którzy 
na własnym ciele noszą ślady odpowiedzialności 
za pokój, ludzie którzy są inwalidami wojenny-
mi, okaleczeni wojną. To są naprawdę wzrusza-

jące chwile kiedy zdrowi żołnierze służą tym, 
którzy są uzależnieni egzystencjalnie od pomocy 
innych – podkreślił kapelan. Całość doświadczeń 
pielgrzymkowych sakramenty, modlitwa, wysi-
łek, poczucie wspólnoty mają doprowadzić do 
bardzo osobistego spotkania z Bogiem.
Polskiej grupie pielgrzymiej towarzyszy 7 ka-
pelanów Ordynariatu Polowego WP. Pątnicy 
w mundurach przybędą do Lourdes we czwartek 
wieczorem. Następnego dnia, 21 maja żołnierze 
będą modlić się w piątkowym w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej. Wieczorem rozpocznie się spo-
tkanie z udziałem wszystkich przybywających do 
Lourdes grup wojskowych.
Sobotę pielgrzymi powitają o godzinie 6 rano 
Mszą św. sprawowaną w Grocie Massabielskiej. 
Przez cały dzień będą trwały spotkania z przed-
stawicielami innych grup animowane przez ka-
pelanów wojskowych. Wieczorem polscy żołnie-
rze wezmą udział w maryjnej procesji światła.
W niedzielny poranek żołnierze z całej Europy 
uczestniczyć będą w Mszy św. polowej. Eucha-
rystię koncelebrować będą także wszyscy obecni 
kapelani.
Polscy żołnierzy pielgrzymują do Lourdes już po 
raz 18. Do kraju wrócą 27 maja.

Krzysztof Stępkowski

Na drodze do Lourdes
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Niebanalne
życiorysy

Krzysztof urodził się w 
1869 r. w rodzinie rolni-
ków. W młodości był pa-
sterzem. W wieku 19 lat 
wstąpił do seminarium 
duchownego. Po przyję-
ciu święceń został pro-

boszczem parafii w Totatiche (Meksyk). Pod-
jął tam dzieło budowy szkół, drukarni prasy, 
centrów katechizacji dla dzieci i dorosłych. 
Zorganizował także budowę elektrowni. 
Przygotowywał okolicznych rolników do 
podjęcia współpracy z mieszkańcami miast. 
Słynął z nabożeństwa do Matki Bożej.
Kiedy antychrześcijański rząd Meksyku na-
kazał likwidację wszystkich seminariów du-

chownych, św. Krzysztof zebrał alumnów 
i otworzył własne seminarium. Zostało ono 
jednak wkrótce wykryte i zamknięte. Święty 
nie zniechęcił się – otwierał kolejne semina-
ria. Gdy ta metoda okazała się nieskuteczna, 
zorganizował prywatne zajęcia dla kandy-
datów do kapłaństwa.
Fałszywie oskarżony o sprzyjanie siłom re-
wolucyjnym, został aresztowany 21 maja 
1927 roku podczas podróży na jedno 
z gospodarstw, gdzie miał odprawić Eucha-
rystię. Rozdał swój ostatni majątek egzeku-
torom wydanego na niego wyroku, udzielił 
im rozgrzeszenia, a następnie, bez żadnego 
procesu, został zastrzelony 25 maja 1927 
r. w Colotitlan (Meksyk). Beatyfikował go 

Święci Krzysztof Magallanes, prezbiter, i Towarzysze, męczennicy

w 1992 r. Jan Paweł II; osiem lat później, 
21 maja 2000 r., dokonał on też jego kano-
nizacji.
Początek XX w. to czas prześladowania 
Kościoła w Meksyku. Kapłani, którzy de-
cydowali się na pracę na tych terenach, 
świadomi byli nieuchronnej śmierci. Mimo 
to nie brakło misjonarzy. W latach dwu-
dziestych XX w. na terenie Meksyku zginęło 
25 wspominanych dzisiaj świętych – kapła-
nów i osób świeckich. Żaden z nich nie miał 
wytoczonego procesu, żaden nie mógł się 
bronić. Łączyła ich szczególne umiłowanie 
Eucharystii, nabożeństwo do Maryi oraz po-
sługa biednym.

jur

Pó³ka z ksi¹¿kami

Okrągła rocznica bitwy pod Grunwal-
dem – 600 lecie zwycięskiego starcia 
z Zakonem Krzyżackim – stała się oka-
zją do publikacji znakomitego albu-
mu „Chwała Grunwaldu”, który uka-
zał się nakładem wydawnictwa Biały 
Kruk. 

Album przedstawia zarówno wiarygodny 
obraz średniowiecznej Polski, konfliktu pol-
sko-krzyżackiego i samej bitwy, jak i trwa-
nie do dziś wspaniałych tradycji i pamięci 
o chwale polskiego oręża. Książka dedyko-
wana jest pamięci niestrudzonych obroń-
ców wartości chrześcijańskich i patriotycz-
nych, tragicznie zmarłych w pobliżu Lasu 
Katyńskiego Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda 
Kaczorowskiego. 

Polska victoria
pod Grunwaldem

Monumentalny album (296 stron, ponad 
300 fotografii) zawiera  zdjęcia z insceni-
zacji bitwy w obiektywie mistrza Adama 
Bujaka oraz opis fotograficzny działań wo-
jennych od Krakowa po Malbork, z fotogra-
fiami ponad 40 zamków i warowni, m.in. 
Wawelu, tzw. Orlich Gniazd, Malborka, 
Gniewu, fotografie inscenizacji: wyprowa-
dzenia wojsk, bitwy, zwycięstwa, wspa-
niałych krajobrazów z okolic Grunwaldu 
i z całej Polski.
Narracja albumu jest dziełem historyka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. 
Krzysztofa Ożoga. Autor oparł się w swojej 
pracy na najnowszym stanie wiedzy na te-
mat wojny z Zakonem Krzyżackim w latach 
1409-1411. Wartki styl sprawia, że rzetelna 
wiedza naukowa przekazywana jest w spo-
sób łatwy do przyswojenia. Z historycznym 
esejem wspaniale współgrają dwa ciekawe 
artykuły o współczesnej fascynacji grun-
waldzką tradycją. Jeden z nich przedstawia 
początki i rozwój inscenizacji grunwaldzkiej. 
Drugi tekst prezentuje dzieje i działalność 

ruchu rekonstrukcji historycznej, którego 
przedstawiciele tak licznie goszczą co roku 
na polach grunwaldzkich. Wiele informacji 
dają też rozbudowane podpisy pod zdjęcia-
mi autorstwa współtwórcy albumu Leszka 
Sosnowskiego.
Książka ma trzy osobne wersje językowe: 
polską, angielską i niemiecką.
Na fotografiach można rozpoznać m.in. Ja-
rosława Struczyńskiego (Wielkiego Mistrza 
Zakonu Krzyżackiego) i Jacka Szymańskie-
go (króla Jagiełłę). Obaj wcielają się w te 
postaci na Polach Grunwaldzkich, gdzie 
corocznie od 1998 r. odbywają się insceni-
zacje jednej z trzech największych wiktorii 
w historii polskiego oręża. Wraz z Krzysz-
tofem Góreckim, reżyserem inscenizacji, są 
pomysłodawcami całego przedsięwzięcia, 
które nieprzerwanie od 13 lat integruje 
społeczności Europy i przyciąga pasjona-
tów historii także spoza naszego kontynen-
tu. W tym roku planowany jest udział ok. 
6 tys. inscenizatorów.

oprac. at

Myœli
nieprzedawnione

„Najważniejszą rzeczą, którą mężczyzna może zrobić
dla swoich dzieci, to kochać ich matkę”.

T. Hesburgh
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Na początku Eucharystii do Katedry Polo-
wej wprowadzone zostały sztandary Straży 
Granicznej, Policji i innych formacji mun-
durowych związanych z MSWiA. Mszę św. 
uświetniła muzyką Orkiestra Reprezentacyj-

na SG z Nowego Sącza. Zebranych powitał 
ks. płk Zbigniew Kępa, Dziekan Straży Gra-
nicznej.
– Troska o Ojczyznę jest Waszą służbą 
– mówił w homilii ks. Żarski – jesteście od-
powiedzialni za szczelność naszych granic. 
Dziękujemy dziś za Waszą pełną poświęce-
nia postawę, wynikającą nie tylko z natury 
Waszej służby, ale przede wszystkim, z tego, 
że Polskę nosicie w sercu – powiedział.
Ks. Żarski przypomniał słowa homilii biskupa 
polowego Tadeusza Płoskiego, które wygło-
sił przed czterema laty podczas obchodów 
piętnastolecia Straży Granicznej. „Chrystus 
wszedł w bramy koszar Straży Granicznej, 
pragnie być jednak rozpoznanym i zaproszo-
nym do udziału w życiu i służbie. W ludzkich 
sercach musi dokonać się przemiana, jaka 
nastąpiła w sercach uczniów zdążających do 

W tym roku mija 19. rocznica powołania Straży Granicznej z tej okazji w Kate-
drze Polowej WP kadra, pracownicy i funkcjonariusze tej formacji mundurowej 
uczestniczyli w Eucharystii pod przewodnictwem ks. płk Sławomira Żarskiego, 
administratora diecezji polowej. W homilii ks. Żarski zaapelował do funkcjonariu-
szy o odważne głoszenia Ewangelii Chrystusa w środowisku Straży Granicznej.

Emaus” – dziś na nowo odczytujemy te sło-
wa i chcemy o nich pamiętać – powiedział 
ks. Żarski.
Administrator diecezji polowej podzięko-
wał funkcjonariuszom za pomoc udzieloną 

rodzinom ofiar tragedii 
w Smoleńsku ,podczas 
niedawnej żałoby. Doce-
nił zaangażowanie funk-
cjonariuszy SG, którzy 
brali udział w organi-
zacji ceremonii powi-
tania ciał tragicznie 
zmarłych w katastrofie 
smoleńskiej. Pamięta-
my o waszej obecności 
i życzliwości – zapewnił 
kapelan.
Na koniec życzył funk-
cjonariuszom i pracow-
nikom, aby pamiętali 
o „krytycznej postawie 
wobec otaczającej rze-
czywistości”. – Za wier-
ność prawdzie płaci się 
często wysoką cenę, jest 
ona jednak miła Bogu 
i Ojczyźnie – podkreślił. 
Zachęcił do naśladowa-
nia ks. Jerzego Popie-
łuszki, niech będzie dla 
Was wzorem do naśla-
dowania- zaapelował.
Mszę św. z ks. Żarskim 
celebrowało grono ka-

Troska o Ojczyznę jest Waszą służbą
Warszawa: 19. rocznica powołania Straży Granicznej

pelanów posługujących w Straży Granicz-
nej. Obecni byli także przedstawiciele Pra-
wosławnego Ordynariatu Polowego i Ewan-
gelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.
W Eucharystii uczestniczyli m. in. wicemini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
Adam Rapacki, Komendant Główny Policji 
Andrzej Matejuk, szef ABW Krzysztof Bonda-
ryk, Szef Służby Celnej Jacek Kapica, komen-
danci poszczególnych oddziałów SG, funk-
cjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, 
Wojsko, Policja, Służby Celne i mieszkańcy 
Stolicy.
Po Mszy św. delegacja MSWiA złożyła kwia-
ty na grobie Biskupa Polowego Tadeusza 
Płoskiego i ks. płk Jana Osińskiego, znajdu-
jącego się w Kaplicy Lotników. Następnie na 
pl. Krasińskich odbyła się ceremonia wręcze-
nia nominacji i odznaczeń wyróżniającym 
się funkcjonariuszom i pracownikom Straży 
Granicznej.
 
Straż Graniczna jest formacją munduro-
wą typu policyjnego. Została powołana do 
życia ustawą z dnia 12 października 1990, 
jej funkcjonowanie rozpoczęło się 16 maja 
1991 wraz z rozformowaniem Wojsk Ochro-
ny Pogranicza. Wykonuje zadania związane 
z ochroną granicy państwowej i kontrolą 
ruchu granicznego. Nadzór nad formacją 
sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Komendant Główny Straży 
Granicznej jest centralnym organem admi-
nistracji państwowej w sprawach ochrony 
granicy państwowej. Rola Straży Granicznej 
znacznie wzrosła po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej, wraz z przesunięciem się gra-
nic wspólnoty.

Tekst i zdjęcia:
Krzysztof Stępkowski
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Nowy Szef Sztabu Generalnego WP
Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki Prezydenta 
RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych – powołał gen. broni Mieczysława Cieniucha 
na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uroczystość odby-
ła się 7 maja 2010 roku w Belwederze. Ordynariat Polowy WP reprezentował 
ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej.

W uroczystości udział wzięli m.in.: minister 
ON Bogdan Klich, szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego Stanisław Koziej, przewodni-
czący Sejmowej Komisji Obrony Stanisław 
Wziątek, kierownictwo Kancelarii Prezyden-
ta RP, kierownicza kadra resortu obrony na-
rodowej i Sztabu Generalnego WP.
Po wręczeniu nominacji marszałek Sejmu 
podziękował w swoim wystąpieniu gen. 
Cieniuchowi za jego gotowość do objęcia tej 
odpowiedzialnej funkcji w Siłach Zbrojnych 
RP. Zaznaczył, iż zadaniem nowego szefa 
Sztabu Generalnego WP będzie m.in. pogłę-
bienie reformy sił zbrojnych. – Armia profe-
sjonalna ma sens wtedy, gdy jest nowocze-
śnie wyposażona i nowocześnie dowodzona 
– mówił marszałek Komorowski, wskazując 
tym samym na priorytetowe zadania, jakie 
stoją przed kierownictwem armii.
– Nominacja na stanowisko szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego to dla mnie 
ogromny honor. Ma ona miejsce w momen-
cie i sytuacji bardzo szczególnej: w cieniu 
smoleńskiej tragedii, która przyniosła naszej 
armii niepowetowaną stratę. Wskazanie 
mojej osoby jako godnej do sprawowania 

kierowniczej roli w Siłach Zbrojnych 
Rzeczpospolitej traktuję jako kredyt 
zaufania wobec moich umiejętności, 
doświadczenia i wiedzy – powiedział 
gen. Cieniuch.
Szef Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego jest najwyższym rangą ge-
nerałem Sił Zbrojnych RP. W imieniu 
ministra obrony narodowej, dowodzi 
Siłami Zbrojnymi. Jego rozkazom podlegają 
dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych: 
Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynar-
ki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Szef SG WP 
jest także najwyższym wojskowym reprezen-
tantem Polski na forum Sojuszu i Unii Euro-
pejskiej oraz w kontaktach bilateralnych.
Gen. broni Mieczysław Cieniuch urodził się 
24 stycznia 1951 r. w Bydgoszczy. W latach 
1970-1974 studiował w Wyższej Szkole Ofi-
cerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czar-
nieckiego w Poznaniu, po ukończeniu której 
otrzymał promocję na stopień wojskowy 
podporucznika w korpusie oficerów wojsk 
pancernych. Jest również absolwentem Aka-
demii Wojsk Pancernych ZSRR w Moskwie 
(1979-1982) oraz Akademii Sztabu Gene-

ralnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej 
w Moskwie (1990-1992). W latach 1999-
-2000 odbył studia podyplomowe na amery-
kańskim Narodowym Uniwersytecie Obrony 
w Waszyngtonie (ang. National Defence Uni-
versity). W Stanach Zjednoczonych ukończył 
także kurs prowadzenia operacji pokojowych 
w Defence Institute of International Legal 
Studies w Newport.(2002) oraz kurs zarzą-
dzania zasobami osobowymi w Naval Post-
graduate School w Monterey (2004).
Gen. broni Mieczysław Cieniuch jest odzna-
czony m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzy-
żem Zasługi i Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju”.

MON/kes

Dr Mozołowski – osobisty lekarz Marszałka Piłsudskiego
W 75. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i 70. rocznicę zbrodni katyń-
skiej, w której zginęło 900 lekarzy, m.in. lekarz osobisty Marszałka i ostatni Or-
dynator Oddziału Neurologicznego Szpitala Ujazdowskiego, płk dr med. Stefan 
Mozołowski, w Wojskowym Instytucie Medycznym, 12 maja, odbyła się uroczysta 
konferencja poświęcona Wojskowym Oddziałom Neurologicznym II RP w Warsza-
wie. Gospodarzem spotkania była dyrekcja WIM z gen. dr. hab. med. Grzegorzem 
Gielerakiem. Ordynariat Polowy reprezentował ks. płk Marek Kwieciński, Dziekan 
Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

W czasie konferencji, zorganizowanej przez 
Komisję Historyczną Komitetu Nauk Neu-
rologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 
Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego, której przewodniczyli prof. 
dr hab. med. Teofan M. Domżał oraz doc. dr 
hab. med. Stanisław Ilnicki, wręczono akt po-
śmiertnej nominacji generalskiej rodzinie gen. 
dr. med. Stefana Mozołowskiego. 
Jedną z ostatnich nominacji, podpisanych 
przez Lecha Kaczyńskiego, wręczył wnukowi 
generała – Stefanowi Żarko Matuszewskie-
mu, doradca Prezydenta RP ds. zdrowia, dr 
hab. Tomasz Zdrojewski (obecnie reprezen-
tujący Kancelarię Prezydenta). 
Referaty wygłosili: doc. dr hab. med. Stanisław 
Ilnicki nt. „Wojskowe Oddziały Neurologicz-
ne w Warszawie 1919- 1939”, prof. dr hab. 
med. Teofan M. Domżał „Czy mózgi ludzi ge-
nialnych są inne?” oraz dr Bożena Borysewicz 
(rodzina lekarza współprowadzącego bada-
nia mózgu Marszałka) „Nasze poszukiwania 
mózgu Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Tłem uroczystej konferencji był portret Mar-
szałka Piłsudskiego, udostępniony organiza-
torom przez Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie oraz album prezentujący wyniki 
badania mózgu Józefa Piłsudskiego, przepro-
wadzone w latach 1935-37 przez prof. Mak-
symiliana Rose, dyrektora Polskiego Instytutu 
Badania Mózgu w Wilnie. Album udostępni-
ło kierownictwo Działu Zbioru Specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej. Przedstawiciele 
tej instytucji utworzyli Stowarzyszenie mające 
na celu obronę Działu Zbioru Specjalnych za-
grożonych obecnie utratą swojej siedziby.
Oprawę uroczystości tworzyła obecność 
pocztu sztandarowego Kompanii Reprezen-
tacyjnej WP.
Stefan Andrzej Mozołowski – ur. 19 lutego 
1892 w Sanoku. W latach 1902-1910 uczęsz-
czał do Gimnazjum Męskiego w Sanoku, 
w którym zdał maturę, a następnie rozpoczął 
studia medyczne (1910-1917) na Uniwersy-
tecie Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie 
I wojny światowej wstąpił do Legionów Pol-

skich. W 1917 uzyskał dyplom ukończenia 
medycyny we Lwowie i rozpoczął praktykę le-
karza wojskowego. W 1934 został osobistym 
lekarzem Józefa Piłsudskiego. We wrześniu 
1939 został komendantem Szpitala Wojen-
nego w Tarnopolu, tam też dostał się do nie-
woli sowieckiej. Osadzony w obozie jenieckim 
w Starobielsku. Zamordowany wiosną 1940 
przez NKWD w więzieniu w Charkowie.
Dr Mozołowski swoją niezłomną postawą 
(mógł ewakuować się na Zachód we wrześniu 
1939 r., ale zdecydował się pozostać ze swo-
imi rannymi żołnierzami) kultywował wspa-
niałe tradycje rodzinne. Wśród wielu wybit-
nych członków rodziny był Jan Nepomucen 
Fijałek, polski historyk Kościoła katolickiego, 
ksiądz, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz profesor i rektor Uniwersytetu Lwow-
skiego.                                                        at
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Akt pośmiertnej nominacji generalskiej
odbiera wnuk dr. Mozołowskiego
– Stefan Żarko Matuszewski 
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Wiarę odnajdziesz na poligonie

Szkołę powołała pod swoim patronatem 
Fundacja im. św. Marcina „Patria et Miseri-
cordia”, której założycielem jest ks. płk Marek 
Wesołowski. Patronat nas szkołą objęło rów-
nież MON oraz Sztab Generalny WP. Placów-
ka ma nosić imię zmarłego tragicznie w ka-
tastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Biskupa 
Polowego WP gen. broni Tadeusza Płoskiego.
Jak podkreśla Komendant szkoły – mjr 
w st. rez. Sławomir Grychtal, Liceum ma być 
szkołą wojskową, dlatego kadeci będą umun-

durowani. Jest to 
placówka wyłącznie 
z internatami, bo 
w trakcie realizacji programu wychowawcze-
go chodzi nie tylko o zdobywanie wiedzy, ale 
także o szeroko zakrojony proces formowania 
osobowości skierowany na określone warto-
ści. – Chcemy nakreślić postawę kadeta, jaką 
powinien reprezentować po zakończeniu 
szkoły, na jakich zasadach moralnych powi-
nien budować swoje życie w przyszłości oraz 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej z Oddziałów Specjalnych w Mińsku Mazowiec-
kim i Gliwicach, Mazowieckiego Oddziału ŻW oraz wspierający ich żołnierze Wojsk 
Lądowych ćwiczący na majowym poligonie w Wędrzynie nie omieszkali dołożyć 
wszelkich starań do stworzenia kaplicy polowej, w której to pod duszpasterską 
opieką ks. ppłk Piotra Kowalczyka mogli kultywować wiarę 
i swe wartości moralne uciekając się z codzienną modlitwą 
w nabożeństwach majowych do Matki Bożej naszej Hetmanki.

Świadomość wyjazdu w strukturach Polskich Kontyngentów Woj-
skowych do krajów dotkniętych wojną, przemocą i nieposzanowa-
niem godności życia ludzkiego dodatkowo motywuje do pogłę-
biania wiary, która będzie w całej swej okazałości drogowskazem 
w umacnianiu pokoju w kraju i na świecie.
Słowami „nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” wprowadź-
my do swych serc sens czynienia dobra w niesieniu bezinteresow-
nej pomocy bliźniemu. Dając dobry przykład młodemu pokoleniu 
w rocznicę dwudziestolecia Żandarmerii Wojskowej pamiętajmy, 
aby dawać miłość by być kochanym.

st. sierż. Piotr Głażewski

Szesnastoletni młodzieńcy stanęli 7 maja w szranki o zdobycie 
statusu młodego kadeta. Testy psychologiczne i sprawnościo-
we, badania lekarskie wraz z uzyskanymi wynikami nauczania 
w gimnazjum, zadecydują o tym czy zasilą oni nowo tworzo-
ne Liceum Akademickie Korpusu Kadetów (LAKK) w Lipinach 
|k/Radomia. Rekrutacja została przeprowadzona w 10. War-
szawskim Pułku Samochodowym.

jakimi zasadami powinien się kierować w ży-
ciu zawodowym – powiedział Komendant.
W trzyletnim liceum, na podbudowie gim-
nazjum kończącym się maturą, nauka bę-
dzie wzbogacona o dodatkowe zajęcia 
z wojskowości i obronności. Liceum Aka-
demickie Korpusu Kadetów nawiązuje do 
tradycji elitarnej Szkoły Korpusu Kadetów nr 
1 we Lwowie z okresu II Rzeczypospolitej. 
Kadeci będą uczyć się w klasach z rozszerzo-
ną matematyką, fizyką, biologią oraz języka-
mi obcymi. Przejdą szkolenie wojskowe do 
stopnia dowódcy drużyny – kaprala, zakoń-
czone egzaminem MON, a także szkolenie 
ogniowe w tym: strzelanie z broni strzelec-
kiej oraz obsługiwanie broni osobistej. 
W LAKK będą odbywały się zajęcia profi-
lowane: retoryka, ceremoniał wojskowy, 
dyplomacja, sporty walki, nauka jazdy na 
nartach, obozy letnie i zimowe, alpinistyka, 
pływanie, obozy survivalowe, ratownictwo 
medyczne, żeglarstwo i in.
Szkoła przygotowuje uczniów do służby w ar-
mii, kontynuowania nauki w szkołach oficer-
skich oraz wyższych szkołach technicznych. 

at
Więcej informacji o szkole na stronie:
www.lakk.edu.pl

Amadeusz Witkowski – pochodzi z Radomia, z rodziny o tradycjach wojskowych. Od młodych lat 
fascynuje się wojskiem. Trenuje lekkoatletykę w Klubie „Orlęta Radom”.
Jakub Wrzosek – pochodzi z Nieznamierowic k/Radomia. W rodzinie ma wielu wojskowych, sam także 
chciałby służyć w armii. Lubi piłkę nożną i biegi. 
Tomasz Baraniak – pochodzi z Kłębowa k/Lidzbarku Warmińskiego. Chciałby kontynuować wojskowe 
tradycje rodzinnne. Uprawia piłkę nożną i lekkoatletykę.

Zostać młodym
kadetem
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Świętoszów
I Komunia Święta w parafii wojskowej p.w. św. Floriana w Świętoszowie.
W drugą niedzielę maja w świętoszowskim garnizonie do sakramentu Pierwszej 
Komunii Świętej przystąpiła grupa dzieci z rodzin wojskowych. Po raz pierwszy sakra-
ment przyjęło 42 dziewcząt i chłopców.
Świątynia na ten dzień została wyjątkowo udekorowana. Podczas Mszy św. ks. ppłk 
Augustyn Rosły, proboszcz parafii św. Floriana w Świętoszowie podziękował rodzi-
com za ich troskę o przyszłe pokolenie Kościoła i Ojczyzny.                               ar/kes

Wrocław
W poniedziałek, 10 maja 2010 r., w miesiąc po katastrofie prezydenckiego samolotu 
pod Smoleńskiem, w bazylice pw. Św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu odbyła się 
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia, pierwszej w stolicy Dolnego Śląska, pamiątko-
wej tablicy w hołdzie ofiarom tego tragicznego wydarzenia.
Aktu odsłonięcia tablicy, ufundowanej przez miejscową wspólnotę parafii wojskowo 
– cywilnej i wykonanej w czarnym granicie, z wytłoczonymi na niej złotymi zgłoskami, 
96 imionami i nazwiskami ofiar katastrofy dokonał Dowódca Śląskiego Okręgu Woj-
skowego, gen. bryg. Zbigniew Smok. Następnie tablicę poświęcił proboszcz Bazyliki 
Elżbietańskiej ks. płk January Wątroba. 
Uroczystość poprzedziła Msza św. z udziałem przedstawicieli wojska, społeczeństwa 
wrocławskiego i dzieci pierwszo-komunijnych, koncelebrowana pod przewodnic-
twem Prepozyta Kapituły przy Bazylice Św. Elżbiety, ks. prałata płk Wątroby, który 
wygłosił również okolicznościową homilię.                                                              sz

Warszawa-Bemowo
Przy parafii cywilno-wojskowej p.w. Matki 
Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Bo-
ernerowie zorganizowana została wystawa 
poświęcona siedmiu wspaniałym ludziom Be-
mowa - ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem. 
W ten sposób władze samorządowe, Urząd 
Dzielnicy Bemowo oraz mieszkańcy pożegnali 
swoich sąsiadów, przyjaciół związanych z tą 
częścią Warszawy.
Na planszach upamiętniono generałów Fran-
ciszka Gągora, Bronisława Kwiatkowskiego, 
Kazimierza Gilarskiego, bp Tadeusza Płoskie-
go, ks. płk Jana Osińskiego, posłankę  Grażynę 
Gęsicką i prezesa NBP Sławomira Skrzypka.
Portrety opatrzone były obszernymi biograma-
mi, uzupełniały je wpisy osobiste wpisy miesz-
kańców Bemowa, którzy chcieli oddać ostatni 
hołd swoim ofiarom katastrofy.            esj/kes

Warszawa
– Polska rozpaczliwie szuka sensu swojej narodowej żałoby – mówił 10 maja podczas 
Mszy św. w intencji osób, które zginęły 10 kwietnia w katastrofie samolotu prezy-
denckiego bp Stanisław Budzik. W Katedrze Polowej WP sprawowana była Msza św. 
w 30 dzień po tragedii smoleńskiej. Eucharystii przewodniczył bp legnicki Stefan Ci-
chy.
Przed Mszą św. przed ołtarzem zapalono 96 zniczy upamiętniających ofiary katastro-
fy. Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy Batalionu Reprezentacyjnego WP.
Mszę św. koncelebrowało liczne grono kapelanów wojskowych. Wspólnie modlili się 
członkowie rodzin uczestników tragicznego loty, żołnierze, funkcjonariusze Straży 
Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej, prawnicy, kombatanci i mieszkańcy 
stolicy. Na zakończenie Mszy św. odśpiewana została modlitwa Wieczny Odpoczynek 
w intencji ofiar katastrofy.
Po południu na warszawskich Powązkach wojskowych poświęcona została kwatera 
smoleńska, w której złożono 12 urn ze szczątkami ofiar katastrofy odnalezione i przy-
wiezione po uroczystościach pogrzebowych. W uroczystości wzięły udział rodziny, 
kapelani Ordynariatu Polowego, żołnierze i mieszkańcy Warszawy. Aktu poświęcenia 
dokonał abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.                                           kes

Piła
W pierwszy dzień maja w parafii garnizonowej 
w Pile odbyła się uroczystość I Komunii św. Po 
raz pierwszy z Chrystusem Eucharystycznym 
spotkało się 12 dzieci z rodzin wojskowych 
tutejszego garnizonu. W przygotowania 
włączyli się aktywnie rodzice, szczególnie te 
rodziny, które żyją pogłębionym życiem re-
ligijnym poprzez przynależność do ruchów 
i stowarzyszeń katolickich. Dzień później 
14 dzieci przeżywało pierwszą rocznicę przy-
jęcia sakramentu I Komunii św.               M.K

Szczecin
W niedzielę, 16 maja 2010 r, po Mszy św. 
w kościele garnizonowym w Szczecinie odbył 
się koncert wokalno-słowny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 51, zatytu-
łowany: „Tobie Janie Pawle Wielki”, z okazji 
urodzin Sługi Bożego Jana Pawła II. Koncert 
miał na celu uczczenie urodzin papieża, upa-
miętnienie Jego czynów, a także promowa-
nie młodych talentów i pielęgnowanie więzi 
rodzinnych. Koncert rozpoczął się pieśnią 
„Barka”, a zakończył modlitwą w intencji be-
atyfikacji Sługi Bożego poprowadzoną przez 
proboszcza parafii wojskowej ks. prał. Ryszar-
da Stępnia. Na  zakończenie ks. Proboszcz po-
dziękował młodym artystom za piękne przed-
stawienie życia Jana Pawła II, a p. dr Agniesz-
ce Ziółkowskiej za przygotowanie dzieci oraz 
coroczną inicjatywę koncertu.                 x. rs



„Wszystkich  powierzam i poświęcam Tobie, 
Najświętsza Maryjo, Matko Boża i nasza Matko”.

Benedykt XVI, Fatima 13 maja 2010 r.
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