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Jest zaką tek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,

Dziś, w uroczystość Wniebowzięcia Matki 
Bożej, obchodzimy przejście od warunków 
ziemskich do błogosławieństwa niebieskiego 
Tej, która zrodziła w ciele i przyjęła w wierze 
Pana Życia. Cześć do Maryi Panny towarzy-
szy od początku drodze Kościoła i już, po-
cząwszy od IV wieku, pojawiają się święta 
maryjne: niektóre z nich głoszą rolę Dziewicy 
w historii zbawienia, inne sławią główne 
chwile Jej życia na ziemi. Znaczenie dzisiejszej 
uroczystości zawierają w sobie końcowe sło-
wa określenia dogmatycznego, ogłoszonego 
przez Czcigodnego Piusa XII dnia 1 listopa-
da 1950, którego w tym roku przypada 60. 
rocznica: „Niepokalana Bogarodzica zawsze 
Dziewica Maryja, po zakończeniu biegu życia 
ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta 
do niebieskiej chwały” (konst. Apost. «Muni-
ficentissimus Deus», AAS 42 [1950], 770).
Artyści wszystkich czasów malowali i rzeźbi-
li świętość Matki Pana, ozdabiając kościoły 
i sanktuaria. Poeci, pisarze i muzycy przyczy-
niali się do czci Dziewicy hymnami i śpiewami 
liturgicznymi. Od Wschodu po Zachód Prze-
najświętsza jest przywoływana jako Matka 
Niebieska, trzymająca Syna Bożego w ramio-
nach i pod której opieką znajduje schronienie 
cała ludzkość, jak to głosi prastara modlitwa: 
„Pod Twoją opiekę uciekamy się, Święta Boża 
Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gar-
dzić w potrzebach naszych, ale od wszelakiej 

potrzeby racz nas zawsze wybawić Panno 
Chwalebna i Błogosławiona”.
I w Ewangelii na dzisiejszą uroczystość św. 
Łukasz opisuje spełnienie się zbawienia za 
pośrednictwem Maryi Panny. Ta, w której ło-
nie począł się mały Wszechmocny, po zwia-
stowaniu Anioła, bez żadnej zwłoki udaje 
się spiesznie do swej krewnej Elżbiety, aby 
zanieść jej Zbawiciela świata. Oto bowiem, 
„gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, 
poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch 
Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1, 41), uzna-
ła Matkę Bożą w tej, „która uwierzyła, że 
spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” 
(Łk 1, 45). Obie kobiety, które oczekiwały wy-
pełnienia się obietnic Bożych, zakosztowały 
już teraz przedsmaku radości nadejścia Kró-
lestwa Bożego, radości zbawienia.
Drodzy bracia i siostry, zawierzmy się Tej, któ-
ra – jak stwierdza Sługa Boży Paweł VI – „cho-
ciaż została wzięta do nieba, nie przestaje 
jednak spełniać swej błagalnej i zbawiennej 
misji” (adhortacja apost. „Marialis cultus”, 
18; AAS 66 [1974], 130). Ku Niej, przewod-
niczce Apostołów, wspomożycielce Męczen-
ników, światłości Świętych, skierujmy naszą 
modlitwę, błagając Ją, aby towarzyszyła nam 
w tym życiu ziemskim, pomagała nam spo-
glądać ku Niebu i aby przyjęła nas pewnego 
dnia obok swego Syna Jezusa.

Benedykt XVI, 
Castel Gandolfo 

15 sierpnia 2010 r.

Do Niej skierujmy nasze modlitwy i błagania 5 Września – XXIII Niedziela Zwykła 
(Łk 14, 25 - 33)
„Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał 
wykończyć”. (Łk 14, 30) Trudne słowa kieruje 
dzisiaj do nas Chrystus. Jeśli kto [...] nie ma 
w nienawiści swego ojca i matki [...] nie może 
być moim uczniem”. Nienawiść wobec rodzi-
ców to przenośnia, która oznacza, że nie ma 
wartości na tym świecie, którą można miło-
wać bardziej niż Chrystusa. Trzeba się wyrzec 
wszystkiego nawet do tego stopnia, by umieć 
wybrać życie pełne szyderstwa tłumu, które 
(szyderstwo) towarzyszyło w czasach Jezusa 
każdemu skazańcowi niosącemu swój krzyż na 
miejsce egzekucji: Jest to wielkie wymaganie 
i trzeba zapoznać się dokładnie z kosztami, 
jakie poniesie każdy z nas idąc za Jezusem. 
– Czy będziemy mieć na wykończenie?

8 września – Święta Narodzenia NMP 
(Mt 1, 1 - 16. 18-23),
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do sie-
bie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha 
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Po-
rodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów 
(Mt 7,20n) Przedstawiony rodowód Jezusa 
pokazujący, że jest on Izraelitą i potomkiem 
Dawida przekazuje jeszcze jeden ważny 
fakt: wybrania i szczególnej troski, jaką Bóg 
otaczał Rodzicielkę Jego Syna. Za udowod-
nioną niewierność w okresie narzeczeństwa 
mogła ona, według ówczesnego prawa, 
zostać ukamienowana, a przynajmniej nara-
żona na zniesławienie gdyby jej oblubieniec 
postanowił ją oddalić. Nawet potajemne 
oddalenie wiązać by się mogło z trudno-
ściami, jakie może napotkać młoda matka, 
pozbawiona opieki męża, bez środków do 
życia. Jednak przez swoje pełne zawierzenie 
Bogu staje się dla Niego obiektem szczegól-
nej troski. Jej przykład przekonuje mnie, że 
moje zaufanie Bogu nigdy nie pójdzie w za-
pomnienie.

12 września – XXIV Niedziela zwykła 
(Łk 15, 1 - 32),
„Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: 
Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. 
(Łk 15, 2) Jezus przekazuje także Boże Orędzie 
celnikom i grzesznikom – ludziom wykluczo-
nym z religijnych zgromadzeń wspólnoty. 
Wpływa na ich moralność przez okazanie im, 
że z nich nie rezygnuje. Mimo to znajdują się 
ludzie – faryzeusze i uczeni w Piśmie którzy 
ani nie potrafią okazać miłości tym którzy są 
zabłąkani ani też okazać zrozumienia i po-
parcia temu, który oczekuje „marnotrawnego 
syna”. Ta lekcja była przełomowa dla każde-
go Żyda – „zdrowo myślącego” i uwikłanego 
w niezmienne zasady Prawa. Ale czy po tylu 
wiekach nie jest ona nadal „przełomowa” dla 
mojego spojrzenia na człowieka.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA SIERPIEN 
Aby Kościół był domem wszystkich i z gotowością otwierał drzwi tym, których 
dyskryminacja rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania do 
innych krajów

Zbawcze
błogosławieństwo

Niech moce ziół i roślin,
które zostały zebrane
i pobłogosławione
w święto Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny,
uleczą to, co wewnetrznie
i zewnętrznie rozdarte i chore.
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Wojsko z krzyżem i pod krzyżem
XIX Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę

Wierni wojskowi pielgrzymi: Jurek, Mirek, 
Staszek, Jarek, Hubert, dzielna Ania, która 
cała jest „Bożą muzyką” ze swoim wojsko-
wym tatą i tylu innych. Z Grójca i Przasny-
sza, z Białobrzegów i Poznania, z Krakowa 
i Torunia. I tylu innych garnizonów Rzeczypo-
spolitej. Są wśród nich oficerowie i podofice-
rowie, różnych szarż i formacji wojskowych. 
Rezygnują z uciech nadmorskich kurortów, 
by świadczyć o miłości ukrzyżowanej, która 
pokona największy grzech i podniesie z naj-
większego ludzkiego upadku, aby przytulić 
do Serca ściśniętego cierniową koroną. A już 
św. Ojciec Pio z Sanktuarium na Przeprośnej 
Górce dokona reszty.
Gdy „niedowiarki i czcze umysły” wieszczy-
ły kres XVIII wojskowej pielgrzymki, po tzw. 
profesjonalizacji, oni spakowali plecaki i… 
„obronili swoje Westerplatte”.

Obronić pamięć…

– Panie nasz, potrzebujemy Ciebie, bo nie 
ma w nas siły – rozbrzmiewa pielgrzymkowy 
śpiew na internetowym portalu You Tube. To 
podkład muzyczny do filmiku, przygotowa-
nego przez ks. mjr. Pawła Piontka, od dwóch 
lat rzecznika prasowego Międzynarodowej 
Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę. Ta su-
plikacja mówi najwięcej o tej drodze pokuty, 
radości i pokory. Próba opisania pielgrzymki 
od zewnątrz, daje tylko obraz wydarzeń ze-
wnętrznych. Pielgrzymka dzieje się w sercu 
człowieka, i tylko ten, kto odważył się wejść 
na ten szlak, dowie się, co Pan mu przygo-
tował.
Ksiądz Paweł Piontek pielgrzymuje i opi-
suje na stronie internetowej Ordynariatu 
Polowego wydarzenia każdego dnia tej nie-
zwykłej drogi. A spiritus movens tej strony, 
www.ordynariat.pl ks. płk Zbigniew Kępa dba, 
by informacja docierała jak najsprawniej. 
Ks. Piontek rozmawia z pielgrzymami, za-
mieszcza audio z rozmów. Twardy i wrażli-
wy Ślązak, który wyszedł spod uskrzydlają-
cej opieki Matki Bożej Piekarskiej, do której 
pielgrzymował też Jan Paweł II.

To z tej wrażliwości i wierności młodego 
kapelana Ordynariatu Polowego, który stu-
diuje dziennikarstwo w Rzymie na Uniwer-
sytecie Santa Croce, narodziło się porusza-
jące wspomnienie o ostatniej pielgrzymce 
wojskowej z udziałem śp. Biskupa Tadeusza 
Płoskiego, który zginął w drodze do Katy-
nia.
Na You Tube pokazuje się radosna i tak 
życzliwa ludziom twarz naszego Biskupa 
Tadeusza i te słowa żalu z piosenki Hanny 
Banaszak: – Kto chce przetrwać życie, musi, 
Boże wielki, startując o świcie, kończyć metą 
męki, za którą Ty, przed którą ja, u Ciebie 
mgły i u nas mgła. Za Tobą kres, przede mną 
dal. Jak Ciebie żal, jak bardzo żal…
Ten żal, tę ofiarę, złączoną z Krzyżem Chry-
stusa, ponieśli m.in. na Jasną Górę wojskowi 
pielgrzymi, by złożyć u stóp Królowej Polski 
i wyczytać z jej oczu Nadzieję.

Warszawa krzyżami się mierzy…

– Jedni się przez Krzyż Chrystusa potkną 
i upodlą, inni przez Niego wzniosą aż do 
Nieba – mówił o znaku zbawienia i nadziei 

14 sierpnia 2009 roku. Przeprośna Górka – wspomnienie św. Maksymiliana Kolbe. 
To była ostatnia pielgrzymka Biskupa Tadeusza z żołnierzami na Jasną Górę – XVIII  
(Osiemnasta). Stałam obok, gdy zawieszał krzyże na piersiach dwóch młodych 
ludzi w mundurach – polskiego marynarza i żołnierza Bundeswehry.
Dwaj żołnierze świeżo obdarowani darem męstwa do obrony wiary. Co zrobią 
– oni i tylu innych – z tym darem Ducha św. przekazanym przez ręce Biskupa Ge-
nerała, który poniósł swój krzyż do końca? W tym roku XIX pielgrzymka wojsko-
wa wyruszyła w drogę do Maryi już bez Biskupa Płoskiego, ale z modlitwą za 
niego i inne ofiary tragedii smoleńskiej. Na czele z krzyżem brzozowym, tak wy-
raźnym znakiem powstańczej warszawskiej ofiary. Po prawej i lewej stronie dwa 
emblematy – Ordynariatu Polowego i czarno-zielono-brązowa tarcza wojskowej 
grupy Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Na nich również 
dwa mniejsze krzyże, z którymi istotowo złączony jest znak Maryi. Najwierniejszej 
z wiernych. Niewiasty mężnej, tak uwielbionej przez waleczne serca „ekipy Maryi”. 
Stawiają się od lat 5 sierpnia w Katedrze Polowej, by „prowadziła ich do swego 
Syna” w wojskowej pielgrzymce.

chrześcijan Bp Józef Zawitkowski do piel-
grzymów w trzecim dniu pielgrzymki.
W pięknym sanktuarium franciszkańskim 
u Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewi-
cach przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe 
żołnierzy polskich, amerykańskich niemiec-
kich i litewskich. Biskup poeta z Łowicza, jak 
co roku ze czcią ucałował płaty sztandarów.
W tę piękną maryjną sobotę pielgrzymi usły-
szeli od Biskupa Józefa m.in.: 
– Nie zapomnę, że na drodze mojej piel-
grzymki przy czwartej stacji jest Matka. Do-
brze, żeś przyszła, zobacz, co tu się dzieje, 
zobacz, co się dzieje z krzyżem w Warsza-
wie. Oni Go zabiją! Matko weź mnie za rękę, 
bo nie dojdę do końca. Ty jesteś wierna, Ty 
jesteś mocna… Czego się mażesz, przecież 
mój Syn jest Bogiem Ukrzyżowanym i Zmar-
twychwstałym!..
Warszawiacy, wy to jesteście szczęśliwi… 
Dzisiaj już nikt nie wie, gdzie było Nowe Je-
ruzalem w Warszawie – żydowska dzielnica. 
A stamtąd szły Aleje Jerozolimskie aż do Wi-
sły, a po drodze był plac Trzech Krzyży, a gdy 
kończył się Nowy Świat, był Kościół św. Krzy-
ża. A gdy kończyło się Krakowskie Przedmie-
ście stał król Zygmunt III Waza z Krzyżem 
i z mieczem. Jest jeszcze jeden krzyż, gdzie 
leży Nieznany Żołnierz. Warszawa krzyżami 
się mierzy”.
Jakże wymowny jest fragment wiersza 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego o śmierci 
Powstańca Warszawskiego, zacytowany 
przy sercu Matki Świętorodzinnej w Mied-
niewicach: „Zanim padłeś, synku, jeszcze 
ziemię przeżegnałeś ręką…” Warszawską 
ziemię.
Tegoroczną wojskową pielgrzymkę swoimi 
ramionami miłości ogarniał Krzyż, bo to roz-
ważaniu jego mądrości, jego wielkości, jego 
sensu w życiu każdego z nas, w życiu naro-
dów poświęcone były tegoroczne rekolekcje 
w drodze – „Przez Krzyż”.
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Przewodnik duchowy pielgrzymki wojsko-
wej ks. płk Zenon Surma zwrócił pierwszego 
dnia uwagę, że temat pielgrzymki jest tak 
bardzo aktualny w perspektywie ostatnich 
wydarzeń na Krakowskim Przedmieściu. 
Pierwszy dzień pielgrzymowania na Ja-
sną Górę przypadł w czwartek 5 sierpnia, 
a główną intencją modlitw tego dnia była 
modlitwa za papieża, biskupów i kapła-
nów. Uczestnicy rekolekcji rozważali temat 
„Chrzest zaprasza do krzyża”.
Ten pierwszy etap, etap prawdy o naszej 
ludzkiej słabości, najdłuższy w czasie tej piel-
grzymki wynosił 35 km… plus dwanaście do 
granic Warszawy.
Drugiego dnia pątniczego szlaku na trasie 
z Czarnowa do Miedniewic pielgrzymi mo-
dlili za tych, którym trudno przystąpić do 
sakramentu pojednania i pokuty. 
– Co mnie dzisiaj zniewala? – podsuwał 
tematy do rachunku sumienia ks. Miko-
łaj Ścibor – opinie innych, moje własne 
plany, wizja tego kim i jaki mam być, jak 
ma wyglądać moje powołanie, pragnienie 
większych pieniędzy, sukcesu, mieszkania, 
podróży? Czy jestem otwarty na wolę Pana 
Boga? Czy pytam o nią i próbuję ją odkryć? 
Czy coś w moim życiu jest ważniejsze niż 
życie wieczne z Chrystusem? Z czego dziś 
dla Jego miłości nie potrafię zrezygnować? 
Czy mam odwagę modlić się, by Bóg znisz-
czył w moim życiu to, co sprzeciwia się Jego 
woli?
Amerykanie, Niemcy, Litwini – urzeczeni pol-
ską gościnnością i otwartością. Smak pomido-
rowej tak zachwycił amerykańskich żołnierzy, 
że spod serca wyjęli swoje wojskowe odznaki 
i w dowód wdzięczności obdarowali gościn-
nych polskich gospodarzy. Serce za serce.
Na postoju w Szymanowie, w pałacu, znaj-
dują się schody, którymi nie wolno chodzić, 
bowiem ostatnią osobą, która nimi przeszła, 
był nuncjusz apostolski w Polsce a później-
szy Papież Pius XI – Achilles Ratti. To jemu 
m.in. zawdzięczamy powstanie Biskupstwa 
Polowego – jednego pierwszych aktów od-
zyskanej niepodległości.
Pielgrzymka to też droga po śladach pamię-
ci i historii, gdzie nasi przodkowie wciąż do 
nas mówią.

Przy grobie generała Buka

Półmetek pielgrzymki. Piaty dzień w drodze. 
Po chłodnej nocy i wczesnej pobudce 
o godz. 4.30 wojskowi pielgrzymi wyruszyli 
na pierwszy etap szlaku (ok. 5 km) wiodą-
cego do miejscowości Krzemienica. Tam na 
pątników oczekiwał już ks. płk prał. Sławo-
mir Żarski – Administrator diecezji wojsko-
wej, który przewodniczył uroczystej Mszy 
świętej na wzgórzu przed kościołem, w litur-
giczne święto św. Teresy Benedykty od Krzy-
ża (Edyty Stein). W homilii celebrans nawią-
zał do życiorysu świętej, która tak w swoim 
życiu umiłowała Krzyż Chrystusa, że dla Nie-
go straciła swe życie w obozie koncentra-
cyjnym w 1942 roku. Kaznodzieja podzielił 
się także własnym doświadczeniem z roku 
1984, kiedy to pełnił funkcję prefekta szkoły 
w Miętnem. To właśnie w tamtej szkole na 
decyzję o usunięciu krzyża ze szkolnych sal 
młodzież zaprotestowała. Represje dotknęły 
kilku uczniów przed samą matura , ale krzyż 
wrócił do głównej sali. „Czy my potrafimy 
bronić krzyża w swoim życiu? Czy noszę na 
swej piersi znak krzyża – symbol przynależ-
ności do Chrystusa?” Te pytania zadał ksiądz 
prałat wszystkim zgromadzonym pielgrzy-

mom Warszawskiej Akademickiej Pielgrzym-
ki, której częścią jest także grupa wojskowa.
Na Eucharystię, która była przygotowa-
na przez żołnierzy, przybył pan gen. bro-
ni Waldemar Skrzypczak – były dowódca 
wojsk lądowych, który także był obecny na 
ostatnim etapie ubiegłorocznej pielgrzymki 
na Jasną Górę. Okoliczności jego obecności 
były szczególne, bowiem grupa wojskowa 
na trasie miała odwiedzić cmentarz w Spale, 
gdzie został pochowany gen. broni Tadeusz 
Buk, jego serdeczny przyjaciel – który zginął 
w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Po Komunii świętej pan generał Skrzypczak 
dał świadectwo wobec wszystkich pielgrzy-
mów o tragicznie zmarłym dowódcy wojsk 
lądowych, po czym ks. płk Sławomir Żarski 
poświęcił brzozowy krzyż wykonany przez 
logistyków z Białobrzegów. Krzyż ten stanął 
później nad grobem śp. generała Tadeusza 
Buka w Spale. 
Przed udzieleniem błogosławieństwa cele-
brans otrzymał w dowód wdzięczności od 
pielgrzymów plecak turystyczny. W zamian 
ksiądz Sławomir obdarował pątników słody-
czami przywiezionymi z Warszawy. 
Po krótkiej przerwie na posiłek, żołnierze 
przeformowali szyki, zabrali z sobą brzo-

Do przejścia mieli 300 km. Mundurowi 
pątnicy pielgrzymowali w dwóch grupach. 
W dniach 5-14 sierpnia do jasnogórskie-
go sanktuarium zdążała Międzynarodowa 
Pielgrzymka Żołnierzy, a 13 sierpnia na 
Przeprośnej Górce dołączyła do niej grupa 
pielgrzymów ze Straży Granicznej i Służby 
Celnej. W sumie do Czarnej Madonny piel-
grzymowało w tym roku: 194 żołnierzy 
polskich, 51 żołnierzy Bundeswehry, 18 żoł- 
nierzy z USA i 18 z Litwy.
Grupa SG liczyła ok. 350 osób, a ze Służby 
Celnej – 50 osób
W roku 1992 w najstarszej – tzw. pauliń-
skiej – pielgrzymce, która po raz pierwszy 
wyruszyła na Jasną Górę w 1711 r. – po 
raz pierwszy Wojsko Polskie zaznaczyło 

swoją obecność. Była to już 281. Warszaw-
ska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Była 
to niewielka 43. osobowa reprezentacja, 
składająca się wyłącznie z żołnierzy 1 Pułku 
Zmechanizowanego z Wesołej. 
W roku 1996 po raz pierwszy do polskich 
żołnierzy dołączyli żołnierze amerykańscy 
z US Army (16 osób) i żołnierze słowaccy 
(30 osób). Ostatni etap z Przeprośnej Górki 
do Częstochowy przeszła w 1996 r. po raz 
pierwszy grupa 75. funkcjonariuszy Straży 
Granicznej ze swoim kapelanem ks. kpt. Zbi-
gniewem Kępą.
W 1997 roku pielgrzymka została odwoła-
na ze względu na dużą liczbę żołnierzy i ich 
rodzin zaangażowanych w niesienie pomocy 
powodzianom.

 W rok 2002 po raz pierwszy w pielgrzym-
ce bierze udział 20. żołnierzy Bundesweh-
ry, a po raz szósty 30. żołnierzy słowac-
kich. Inicjatywa wspólnego pielgrzymo-
wania z żołnierzami niemieckimi narodziła 
się podczas spotkania generała Edwarda 
Pietrzyka 28 lutego 2002 r. z gen. Gertem 
Guderą z Inspektoratu Wojsk Lądowych 
Bundeswehry.
Rok 2003 – 36 żołnierzy Bundeswehry 
z Ahlen z 7. dywizji pancernej idzie na Ja-
sną Górę ze swoim kapelanem ks. Zbignie-
wem Mlakiem, salwatorianinem. Razem 
z 40. żołnierzami słowackimi idzie ich 
nowy Biskup Polowy Franciszek Rabek.
Rok 2006 – w pielgrzymce wojskowej idą po 
raz pierwszy żołnierze litewscy i ukraińscy.

Wojskowa pielgrzymka szła w tym roku na Jasną Górę po raz 19.
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zowy krzyż i wyruszyli w kolejne etapy 
pielgrzymowania. Korzystając z obecności 
naszego gościa, koordynator pielgrzymko-
wy ks. płk Dariusz Kowalski poprosił pana 
generała do mikrofonu, aby podzielił się 
swoimi doświadczeniami na forum grupy 
wojskowej. Pielgrzymi mieli także okazję aby 
zadać panu generałowi pytania, na które 
chętnie i obszernie odpowiadał. Tym sposo-
bem pielgrzymi przebyli kolejne dwa etapy 
drogi, aż dotarli na cmentarz w Spale, gdzie 
uroczyście postawiono krzyż nad grobem 
generała Tadeusza, złożono kwiaty a żołnie-
rze niemieccy i amerykańscy zapalili znicze. 
Ksiądz płk Dariusz Kowalski odmówił nad 
grobem modlitwy za tragicznie zmarłych 
w katastrofie lotniczej.

Wierni i miłosierni

W Kościele w Sulejowie siódmego dnia piel-
grzymki karmi pątników słowem Bożym 
i błogosławi Biskup Adam Lepa.
W tym kościele rok temu modlił się z 29. 
WAPM i pielgrzymami wojskowymi Szef 
Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go śp. Władysław Stasiak, przypomniał szef 
WAPM ks. Jacek Siekierski. 
W homilii Biskup Adam Lepa przywołał po-
stać św. Maksymiliana Marii Kolbego, któ-
ry oddając swoje życie za współwięźnia, 
przyjął krzyż męki i śmierci. Ta męczeńska 
śmierć miała przynieść jeszcze inne owoce. 
Kaznodzieja skojarzył dwie daty, moment 
śmierci o. Kolbego 14 sierpnia 1941 roku 
i uwolnienie z więzienia na Łubiance genera-

ła Władysława Andersa, który później utwo-
rzył II Korpus, wyprowadzając z „nieludzkiej 
ziemi” i ratując życie dziesiątkom tysięcy Po-
laków. To wydarzenie określił jako cudowne. 
Ksiądz biskup przywołał jeszcze inne wyda-
rzenie, które jako cudowne określił sam bo-
hater tragicznego zdarzenia – pan generał 

broni Edward Pietrzyk. W zamachu na swoje 
życie w Iraku ten jasnogórski pielgrzym i od-
ważny świadek wiary dostrzegał cudowną 
interwencję matki Bożej, która ocaliła mu 
zycie. życie w Iraku ocaliła – jak sam przy-
znał – Matka Boża. Niestety w ataku zginął 
wtedy funkcjonariusz BOR – Bartosz Orze-
chowski. Kaznodzieja odniósł się również do 
sprawy krzyża przed pałacem prezydenckim 
w Warszawie. Podkreślił stanowczo, że krzyż 
– znak miłości Chrystusa – musi mieć swoje 
miejsce w przestrzeni publicznej.
– Obecność żołnierskiego munduru na piel-
grzymce jest mi bardzo bliska, bardzo mnie 
wzrusza – mówił w wywiadzie udzielonym ks. 
Pawłowi Piontkowi po Mszy św. w Sulejowie 
Biskup Lepa. Jestem bowiem synem zawodo-
wego wojskowego, oczywiście okresu II RP.
Obecność żołnierzy ma swoja symbolikę 
i jest bardzo radosna , tym bardziej że towa-
rzyszą im żołnierze NATO. Jest więc nadzieja, 
że będzie coraz lepiej. Celowo przypomnia-
łem postać generała, odważnego świadka, 
który nie taił swojej wiary. Żołnierz polski 
zawsze stawał w obronie krzyża, walczył 
w obronie wartości narażając się.
Trzeba, abyśmy stawali w obronie wartości 
chrześcijańskich i patriotycznych – że przy-
pomnę przesłanie, jakie skierował do nas 
polskich biskupów podczas pierwszej wizyty 
Ad limina apostolorum Papież Benedykt XVI 
– bo tylko wtedy możemy zachować nasza 
tożsamość narodową i katolicką, powiedział 
Papież. 
Po Mszy świętej pątnicy wyruszyli na drugi 
etap pielgrzymki, do Lubienia. W drodze, 

ojciec duchowny gru-
py wojskowej – ks. płk 
Zenon Surma wygłosił 
konferencję pt. „Miłość 
Krzyża”. Krzyż Chry-
stusa jest tym znakiem 
jaśniejącym w centrum 
chrześcijaństwa, który 
przywraca nadzieję i ży- 
cie, który jest lekars- 
twem na śmiercionośny 
jad grzechu i rozpaczy. 
Ksiądz Zenon zacytował 
św. Matkę Teresę z Kal-
kuty, mówiącą o Krzyżu: 
„Spójrz na Krzyż, a zo-
baczysz głowę Jezusa, 

pochyloną, by cię pocałować; Jego ramiona 
rozwarte, aby cię objąć; Jego serce otwar-
te, by Cię przyjąć, by zamknąć cię w swojej 
miłości. Skoro wiemy, że Krzyż jest znakiem 
największej miłości Chrystusa do Ciebie i do 
mnie, przyjmijmy Jego Krzyż we wszystkim, 
co zechce nam dać i oddajmy mu z radością 

wszystko, co zechce zabrać. Jeśli będziemy 
tak postępować, świat pozna, że jesteśmy 
Jego uczniami, że należymy do Jezusa, że 
czyny, które wykonujemy, ty i ja, i wszyscy 
bracia i siostry, nie są niczym innym jak na-
szą miłością wcieloną w życie.”
Na kolejnym odcinku trasy dnia siódme-
go konferencję wygłosił szef wojskowej 
pielgrzymki ks. płk Zbigniew Rećko, który 
przybliżył sylwetkę kapelana wojskowego 
– błogosławionego księdza Michała Sopoćki 
– kierownika duchowego św. Siostry Fausty-
ny Kowalskiej. – Miej Miłosierdzie dla nas 
i całego świata – modlili się w powierzonych 
intencjach sobie intencjach pielgrzymi Ko-
ronką do Bożego Miłosierdzia.

 Z błogosławieństwem
Biskupa Polowego US Army

W obozowisku w Stęszowie ósmego dnia 
pielgrzymki czekał na pielgrzymów znamie-
nity gość. Na ostatnie dwa dni wspólnego 
pielgrzymowania z międzynarodową grupą 
wojskową przybył prosto z Waszyngtonu 
ksiądz arcybiskup Timothy Broglio – ordy-
nariusz diecezji wojskowej w Stanach Zjed-
noczonych. Kilka miesięcy temu, tragicznie 
zmarły ksiądz biskup Tadeusz Płoski zaprosił 
księdza arcybiskupa na pielgrzymkę wojsko-
wą do Częstochowy. Po tragicznych wyda-
rzeniach pod Smoleńskiem – jak wyznał ar-
cybiskup Timothy – to zaproszenie nabrało 
szczególnego znaczenia. 
Apel jasnogórski o godz. 21.00 z udziałem 
księdza arcybiskupa poprowadził kapelan 
Straży Granicznej ks. ppłk Mirosław Kurjaniuk. 
Podczas tej modlitwy ordynariusz polowy Sta-
nów Zjednoczonych pobłogosławił i osobiście 
zawiesił szkaplerze karmelitańskie na szyi 
każdemu uczestnikowi rekolekcji w drodze, 
który się na to świadomie i dobrowolnie zde-
cydował. Czcigodny gość, jak i wszyscy pątni-
cy grupy wojskowej otrzymali od kierownika 
pielgrzymki pamiątkowy kubek pielgrzyma. 
Na zakończenie modlitwy apelowej i kolej-
nego, mijającego dnia na pątniczym szlaku, 
ksiądz arcybiskup udzielił pasterskiego błogo-
sławieństwa w języku łacińskim.
W czasie wspólnej drogi Arcybiskup Wa-
szyngtonu opowiadał o swoim powołaniu, 
o drodze kapłańskiej, która doprowadziła go 
do sprawowania pasterskiej posługi wśród 
żołnierzy amerykańskich…
I to on stał przy ołtarzu polowym na Przepro-
śnej Górce i w Katedrze Polowej WP w Święto 
Wojska Polskiego, by mu błogosławić.
Gość przysłany przez śp. Biskupa Tadeusza.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Święto Wojska Polskiego
Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego w całym kraju miały, z uwagi na 
okrągła, 90. rocznicę bitwy warszawskiej wyjątkowy charakter. Wyjątkowości 
obchodom święta nadawał także fakt, że tego dnia prezydent RP Bronisław 
Komorowski objął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Ordynariat Polowy 
w sposób szczególny celebrował tegoroczne obchody. Po raz pierwszy w dzie-
jach przywróconego w 1991 roku duszpasterstwa wojskowego, podczas tego 
najważniejszego dla żołnierzy dnia w roku  zabrakło pasterza diecezji polowej. 
Duchowe i materialne ślady jego upamiętnienia towarzyszyły obchodom Świę-
ta Wojska w diecezji polowej.

Warszawa
Poranna Msza św., z udziałem prezydenta RP 
i jego małżonki, w intencji polskiego wojska  
oraz śp. bp Tadeusza Płoskiego zainauguro-

ziemię z miejsca katastrofy przywiózł do 
Polski proboszcz parafii rzymskokatolickiej 
w Smoleńsku, o. Ptolemeusz Kuczmik. Po 
lewej stronie urny znajduje się napis: „Pa-
mięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 
10.04.2010”, po prawej: „Polskiej delegacji 
udającej się na obchody 70. rocznicy Zbrod-
ni Katyńskiej”. Autorem projektu jest rzeź-
biarz Marek Moderau, którego dziełem są 
m.in. przeszklone drzwi do kaplicy katyńskiej 
z wizerunkiem orła z oficerskiego guzika, 
a także projekt pomnika jaki 1 listopada ma 
stanąć w kwaterze smoleńskiej na warszaw-
skich Powązkach Wojskowych.
W południe, przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza odbyła się ceremonia przekazania 
prezydentowi Komorowskiemu zwierzch-
nictwa nad siłami zbrojnymi oraz wręczenie 
nominacji generalskich. Szlify generalskie 
otrzymało dziesięciu oficerów Wojska Pol-
skiego, a także czterech z Policji, dwóch 
z Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden ze 
Straży Granicznej.
Tradycyjnie wieczorny Apel Jasnogórski 
z udziałem nowomianowanych generałów 
zakończył centralne obchody Święta Woj-
ska Polskiego. W modlitwie administrator 
diecezji wojskowej zawierzył polskich żoł-
nierzy opiece Matki Bożej Częstochow-
skiej.

„natchnienia Ducha świętego i wielkiej 
ofiarnej miłości”. Zapewnił też o modlitwie 
kapelanów Ordynariatu Polowego w jego 
intencji.

Podczas Mszy św. 
poświęcona została 
tablica upamiętnia-
jąca ofiary katastrofy 
samolotu rządowego 
pod Smoleńskiem. 
Przy tablicy znajduje 
się przeszklona urna 
z ziemią z miejsca ka-
tastrofy. Tablicę ufun-
dowała Rada Ochro-
ny Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Znajdują 
się na niej nazwiska 
96 osób, które zgi-
nęły 10 kwietnia br. 

wała  centralne obchody Święta. Podczas 
Mszy św. odsłonięta została tablica poświę-
cona ofiarom katastrofy samolotu rządowe-
go pod Smoleńskiem. Eucharystii przewod-
niczył abp Timothy Broglio, biskup polowy 
armii Stanów Zjednoczonych. Tradycyjnie w 
Eucharystii uczestniczyli nowomianowani 
generałowie polskiej armii.
W homilii ks. Żarski porównał bolszewicką 
armię z 1920 roku do smoka z apokalipsy 
św. Jana. – To, co się wtedy wydarzyło zro-
dziło przekonanie, że zwycięstwo przyszło 
za wstawiennictwem Matki Bożej – przy-
pomniał. Do najważniejszych postaci two-
rzących historię tamtych dni zaliczył kape-
lana, ks. Ignacego Skorupkę, pośmiertnie 
odznaczonego orderem Orła Białego, pod-
czas uroczystości, która miała miejsce dzień 
wcześniej, w podwarszawskim Ossowie. Ks. 
Żarski przypomniał, że przez wiele lat praw-
da o wojnie polsko-bolszewickiej była wy-
mazywana z kart historii.
Ks. Żarski zachęcił do modlitw w intencji 
żołnierzy, którzy oddali swoje życie uczest-
nicząc w misjach zagranicznych prowa-
dzonych przez polską armię. – To błogo-
sławieni bohaterowie naszych czasów, 
wprowadzający pokój, zaświadczają oni, 
że nosić polski mundur jest wielkim hono-
rem – powiedział.
Zwracając się do obecnego w Katedrze 
Polowej prezydenta Komorowskiego, 
obejmującego zwierzchnictwo nad armią, 
administrator diecezji polowej życzył mu Fo
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Radzymin
– 90 lat temu była tu wojna bez najmniejszej 
wątpliwości obronna i sprawiedliwa. Broni-
liśmy się przed czymś, co było przeciw czło-
wiekowi, przeciw wolności narodu, przeciw 
godności człowieka. Mieliśmy takie prawo 
i taki obowiązek. (...) Trzeba o tym pamiętać, 
by nie relatywizować różnicy między agreso-
rami, a obrońcami(…)” – powiedział abp Ka-
zimierz Nycz, metropolita warszawski, pod-
czas Mszy św., sprawowanej po południu 
15 sierpnia na cmentarzu w Radzyminie.
W hołdzie bohaterom odczytano Apel Pa-
mięci, na mogiłach żołnierzy 1920 roku 
złożone zostały wieńce.  Hołd bohaterskim 
żołnierzom oddała również wdowa po  tra-
gicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej 
gen. bryg. Kazimierzu Gilarskim, Dowódcy 
Garnizonu Warszawa, który pośmiertnie zo-
stał odznaczony tytułem Honorowego Oby-
watela Radzymina.

Ludźmierz
Podczas święta Wniebowzięcia NMP w sank-
tuarium Królowej Podhala w Ludźmierza 
kard. Franciszek Macharski poświęcił ta-
blicę upamiętniającą moment przekazania 
berła biskupowi Wojtyle przez Matkę Bożą, 
a żołnierze złożyli przed figurą Gaździny 
Podhala krzyż odlany z pocisków wystrze-
lonych w stronę polskich żołnierzy w Afga-
nistanie. Nietypowe wotum osobiście zło-
żyli Podhalańczycy, którzy zakończyli służbę 
w Afganistanie. Podczas kilku miesięcy ich 
stacjonowania nie zginął żaden z żołnie-
rzy ich brygady, żadna przypadkowa kula 
wystrzelona przez strzelców karpackich nie 
zabiła miejscowego cywila. Na uroczystości 
odpustowe do Ludźmierza przybyło kilka ty-
sięcy wiernych. Liturgia odbyła się przy ołta-
rzu polowym w ogrodzie różańcowym. 

Grudziądz 
W kościele p.w. św. Mikołaja w Grudziądzu 
w asyście kompanii honorowej i pocztów 
sztandarowych odprawiona została Msza 
św. w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego 
z udziałem parlamentarzystów, władz miej-
skich, samorządowych, wojska, służb mun-
durowych, harcerzy i kombatantów. Kapelan 
ks. ppłk Piotr Gibasiewicz w wygłoszonym 
słowie Bożym nawiązał do wyjątkowych 
wydarzeń które miały miejsce 90 lat temu. 

– Victoria Polska 1920 r. jest wciąż żywa i po-
zostanie w sercach Polaków jako jedno z naj-
ważniejszych zwycięstw w całej tysiącletniej 
historii. Wspominając to wydarzenie również 
i polski żołnierz w dniu swojego święta staje 
do raportu przed swoją Hetmanką z Jasnej 
Góry – powiedział ks. Gibasiewicz. Kapelan 
garnizonu zawierzył żołnierzy grudziądzkie-
go garnizonu Matce Bożej.
Po uroczystej Mszy św. odbył się okoliczno-
ściowy Apel pod Pomnikiem Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. W uroczystych obchodach 
Narodowego Święta licznie uczestniczyło 
wojsko wraz z rodzinami oraz społeczeń-
stwo Miasta Grudziądza.

Toruń
Szczególny przebieg tegorocznego Święta 
Wojska miały uroczystości w Toruniu, gdzie 
po uroczystej Mszy św. sprawowanej w ko-
ściele garnizonowym p.w. Św. Katarzyny 
został poświęcony krzyż pamięci Biskupa 
Polowego gen. broni Tadeusza Płoskiego. 
Aktu poświęcenia dokonał bp toruński An-

drzej Suski w obecności żołnierzy garnizonu 
Toruń. Podczas uroczystej Eucharystii obecni 
byli m.in. dowódca garnizonu płk Aureliusz 
Chyleński, prezydenta miasta Michał Zaleski, 
posłowie i senatorowie z regionu. Krzyż po-
wstał z inicjatywy proboszcza parafii wojsko-
wej w Toruniu ks. płk Marka Karczewskiego 
i dowódcy 1 Bazy Materiałowo-Technicznej 
płk Eryka Hoffmanna. Fundatorami krzyża 
byli Artur Kowalski i Andrzej Gawryś.

Wrocław
Mszą św. sprawowaną przez bp Edwarda Ja-
niaka w Bazylice św. Elżbiety rozpoczęły się 
uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego 

Radzymin

w Garnizonie Wrocław. W trakcie nabożeń-
stwa biskup Janiak podziękował żołnierzom 
za oddanie i wierną służbę ojczyźnie.
Po Eucharystii, na Placu Gołębim wrocław-
skiego Rynku rozpoczął się uroczysty apel 
z udziałem władz państwowych, wojskowych 
i samorządowych. Gen bryg. Zbigniew Smok, 
dowódca garnizonu, w krótkim przemówie-
niu nawiązał do historii powstania Święta WP 
i podkreślił że jest ono dniem jedności całe-
go narodu i pamięci o poległych. Dowódca 
Śląskiego Okręgu Wojskowego podzięko-
wał również żołnierzom i pracownikom 
wojska za dobrą służbę i pracę oraz złożył 
życzenia żołnierzom w dniu ich święta. 

Poprzedniego dnia, proboszcz bazyliki św. 
Elżbiety we Wrocławiu, ks. płk January Wą-
troba dostąpił zaszczytu wpisu do Księgi 
Honorowej MON. Uhonorowano także po-
przedniego biskupa polowego, abp Sławoja 
Leszka Głódzia, Odznaką Honorową i Meda-
lem Pamiątkowym Kustosza Tradycji, Chwały 
i Sławy Oręża Polskiego, za wybitne zasługi 
w procesie upowszechniania i kultywowania 
chlubnych tradycji polskiej wojskowości.
W imieniu abp Głódzia wyróżnienie odebrał 
ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP. 
Kanclerz Kurii Polowej uczestniczył także 
w uroczystości odsłonięcia tablic, w hołdzie 
żołnierzom poległym na misjach poza grani-
cami kraju. Tablica znajduje się w Muzeum 
Wojska Polskiego.
Szef MON, Bogdan Klich wraz z wicemini-
strem ON Czesławem Piątasem i Szefem Szta-
bu Generalnego WP gen. broni Mieczysła-
wem Cieniuchem, odsłonił tablice z nazwami 
misji i miejsc stacjonowania Polskich Kon-
tyngentów Wojskowych. Pod każdą tablicą 
umieszczona jest urna z ziemią, przywieziona 
przez żołnierzy z miejsc stacjonowania PKW.

Powyższe relacje nie wyczerpują wszystkich 
wydarzeń związanych ze Świętem Wojska 
Polskiego 2010. Zapraszamy na stronę inter-
netową www.ordynariat.pl
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Powstanie Warszawskie było pod wieloma 
względami ewenementem w skali świato-
wej. Czy to przypadek, że ten heroiczny 
zryw niepodległościowy wybuchł właśnie 
w Polsce?
–  Sytuacja Polski była nietypowa, ponieważ 

od pierwszego momentu II wojny świa-
towej, poza nielicznymi, haniebnymi wy-
jątkami ludzi, którzy wydawali Żydów czy 
współpracowali z Gestapo, Polska, jako 
społeczeństwo, rząd podziemny, jako Ar-
mia Krajowa, stanęła po dobrej stronie. 
Nie powstał ani rząd kolaboracyjny, ani ja-
kiekolwiek struktury państwowe nie pró-
bowały porozumieć się z Niemcami. Był 
opór i to nas różni od wielu innych naro-
dów, które przez całą wojnę współpraco-
wały z Hitlerem, a pod koniec próbowały 
zapisać się do koalicji antyhitlerowskiej. 
Polska płaciła cenę za bezkompromiso-
wość, zresztą nie byliśmy jedyni. Także 
kilka innych narodów europejskich poszło 
tą drogą, ale była to droga dla absolutnie 
nielicznej grupy państw.
Ten heroiczny zryw podjęto w imię obrony 
najwyższych wartości, próby przywitania 
drugiej siły, która była na terenie Polski, czy-
li wojsk radzieckich, jako gospodarze decy-
dujący o dalszych losach swojego narodu.  
Powstanie Warszawskie na pewno jest 
nietypowe, bo nie da się go sprowadzić 
tylko do bitwy, do ulicznych walk, do opo-
ru zbrojnego. Powstanie było także po-
mysłem pewnej grupy ludzi i dowódców 
na ujawnienie państwowego projektu. 
Była to taka Polska w miniaturze. Wraz 
z  wybuchem Powstania ujawniły się silne 
struktury państwa: od najprostszych, jak 
wieszanie polskich flag, czy uruchomienie 
łączności i komunikacji społecznej (poja-
wiły się oficjalne gazety), po działalność 
Krajowej Rady Ministrów, która przez cały 
okres Powstania spotykała się dwa razy 
dziennie i wydawała rozporządzenia. Co 
ciekawe, 4 sierpnia 1944 r., wydano dwa 
Dzienniki Ustaw ze wsteczną datą 20 lip-
ca, po to, by uprzedzić w tym PKWN. 
W sumie wydano dziesiątki ustaw, włącz-
nie z ustawą warszawską, która precy-
zowała, jak miała wyglądać Warszawa, 

Jeśli zaś chodzi o moment wybuchu Po-
wstania Warszawskiego, to jego data 
została wyznaczona zbyt wcześnie. Uwa-
ża się, że gdyby gen. Leopold Okulicki 
„Niedźwiadek” był na naradzie, na której 
podejmowano decyzje, zapewne, ze swo-
ją wiedzą, przesunąłby datę jego wybuchu 
być może nawet o kilka tygodni. Jedną 
z przesłanek podjęcia decyzji o rozpoczę-
ciu walk 1 sierpnia było poczucie, że armia 
niemiecka jest całkowicie rozbita i ucieka, 
jednak na kilka dni przed  wybuchem Po-
wstania wróg zmobilizował się i zaskoczył 
Polaków koncentracją sił.

Czy można powiedzieć, że w okresie trwa-
nia Powstania Warszawskiego odżył duch 
Paktu Ribbentrop – Mołotow z VIII.1939 r., 
który państwa pozostające formalnie 
w stanie wojny zjednoczył wokół wspól-
nego wroga, jakim było polskie podziemie 
niepodległościowe?
–  Tak, okazało się bowiem, że obu pań-

stwom – hitlerowskim Niemcom i sowiec-
kiej Rosji – zależało na tym, żeby Powsta-
nie w Warszawie przegrało. Dwa między-
narodowe aspekty tej sprawy są absolut-
nie niewyobrażalne. Jednym z nich jest 
fakt, że Rosjanie nagle zatrzymują front, 
aby wesprzeć Niemców w dławieniu Po-
wstania. Zaszokowało mnie, kiedy prze-
czytałem w dokumentach, że bombardo-

Z Janem Ołdakowskim, Dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, 
rozmawia Anna Tokarska

Miasto ruin

jako stolica. Ukazały się także ustawy 
o służbach specjalnych, sądownictwie, 
o samorządzie. Na ich podstawie można 
było zbudować państwo. Był to projekt 
ideologiczny, który był najbliższy dzisiej-
szej Polsce; nie był ani Polską sanacyjną, 
przedwojenną, ani w ogóle nie przypomi-
nał Polski powojennej, PRL-u, był czymś 
zupełnie innym. 
Powstanie przegrało, to jest ten wymiar 
dramatyczny, który zawsze każe pytać 
o sens wojny w mieście, o sens walki, 
w której zakładnikami są nie tylko żołnierze, 
ale także ludność cywilna. Na takie pytania 
nie ma prostych odpowiedzi. Trzeba bo-
wiem pamiętać, że walka, jako forma sprze-
ciwu przeciwko okupacji i totalitaryzmowi 
jest absolutnie zrozumiała dla wielu ludzi 
i dlatego nie pytamy Mordechaja Aniele-
wicza, dlaczego Żydzi nie wygrali w getcie 
warszawskim, rozumiejąc, że była to walka, 
jako forma sprzeciwu. Trzeba pamiętać, że 
Powstanie Warszawskie wybuchło w bardzo 
specyficznych warunkach, po pięciu latach 
straszliwej okupacji. Był to także sprzeciw 
wobec zbrodniczej polityki niemieckiej, któ-
rą realizowano na ulicach Warszawy. Dwa 
razy dziennie wywieszane były ogłoszenia 
z nazwiskami rozstrzelanych osób. Terror, 
holocaust; to wszystko było tak potworne, 
że ludzie uważali, że jest taki moment, kie-
dy trzeba powiedzieć: „nie”. 
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wanie Warszawy z powietrza, o którym 
tyle się mówi, te tony bomb, zrzuciło tylko 
sześć sztukasów stacjonujących na Okęciu 
(po strąceniu jednego przez powstańców 
było ich pięć). Samoloty niemieckie latały 
zupełnie bezkarnie, jak powietrzne tak-
sówki. Startowały z Okęcia, zrzucały bom-
by przelatując nad Warszawą, lądowały 
na Bemowie, tam znów podczepiano na 
lotnisku bomby, wracając znów bombar-
dowały. Był taki dzień, kiedy niemieckie 
samoloty bombardowały 132 razy... Wy-
starczyło choćby kilka myśliwców radziec-
kich, aby bez problemu strącić sztukasy, 
ale decyzją władz sowieckich, Warszawa 
miała zginąć i nie było w ogóle parasola 
ochronnego nad niebem stolicy. 
Drugą rzeczą, której nie sposób było sobie 
wyobrazić to fakt, że Hitler na wieść o wy-
buchu Powstania wydał rozkaz, który był 
później konsekwentnie realizowany, aby 
zabić wszystkich, a Warszawę zrównać 
z ziemią. Tak, jak w przypadku holokaustu, 
tak i Powstania Warszawskiego, nie istniał 
żaden pisemny rozkaz, znamy go tylko 
z zapisów dowódców niemieckich wojsk, 
do których zadzwonił Himmler  przekazując 
im rozkaz Hitlera, w którym wyraźnie było 
podkreślone: zabić wszystkich, także kobie-
ty, dzieci i starców – aby komuś nie przy-
szło do głowy, że chodzi tylko o młodych 
mężczyzn. Nie sposób było przewidzieć, że 
można było wydać taki rozkaz, nawet jeśli  
znało się zbrodniczą, hitlerowską machinę. 
Warto pamiętać, że dużo więcej znisz-
czeń dotknęło Warszawę już po upadku 
Powstania,  niż w trakcie trwania walk. 
Potrzeba było materiałów wybuchowych, 
paliwa, żeby polewać kamienice i wypalać 
domy. Stała za tym wielka determinacja 
i na końcu okazało się, że Niemcy opuści-
li Warszawę praktycznie bez walki, więc 
poza realizacją tego potwornego rozkazu 
Hitlera, nie miało to żadnej logiki. 
Rozpoczynając Powstanie nie sposób było 
przewidzieć, że Hitler stanie na głowie, 
ryzykując życiem 10 tys. swoich żołnie-
rzy tylko po to, żeby zniszczyć Warszawę 
i właściwie zostawić ją Rosjanom. Była 
pewna próba przekształcenia Warszawy 
w Festung Warschau, zrobiono nawet kil-
kadziesiąt małych schronów i... zaprzesta-
no tej walki. Dopóki hitlerowcy niszczyli 
Warszawę byli w tym bardzo konsekwent-
ni, ale już przy następnych działaniach 
zabrakło im tego zaangażowania. Mamy 
więc do czynienia z totalitarnym aktem 
inżynierii społecznej, zniszczenia miasta 
z totalitarnym ludobójstwem. Rozkaz Hi-
tlera oznaczał próbę zabicia miliona ludzi, 
bo mniej więcej tyle mieszkańców żyło 
w Warszawie. 

Czy historia ludzkości zna podobny prece-
dens, żeby milionowe miasto uległo tak 
straszliwej zagładzie?
–  Nie, historia nowożytna nie zna takich 

sytuacji. Podobny los spotkał kiedyś Kar-
taginę, ale w nowożytnej historii nie było 
takiego wydarzenia. Zniszczeń Warszawy 
nie da się porównać ani do zniszczeń Ber-
lina, ani Drezna. Oczywiście tam też były 

niszczone budynki, ale nikt nigdy po tych 
działaniach wojennych nie dokonywał si-
łami wojskowymi zniszczenia totalnego. 
Uważa się, że w momencie kiedy wojska 
radzieckie wchodziły 17 stycznia 1945 r. 
do Warszawy, od kilkudziesięciu do kilku-
set osób (historycy nie są tutaj zgodni), 
przebywało w centralnej części stolicy, 
czyli w ciągu pół roku milionowe miasto 
przekształciło się w rumowisko, w którym 
koczowała garstka ludzi.

Ogrom zniszczeń i spustoszenia odda-
je doskonale jedna z ostatnich inicjatyw 
Muzeum Powstania Warszawskiego – film 
stworzony techniką komputerową „Mia-
sto ruin”. Czy mógłby Pan przybliżyć czy-
telnikom jak zrodził się ten pomysł i jak 
udało się zrealizować tę znakomitą ani-
mację komputerową?
–  „Miasto ruin” przygotowaliśmy po to, 

żeby pokazać coś, co bardzo trudno tłu-
maczy się słowami. Bo jak opisać, co  
spotkało Warszawę w pięciu falach znisz-
czeń. Pierwsza fala, to naloty we wrześniu 
1939 r., później zniszczenie getta, które 
zostało zrównane z ziemią,  następnie 
zniszczenia powstańcze i wypalanie ruin 
po upadku Powstania. Wstrząsający jest 
widok, kiedy oglądamy przelot Liberatora 
nad Starym Miastem; w zasięgu wzroku 
nie ma  budynków, które miałyby dachy, 
tzn., że wszystkie je wypalono. Ówcze-
sne konstrukcje miały drewniane stropy 
i po wypaleniu pozostawały tylko ściany. 
Wszystkie budynki były zrabowane i spa-
lone albo wysadzone w powietrze.
Ostatnie nieliczne zniszczenia wojenne 
dotknęły Warszawę, kiedy Rosjanie bom-
bardowali Niemców pozostających w sto-
licy po upadku Powstania. Była jeszcze de 
facto szósta fala zniszczeń, powojenna, 
kiedy Biuro Odbudowy Stolicy wyburzało 
kamienice, które można było jeszcze ura-
tować. Do dziś uważa się, że postępowa-
no tak  ze względów ideologicznych. 
W „Mieście ruin” chcieliśmy pokazać to, 
co naprawdę się tu wydarzyło, bo wszy-
scy, którzy przyjeżdżają do Warszawy na-
rzekają, że stolica nie jest ładna. A jak ma 
być ładne miasto, które w ponad 80 pro-
centach zostało całkowicie zniszczone?

Tę straszliwą cenę zapłaciliśmy za sprzeciw 
wobec totalitaryzmu. Dlatego tak bardzo 
czcimy Powstańców za niezłomnego du-
cha, za to, że nawet przy tak olbrzymiej 
dysproporcji sił postanowili powiedzieć: 
„nie” jednej z dwóch największych militar-
nych potęg ówczesnego świata. Postawę 
bohaterów 1944 r. oddają najlepiej słowa 
Delegata Rządu na Kraj „Chcieliśmy być 
wolni i wolność sobie zawdzięczać”, które 
stanowią także motto Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Powstańcy chcieli zdobyć 
wolność, ale na własnych warunkach, 
wywalczyć państwo demokratyczne, aby 
móc decydować o swoim losie. 

Jaką naukę mogą czerpać współczesne 
pokolenia z tego heroicznego, okupione-
go tak straszliwą ofiarą, zrywu niepodle-
głościowego?
–  Marzeniem jest oczywiście to, żeby nigdy 

nie było już żadnych powstań, żeby Polska 
była silna, lepiej przygotowana do trud-
nych wydarzeń, żeby nie dopuścić do sytu-
acji, kiedy będziemy musieli komuś ulegać 
i podejmować dramatyczne decyzje.  Aby 
najlepsi polscy, młodzi ludzie, inteligenci, 
zamiast budować domy czy pisać wiersze, 
nie musieli strzelać na barykadach.
Zresztą chyba najwspanialszą nauką Po-
wstania Warszawskiego jest rewolucja 
„Solidarności”, która zawsze nawiązywała 
do Powstania, a z drugiej strony była rewo-
lucją pokojową. „Solidarność” świadomie 
zrezygnowała z jakichkolwiek form prze-
mocy, posługiwała się raczej paradoksem, 
happeningiem, tak jak np. Pomarańczowa 
Alternatywa. Natomiast nigdy świadomie 
nie odwoływała się ani do terroryzmu, ani 
do innych aktów przemocy. Był to ruch 
pokojowy, ponieważ dobrze pamiętano 
doświadczenie Powstania Warszawskiego 
i postanowiono zrobić to inaczej. Powsta-
nie miało więc swój finał w zwycięskiej, 
pokojowej rewolucji „Solidarności”. 

Prezydent USA Ronald Reagan powiedział 
kiedyś, że „nie byłoby polskiej „Solidarno-
ści”, gdyby nie Powstanie Warszawskie”, 
które zresztą wpisuje się w logikę naszych 
dziejów polskich. Bardzo dziękuję za inte-
resującą rozmowę. 
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Powstańcza Warszawa
Powstanie Warszawskie było wybuchem „wewnętrznej lawy”, którą stanowiło to, co w narodzie polskim najcenniejsze: umi-
łowanie Boga i Ojczyzny, wierność wierze praojców i całemu dziedzictwu pokoleń. Ta pogardzana przez półwiecze miłość 
Powstańców do swojej Ojczyzny znalazła w końcu odwzajemnienie, a wyrazem tego są  obchodzone od kilku lat doniosłe 
uroczystości rocznicowe z udziałem najwyższych władz państwowych.

Plac Krasińskich w Warszawie
„Manifestujemy dziś naszą pamięć o tych, 
którzy za każdy kamień stolicy oddali swo-
je życie, swoją młodość i swoją przyszłość. 
Dziękujemy za ich ofiarę, za ich dramatyczny 
krzyk, który odbił się echem w całej Europie. 
Sierpień 1944 r. był wołaniem o człowieczeń-
stwo (...), był obroną godności człowieka. 
Rozmiar poświęcenia, jakie pokolenie po-
wstańców zapłaciło za obronę ludzkiej god-
ności zamyka usta tym, którzy chcą w sposób 
czysto matematyczny wyliczać sens decyzji o 
podjęciu walki” – mówił ks. płk Sławomir 
Żarski, administrator diecezji wojskowej na 
rozpoczęcie uroczystej celebry, sprawowanej 
przy Pomniku Powstańców Warszawy, na-
przeciw Katedry Polowej Wojska Polskiego. 
Uroczystej Mszy św., sprawowanej w przed-
dzień 66. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego przewodniczył Prymas senior, Kar-
dynał Józef Glemp, a koncelebrowali m.in.: 
Prymas Polski, Arcybiskup Józef Kowalczyk, 
który wygłosił Słowo Boże, Arcybiskup Kazi-
mierz Nycz, Metropolita Warszawski, Arcybi-
skup Henryk Hoser, ordynariusz diecezji war-
szawsko-praskiej oraz liczne grono kapłanów. 
Prymas zaapelował o zgodę i pojednanie, bu-
dowanie prawdziwej wspólnoty o wartości, 
o które walczyli Powstańcy. W imieniu Po-
wstańców głos zabrał gen. Zbigniew Ści-
bor-Rylski, prezes Związku Powstańców 
Warszawskich, który poprosił o minutę ciszy 
w hołdzie bohaterom 1944 r. Generał podkre-
ślił, że 66. rocznicę wybuchu Powstania ob-
chodzimy w cieniu wielkiego, niesłychanego 
dramatu; katastrofy pod Smoleńskiem. 
W hołdzie bohaterom odczytano Apel Pa-
mięci oraz oddano salwę honorową. Przed 
Pomnikiem Powstania Warszawskiego, gdzie 
zgromadziły się liczne poczty sztandarowe, 
poszczególne delegacje złożyły wieńce.
Na uroczystość przybyli m.in: Marszałek 
Sejmu Grzegorz Schetyna, Sekretarz Stanu 
w MON Czesław Piątas, przedstawiciele Sej-
mu i Senatu, Szef Sztabu Generalnego gen. 
Mieczysław Cieniuch, szef BBN Stanisław Ko-
ziej, władze samorządowe z Prezydent m. st. 
Warszawy Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz, 
Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
reprezentanci Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, przedstawiciele 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Wspól-
nie modlili się także: duchowni prawosławni 
i Kościoła ewangelickiego, reprezentanci Po-
licji, Straży Granicznej, BOR, Straży Pożarnej, 
Służby Celnej, SOK i Straży Miejskiej. Na uro-
czystość przybyli harcerze oraz mieszkańcy 
stolicy.

Grób Nieznanego Żołnierza
„Można zniszczyć miasto, ale nie można 
zniszczyć ducha, nie można stłamsić ducha, 

ani pragnienia wolności i demokracji jego 
mieszkańców” – mówiła Prezydent m.st. 
Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz 
1 sierpnia w czasie uroczystości złożenia 
wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żoł-
nierza w hołdzie bohaterskim Powstańcom.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezy-
dent RP Bronisław Komorowski, Minister 
Obrony Narodowej Bogdan Klich, Szef Szta-
bu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch, 
szef BBN Stanisław Koziej, licznie zgroma-
dzeni kombatanci z prezesem Związku Po-
wstańców Warszawskich gen. Zbigniewem 
Ścibor-Rylskim. Ordynariat Polowy WP 
reprezentował kanclerz Kurii Polowej ks. 
kmdr Leon Szot. 
Oprawę uroczystości tworzyła Kompania 
Reprezentacyjna WP, która w hołdzie boha-
terom 1944 r. oddała salwę honorową, oraz 
obecność licznie zgromadzonych pocztów 
sztandarowych. 

Muzeum Powstania Warszawskiego
„Niech Warszawa będzie miastem ludzi wal-
czących o ludzką godność i przyzwoitość” 
– mówił podczas Mszy św., sprawowanej 
1 sierpnia w Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, w Parku Wolności, ks. płk Dariusz Ko-
walski, Dziekan Wojsk Lądowych.
W homilii ks. Kowalski podkreślił, że mur 
okalający Park Wolności (z nazwiskami 
uczestników walk powstańczych) jest „mu-
rem chwały, nadziei i miłości”. „To Powstanie 
nie jest anonimowe. To Powstanie ma swoje 
imię i nazwisko” – powiedział kapłan. Zaape-
lował do zebranych, żeby każdy wychodząc 
z Muzeum Powstania zapamiętał jedno po-
wstańcze nazwisko.
W przeddzień rocznicy wybuchu Powstania, 
w murach Muzeum, odbyło się uroczyste 
spotkanie z kombatantami, w którym uczest-
niczył Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. 
Podczas uroczystości, Marszałek  wraz z sze-
fem BBN Stanisławem Koziejem odznaczył 
kilkunastu żołnierzy, weteranów II wojny 
światowej, odznaczeniami państwowymi.
 

Pomnik Polskiego Państwa
Podziemnego i AK

„Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego 
to symbol polskiej państwowości, symbol 
polskiego państwa z czasów, gdy wydawało 
się, że polskiego państwa już nie było” – mó-
wił  Grzegorz Schetyna w czasie uroczystości 
upamiętniającej 66. rocznicę wybuchu Po-
wstania Warszawskiego. Marszałek zwrócił 
uwagę, że nie jest przypadkiem, iż Pomnik 
Polskiego Państwa Podziemnego znajduje 
się tuż obok gmachu parlamentu, który jest 
„sercem polskiej demokracji”. 
Świadek tamtych tragicznych wydarzeń, 
Stanisław Oleksiak, obecnie Prezes Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, 

podkreślił: „Musimy jeszcze wykonać nasze 
ostatnie zadanie i przekazać tę pamięć histo-
ryczną młodym”.

Pomnik Gloria Victis
w godzinie „W”

W Warszawie, punktualnie o godz. 17.00, 
zawyły syreny. W kościołach garnizonowych, 
w całym kraju odezwały się dzwony. Na war-
szawskich Powązkach, przy pomniku Gloria 
Victis, centralnym miejscu obchodów roczni-
cowych,  odegrany został hymn państwowy.
Modlitwę w intencji Powstańców popro-
wadził ks. prał. Henryk Kietliński, kapelan 
„Szarych Szeregów”. Podkreślił on, że myślą, 
szacunkiem i modlitwą ogarniamy nie tylko 
walczących i poległych w Powstaniu War-
szawskim, ale i tych, którzy zginęli w Katyniu 
70 lat temu oraz ofiary katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem. Duchowny modlił się w in-
tencji Powstańców, ich rodzin, w intencji całej 
Ojczyzny przywołując bł. ks. Józefa Stanka, 
kapelana Powstańców na Czerniakowie oraz 
bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.
Wspólnie modlili się: metropolita warszawski, 
abp Kazimierz Nycz oraz duchowni innych 
wyznań chrześcijańskich. Obecny był także ks. 
kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP.
Przy Pomniku Gloria Victis, w hołdzie boha-
terom,  złożono wieńce, a  Kompania Repre-
zentacyjna oddała salwę honorową. 

Modlitwa ekumeniczna na Woli
Na Cmentarzu Powstańców Warszawy, 
w miejscu uświęconym krwią ofiar walk 
powstańczych oraz ogromnej rzeszy ofiar 
bestialskich mordów dokonywanych przez 
hitlerowców w pierwszych dniach Powsta-
nia na Woli, przy Pomniku „Polegli-Niepoko-
nani”, przedstawiciele władz państwowych, 
wojskowych i samorządowych oraz zgroma-
dzeni licznie mieszkańcy Woli wspólnie modli-
li się w intencji poległych i pomordowanych. 
Atmosferę pierwszych dni Powstania na Woli 
przywołał mieszkaniec tej dzielnicy, Edmund 
Baranowski, wiceprezes Związku Powstań-
ców Warszawskich. 
Modlitwy w intencji pomordowanych i po-
ległych żołnierzy Powstania Warszawskiego 
i ludności cywilnej prowadzili: ks. kmdr Leon 
Szot, kanclerz Kurii Polowej WP, rabin Michael 
Schudrich oraz przedstawiciele Ordynariatu 
Prawosławnego i Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego. 
Poszczególne delegacje złożyły wieńce. 
Oprawę uroczystości tworzyła Kompania Re-
prezentacyjna WP, która oddała salwę hono-
rową, Orkiestra Reprezentacyjna WP, która 
wykonała wiązankę melodii powstańczych 
oraz obecność licznie przybyłych pocztów 
sztandarowych.

oprac. Anna Tokarska
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Niebanalne
życiorysy

Piotr Julian Eymard urodził się 
4 lutego 1811 r. w La Mure 
(Francja) w ubogiej rodzinie. Od 
najmłodszych lat wyróżniał się 

szczególnym nabożeństwem do Eucharystii. Przy 
pierwszej Komunii świętej złożył Panu Jezusowi 
przyrzeczenie, że będzie kapłanem, by móc szerzyć 
wśród wiernych kult Najświętszego Sakramentu. 
Ojciec jednak po stracie kilkorga dzieci stanowczo 
się temu sprzeciwiał. Dlatego syn-jedynak mógł 
wypełnić swoje plany dopiero po śmierci ojca. Piotr 
wstąpił do seminarium w Grenobli. Opuścił je jednak 
z powodu choroby. Nigdy nie udało mu się do koń-
ca od niej uwolnić. Po okresowej poprawie stanu 
zdrowia udało mu się dokończyć studia. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 20 lipca 1834 roku, gdy miał 
23 lata. Był przyjacielem św. Jana Marii Vianneya.
Zaraz po święceniach został proboszczem para-
fii. Parafie były w owych czasach religijnie obo-
jętne i bardzo zaniedbane moralnie. Kiedy gorli-
wy pasterz spostrzegł się, że jego nawoływania 
i zachęty odnoszą mały skutek, przerażony od-
powiedzialnością za powierzone sobie dusze po-
tajemnie opuścił parafię i wstąpił do misyjnego 
zgromadzenia marystów. Nie wysłano go jednak, 
jak tego gorąco pragnął, na misje, ale przez 17 lat 

sprawował w niedawno założonej rodzinie zakon-
nej funkcje: przełożonego domów, prowincjała 
i generalnego asystenta.
Z wolna dojrzała w nim myśl, by dla podniesienia 
pobożności i religijności założyć zgromadzenie za-
konne, które wzięłoby sobie za główny cel szerze-
nie nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii. Po 
naradzie ze swoim spowiednikiem i innymi poważ-
nymi osobami opuścił zgromadzenie marystów, 
osiadł w willi w Paryżu, która była kiedyś własno-
ścią słynnego katolickiego pisarza, Chateubrianda 
i skupił przy sobie grupę oddaną pięknemu dziełu. 
W 1859 r. założył drugi dom w Marsylii. W 1864 
roku otrzymał dekret Stolicy Apostolskiej, zatwier-
dzający nowe zgromadzenie zakonne – kapłanów 
od Najświętszego Sakramentu (eucharystów lub 
ejmardystów). Założył podobne zgromadzenie 
żeńskie. Dopomogła mu w tym Małgorzata Gu-
illot, która też została pierwszą matką generalną 
nowej rodziny zakonnej. Obie rodziny rozwijały się 
pomyślnie, zakładając coraz to nowe placówki.
Z czasem domy obu zgromadzeń zaczęły przeży-
wać liczne trudności, m.in. finansowe. Idea i dzie-
ło św. Piotra Juliana Eymard wyprzedziły o wiele 
lat przemiany, jakie przyniosły dwa sobory waty-
kańskie. To m.in. on zabiegał o zorganizowanie 

Święty Piotr Julian Eymard, prezbiter kongresów eucharystycznych, które skupiałyby 
wierzących wokół tajemnicy Chrystusa obecnego 
pod postacią chleba. Miłość do Eucharystii sze-
rzył niezmordowanie słowem i czynem. W jego 
klasztorach odbywała się nieustanna adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Założył także brac-
two Najświętszego Sakramentu, do którego za-
pisywał wszystkich ludzi dobrej woli. Był również 
apostołem częstej Komunii świętej. Miłość i cześć 
dla Eucharystii szerzył także piórem. Zostawił 
w rękopisie dzieło, obejmujące dwa grube tomy, 
o Najświętszym Sakramencie. Drukiem wydał 
dwie broszury: Miesiąc Maryi i Miesiąc św. Józefa; 
nie wyobrażał sobie, by ktoś oddawał cześć Panu 
Jezusowi, a nie miłował Jego Matki i ziemskiego 
Opiekuna. Za Patronkę swoich wszystkich dzieł 
obrał Matkę Bożą od Najświętszego Sakramentu. 
Pozostawił po sobie także sześć tomów listów 
i dziewięć tomów medytacji.
Podczas dłuższego pobytu w Rzymie Piotr Julian 
miał przeżycia mistyczne. Zmarł 1 sierpnia 1868 r. 
Jego śmiertelne szczątki w czasie procesu kano-
nicznego przeniesiono z cmentarza komunalnego 
do kościoła Bożego Ciała, który oddano w zarząd 
jego zgromadzeniu. Do chwały błogosławionych 
wyniósł go papież Pius XI w roku świętym 1925; 
kanonizacji dokonał Jan XXIII 9 grudnia 1962 r.

oprac. jur

„Wojskowe sojusze, rów-
nowaga sił, ligi narodów, 
wszystko to zawiodło, 
torując drogę brutalnej 

próbie sił… Jeśli nie dopracujemy się 
doskonalszego, bardziej sprawiedliwego 
systemu, dzień naszej zagłady będzie bli-
ski. W gruncie rzeczy jest to problem teo-
logiczny… Musi to być przemiana ducho-
wa, jeśli chcemy ocalić ciało”. – To słowa 
gen. Douglasa Mac Arthura wygłoszone 
w Kongresie Stanów Zjednoczonych 
19 kwietnia 1951 r. 

Ponad pół wieku minęło – od czasu wygłosze-
nia tych słów, które dziś brzmią niemal proro-
czo. Na świecie dochodzi dziś do wyjątkowo 
brutalnych aktów przemocy, prześladowań na 
tle religijnym, etnicznym czy, będących często 
zakamuflowaną formą walki o strefy wpływów 
gospodarczych czy politycznych.
W takim świecie, w którym przeszkadza krzyż, 
coraz trudniej o pokój. Pogłębia się kryzys war-
tości, z debaty publicznej, znika poważny dys-
kurs o aksjologicznych podstawach ludzkiej eg-
zystencji. Brak głębszego namysłu nad aksjolo-
gicznymi podstawami służby wojskowej, może 
w przyszłości sprawić, że siły zbrojne zostaną 
zredukowane do sprawnego mechanizmu uni-
cestwiania przeciwnika. Zważywszy na zmianę 
statusu jakościowego i ilościowego Wojska Pol-
skiego (wojsko zawodowe, zmniejszona liczeb-
ność) – brak głębszego dyskursu o wizji naszej 

Obronić wartości
obrony narodowej, jej celów, adekwatnych 
środków i zasad moralnej formacji żołnierza, 
destabilizuje poczucie bezpieczeństwa obywa-
teli. Naród ma prawo wiedzieć, z jakimi moty-
wacjami jego żołnierze biorą broń do ręki, na 
jakich zasadach wychowywana jest zawodowa 
armia. Czy w razie dysproporcji sił, na wypadek 
zagrożenia zewnętrznego na naszą niekorzyść, 
będą kierowali się tzw. „pragmatyzmem” i zło-
żą natychmiast broń, aby się nie narażać? Czy to 
kryterium, tak często dziś przywoływane przez 
polityków, ma zastąpić sprawdzone w naszej 
historii zasady, które streszcza triada: Bóg Ho-
nor Ojczyzna? To poważne zaniechanie debaty 
publicznej stara się wypełnić grono naukow-
ców , kapelanów wojskowych Ordynariatu Po-
lowego i przedstawicieli służb mundurowych. 
Już po raz drugi w Płocku w Szkole Wyższej im. 
Pawła Włodkowica zastanawiano się wspólnie 
nad najważniejszymi problemami służb mun-
durowych. Konferencja „Służyć w ochronie 
i obronie wartości. Aksjologiczne fundamenty 
służb mundurowych” Zgromadziła liczne gro-
no znakomitych prelegentów. Wśród nich byli 
m.in. śp. Biskup Polowy gen. dyw. prof. dr hab. 
Tadeusz Płoski („Czy jest możliwy jeden aksjo-
logiczny fundament służb mundurowych?”) 
oraz śp. gen. dyw. Włodzimierz Potasiński, 
dowódca Wojsk Specjalnych („Aksjologiczne 
uwarunkowania operacji misyjnych”) – którzy 
zginęli 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samo-
lotu pod Smoleńskiem.
W płockiej debacie uczestniczyły 123 osoby; 
wśród nich 5. profesorów oraz 5. generałów. 
Uczestnicy usłyszeli 10 referatów, jeden komu-
nikat naukowy, jedno nieplanowane wystąpie-
nie oraz obejrzeli jedną prezentację.

Bp T. Płoski podkreślił w swoim wystąpieniu, 
że wspólnym fundamentem aksjologicznym 
dla służb mundurowych na pewno może być 
kategoria odpowiedzialności… jej istotnym 
celem jest zawsze dobro moralne ludzi i ich 
bezpieczeństwo”. Wszystkie referaty z konfe-
rencji, która odbyła się 18 listopada 2009 r., 
zostały wydane przez Wydawnictwo Naukowe 
NOVUM pod red. Andrzeja Szerauca. Współor-
ganizatorem konferencji – nad którą naukowy 
patronat objął rektor Wyższej Szkoły im. Pawła 
Włodkowica prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew 
Kruszewski oraz Bp gen. dyw. prof. dr hab. Ta-
deusz Płoski – był ks. płk dr Zbigniew Kępa. Ks. 
płk dr Zbigniew Kępa wygłosił referat „Świat 
ukazywanych wartości w duszpasterstwach 
konfesyjnych”. Przywołał w nim m.in. przy-
kłady kaznodziejstwa Biskupa Płoskiego (do-
tyczące kategorii etycznej, jaką jest Ojczyzna) 
– który obficie czerpał z nauczania Jana Pawła 
II: „Dzieje naszego narodu stoją pod znakiem 
krzyża Chrystusa. Jan Paweł II Wielki nauczał: 
U fundamentów narodu polskiego... legł Krzyż, 
na którym umiera się po to, aby żyć”. – Na sy-
tuację pasyjną Narodu składają się wojny, nie-
wola, udręki od wrogów, zsyłki na Sybir, po-
wstania, poniewierki, okupacje, wysiedlenia, 
i pola bitew. W Krzyżu Chrystusa odsłania się 
tajemnica naszych skomplikowanych często 
tragicznych dziejów. Na zrozumienie tych dzie-
jów rzutuje także postać Maryi stojącej pod 
Krzyżem. Matka Boża Bolesna temu Narodowi 
pomaga lepiej korzystać z owoców zbawczej 
męki Swego Syna”. (śp. Biskup Polowy Wojska 
Polskiego Tadeusz Płoski, 16 maja 2006)

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Mszy św. przewodniczył Prymas Polski abp 
Józef Kowalczyk wraz z abp Kazimierzen Ny-
czem, abp warszawsko-praskim Henrykiem 
Hoserem oraz sekretarzem generalnym Epi-
skopatu bp. Stanisławem Budzikiem. Uroczy-
stą Mszę św. koncelebrował także, reprezen-
tujący Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, 
ks. kmdr Leon Szot.
Na początku Mszy, odprawionej w święto 
Przemienienia Pańskiego abp Kowalczyk wy-
mienił intencje – dziękczynienie za przemiany, 
które nastąpiły w Polsce i których owocem jest 
wolna Ojczyzna, Jana Pawła II – o wyniesie-
nie go na ołtarze, ofiary niedawnej tragedii 
smoleńskiej, szczególnie prezydenta Rzecz-
pospolitej, aby Bóg dał mu palmę zwycięstwa 
i chwałę zmartwychwstania oraz zaprzysię-
żonego w tym dniu prezydenta Bronisława 
Komorowskiego – aby ideały Konstytucji i te 
będące w sercach Polaków były strzeżone 
w jego służebnej misji.

W homilii metropolita warszawski abp Ka-
zimierz Nycz stwierdził, że dzień 6 sierpnia 
2010 r. przejdzie do historii, gdyż kolejny pre-
zydent Rzeczypospolitej, wybrany w demo-
kratycznych wyborach, obejmuje najwyższy 
urząd w Państwie i składa przysięgę, modli 
się w Archikatedrze za Ojczyznę i w intencji 
swojej posługi. Przypomniał słowa Chrystusa 
– „Kto chce być pierwszy między wami, niech 
będzie tym, który służy”.
– Aby być prezydentem wszystkich bez wyjąt-
ku Polaków, prezydentem, który nie panuje, 
ale służy ludziom, sprawom życia społeczne-
go, wszystkich osób, zatroskanych o Polskę. 
„Być stróżem niezmiennego aksjologicznego 
fundamentu państwa, na którym jest ono 
budowane od z górą tysiąca lat – to jest od-
powiedzialność ogromna – przed narodem, 
przed historią, przed Bogiem” – mówił metro-
polita warszawski.
We Mszy uczestniczyli b. prezydenci Lech Wa-
łęsa, Aleksander Kwaśniewski a także prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy 

Buzek, marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, 
członkowie rządu, posłowie, przedstawicie-
le władz miasta, korpusu dyplomatycznego, 
przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, 
członkowie rodziny i przyjaciele prezydenta 
Komorowskiego.
Po Mszy św. prezydent Komorowski wraz 
z żoną złożyli wieńce na grobach Ignacego 
Paderewskiego i prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego w podziemiach archikatedry oraz 
w kaplicy, poświęconej kard. Stefanowi Wy-
szyńskiemu, gdzie w obecności abp Nycza 
modlili się dłuższą chwilę.
Po Mszy św. na Zamku Królewskim w War-
szawie odbyła się ceremonia przekazania 
insygniów Orderów Orła Białego oraz Orde-
ru Odrodzenia Polski. – Chciałem zapewnić 
państwa, że dołożę wszelkich starań, aby być 
w tych wyróżnieniach wielkich, honorowych 
wyróżnieniach w stopniu maksymalnie peł-
nym sprawiedliwy. Tak, by nagradzać za za-

sługi, nie karać za winy 
– powiedział Komorowski 
podczas uroczystości na 
Zamku Królewskim.
– Patrząc w przeszłość, trze-
ba widzieć ważne cele przy-
szłości – powiedział pre- 
zydent Bronisław Komo-
rowski podczas piątkowej 
uroczystości przekazania 
insygniów Orderu Odro-
dzenia Polski i Orderu Orła 
Białego.
– Żeby wiedzieć dokąd się 
zmierza, trzeba wiedzieć, 
skąd się przychodzi. Żeby 
wiedzieć jak funkcjonu-
je współczesne państwo, 

trzeba znać jego historię – wzloty i upadki – 
podkreślił Komorowski w wystąpieniu w Zam- 
ku Królewskim.
Jak mówił, cieszy się, że może „jako zaprzysię-
żony prezydent Polski, na Zamku Królewskim, 
który odzwierciedla przebogatą, ale i drama-
tyczną historię państwowości polskiej, wejść 
w uprawnienia związane z udzielaniem tego, 
co RP przyznaje swoim najlepszym córkom, 
najlepszym synom”.
Ostatnim aktem objęcia władzy w państwie 
było przyjęcie zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi RP, które odbyło się na Pl. Piłsud-
skiego w Warszawie 15 sierpnia 2010. Prezy-
dent ucałował sztandar Kompanii Reprezen-
tacyjnej. Wciągnięto też na masz proporzec 
głowy państwa. 
Podczas poprzedzającej uroczystość na Pl. 
Piłsudskiego Mszy św. ks. płk Sławomir Żar-
ski, Administrator diecezji wojskowej życzył 
prezydentowi „natchnienia Ducha Świętego, 
natchnienia wielkiej ofiarnej miłości, nie po-
zostawiającej na marginesie życia żadnego 

z obywateli”. Podziękował za jego obecność 
na uroczystości odsłonięcia tablicy poświęco-
nej ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem i za-
pewnił o modlitwie w jego intencji kapelanów 
Ordynariatu Polowego WP. – Niech Pana Bóg 
prowadzi! – zakończył.
Bronisław Komorowski urodził się 4 czerwca 
1952 roku w Obornikach Śląskich k. Wrocła-
wia, w rodzinie ziemiańskiej o silnych trady-
cjach niepodległościowych. Jest absolwen-
tem Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od wielu lat jest związany 
z ruchem harcerskim. Od czasów liceum za-
angażował się w działalność opozycyjną, brał 
udział w manifestacjach, m.in. w czasie wyda-
rzeń marcowych w 1968 roku.  
W latach 1990-1993 pełnił funkcję cywilnego 
wiceministra obrony narodowej ds. wycho-
wawczo-społecznych w rządach Tadeusza 
Mazowieckiego, Jana Krzysztofa Bieleckiego, 
Hanny Suchockiej a w latach 2000-2001 był 
Ministrem Obrony Narodowej. 
W wyniku tragicznej śmierci prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej 
10 kwietnia 2010 roku, jako Marszałek Sejmu 
RP, w oparciu o przepisy Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski 
wykonywał obowiązki Prezydenta RP. Funkcję 
tę sprawował do 8 lipca 2010 roku, kiedy to 
zrezygnował ze stanowiska marszałka Sejmu.
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
istnieje nieprzerwanie od 1922. Po 1939 de-
pozytariuszami tego urzędu byli prezydenci 
Polski na Uchodźstwie w Londynie. W Polsce 
Ludowej urząd ten powołano w 1947 i istniał 
do 1952. Jego rolę przejęła Rada Państwa 
z Przewodniczącym Rady Państwa. W 1989 
został przywrócony na skutek porozumień 
Okrągłego Stołu. Ponieważ ówczesna oficjal-
na nazwa państwa brzmiała: Polska Rzeczpo-
spolita Ludowa, wybrano jedynego w historii 
prezydenta PRL. W 1990 nastąpiło przekazanie 
insygniów prezydenckich II Rzeczypospolitej 
przez Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego 
prezydenta na Uchodźstwie, nowo wybrane-
mu prezydentowi III Rzeczypospolitej Lechowi 
Wałęsie. Bronisław Komorowski jest czwartym 
prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. 

Krzysztof Stępkowski

Być prezydentem wszystkich Polaków
O odpowiedzialności bycia prezydentem wszystkich bez wyjątku Polaków oraz 
stróżem fundamentalnych wartości Państwa mówił w kazaniu abp Kazimierz 
Nycz. Metropolita warszawski koncelebrował 6 sierpnia w archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie Mszę św. po zaprzysiężeniu w obecności Zgroma-
dzenia Narodowego prezydenta Bronisława Komorowskiego.
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Dobry policjant dostrzeże bliźniego
– Policjanci, to strażnicy ludzkiej godności i narodowego dobra wspólne-
go – mówił w Bazylice św. Krzyża w Warszawie, ks. płk Sławomir Żarski, 
naczelny kapelan Policji. We wspomnienie św. Krzysztofa, 25 lipca Policja 
zakończyła tegoroczne obchody 91. rocznicy powstania. 

Święto Policji Anno Domini 2010 rozpoczę-
ło się już 15 lipca uroczystością poświęcenia 
sztandarów dla dwóch stowarzyszeń środo-
wiska policyjnego: Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. oraz Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów 
i Rencistów Policyjnych. Ceremonia wręcze-
nie sztandarów odbyła się na dziedzińcu Ko-
mendy Głównej.
W drzewce sztandarów przedstawiciele or-
ganizacji i stowarzyszeń policyjnych, duszpa-
sterstwa policjantów oraz goście honorowi 
wbili gwoździe pamiątkowe i podpisali się 
pod aktem ich nadania. Ks. płk Sławomir 
Żarski, ks. Jan Kot i ks. Stanisław Kondrak do-
konali aktu ich poświęcenia.
Dzień później swój jubileusz obchodziło 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 
Uroczysta Eucharystia sprawowana przez ks. 
płk Żarskiego zgromadziła funkcjonariuszki 
i funkcjonariusze CSP wraz z komendantem 
insp. Arkadiuszem Brzozowskim, władzami 
samorządowymi miasta i powiatu legionow-
skiego, a także gości z Rosji, Litwy, Czech, 
Łotwy, Niemiec, Ukrainy i Estonii uczestniczą-

cych w obchodach. Liturgię konce-
lebrowali ks. płk Kazimierz Krużel 
i ks. por Tomasz Krawczyk.
Z okazji Święta Policji Mszę św. 
w kościele garnizonowym w Hru-
bieszowie odprawił bp Wacław 
Depo a koncelebrował ks. prał. 
Andrzej Puzon. Podczas uroczystej 
Eucharystii z asystą honorową poli-
cji poświęcony został sztandar po-
wiatowej komendy Policji w Hrubieszowie. 
Bp Depo zawierzył opiece św. Michała Ar-
chanioła wszystkich policjantów pełniących 
służbę w kraju i poza jego granicami.
Centralne obchody Święta Policji rozpoczęły 
się wpisaniem do Księgi Pamięci Poległych 
Policjantów nazwisk sześciu poległych funk-
cjonariuszy – czterech z komendy stołecznej 
i dwóch z komendy wojewódzkiej w Opo-
lu. Na Tablicy Pamięci znajdującej się w KGP 
odsłonięto tabliczkę z nazwiskiem podkom. 
Andrzeja Struja, zamordowanego w lutym 
tego roku przed dwóch chuliganów na war-
szawskiej Woli. Modlitwę w intencji policjan-
tów odmówił naczelny kapelan Policji, ks. płk 

Sławomir Żarski.
Ordynariat Polowy uhonorował 
podinsp. Sylwestra Winka i Orkie-
strę Reprezentacyjną Policji meda-
lem Chwała Ofiarnym i Nieustra-
szonym. Uroczystość wręczenia 
medali odbyła się 24 lipca podczas 
Gali Święta Policji, pod Pałacem 
Kultury i Nauki. Medale wręczyli 
ks. płk Sławomir Żarski, naczelny 
kapelan Policji i ks. Jan Kot, kape-
lan Komendy Głównej Policji. Medal 
Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym 
ustanowił dwa lata temu śp. Biskup 

Polowy WP Tadeusz Płoski. Marszałek Sejmu 
Grzegorz Schetyna, podsumowując podczas 
Gali Święta Policji miniony rok, wymienił bp 
Płoskiego jako jedną z osób, której obecności 
bardzo mu podczas tych obchodów brako-
wało. – Dziś wspominamy Biskupa Polowe-
go, śp. Tadeusza Płoskiego, który zawsze 
w Święto Policji był z nami, to wielka strata 
dla nas wszystkich, bo na jego pomoc i radę 
zawsze można było liczyć – powiedział.
– Modlitwa jest podstawowym, fundamen-
talnym aktem wiary. Musi ona być czymś 
nadzwyczajnym, czymś nieziemskim, skoro 
ci, którzy zdecydowali się w swoim życiu 
pójść za Chrystusem, charakteryzują się wła-
śnie modlitwą – powiedział podczas Mszy 
kończącej obchody Święta Policji ks. Żarski.
Naczelny Kapelan Policji zaapelował do wier-
nych, aby w swoich modlitwach pamiętali 
o tych wszystkich, którzy z narażeniem życia 
dbają o bezpieczeństwo współobywateli. Po-
licjantom zaś życzył, aby zawsze dostrzegali 
powołanie swej służby: Nieść pomoc dru-
giemu człowiekowi. – Dobry policjant to nie 
tylko ten wyszkolony, profesjonalny funkcjo-
nariusz, to przede wszystkim człowiek, który 
postrzega człowieka w tych, którym służy 
– powiedział.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Wakacje z kapelanem
W Ustce na trzecim turnusie letnich kolonii zorganizowanym przez wojskową Cari-
tas i parafie wojskowe wypoczywały dzieci z Katowic, Krakowa, Kielc, Bydgoszczy 
i Torunia. W czasie dwutygodniowego turnusu dzieci z radością korzystały z uroków 
polskiego morza.

Podczas turnusu młodzież odwiedziła park 
dinozaurów w Łebie, poznali zakątki Ustki 
zwiedzając molo, latarnię morską, muzea mi-
nerałów, motyli, chleba oraz wypływając na 
rejs statkiem pirackim po morzu. Dzięki uprzej-
mości kadry wojskowej dzieci mogły zwiedzić 
jednostkę ratownictwa morskiego w Darłowie. 
Z dużym zainteresowaniem uczniowie obej-
rzeli ruchome wydmy i zwiedzili muzeum przy-
rodnicze w Słowińskim Parku Narodowym. 
W ramach propagowania bezpieczeństwa 
wśród młodzieży Policja, Straż Graniczna, 
ratownicy WOPR, Straż Pożarna i Żandarme-

ria Wojskowa zorganizowały spotkania a ich 
funkcjonariusze zachęcali do bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu.
Młodzież przebywająca na turnusach uczyła się 
także podstawowych komend musztry wojsko-
wej i posługiwania się indywidualnymi środka-
mi ochrony przed skażeniami. Komendantem 
obozu był ks. mjr Tomasz Paroń, który wraz 
z gronem dobrze przygotowanych wychowaw-
ców zapewnił opiekę oraz zrealizował ciekawy 
program kolonii „USTKA 2010 – III turnus”.
Na ostatnim turnusie przebywały dzieci powo-
dzian z Gorzyc.                                              tp
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PKW Afganistan
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, ks. mjr 
Władysław Kozicki odprawił uroczystą Mszę 
św. w polskiej bazie w Bagram. Żołnierze wraz 
ze swoim dowódcą, gen. bryg. Januszem So-
bolewskim modlili się za Ojczyznę, za żołnierzy 
poległych w krwawej bitwie warszawskiej, ale 
również za tych, którzy zakończyli swoje młode 
życie na afgańskiej ziemi. W homilii ks. kapelan 
podkreślił: „Przychodzimy również zatroskani 
o dobro Ojczyzny, narodu i każdej polskiej ro-
dziny, zwłaszcza tej wojskowej. Gotowi jeste-
śmy nieść pomoc innym narodom spragnio-

Mszę św. odprawiono również w bazie Gha-
zni, gdzie z okazji Święta polscy żołnierze wy-
konali koncert pieśni patriotycznych.

Kosowo
Obchody Święta rozpoczęła Msza św., spra-
wowana w intencji Ojczyzny, celebrowana 
przez kapelana PKW KFOR, ks. mjr. Krzyszto-
fa Smolenia. Uroczysty apel uświetnili swoją 
obecnością: konsul RP w Republice Mace-
donii, Sławomir Łuczak i attaché Ambasady, 
Anna Domska-Łuczak, zastępca dowódcy 
Wielonarodowej Grupy Bojowej – Wschód, 
płk Jose Boria-Cruz, a także dowódcy kontyn-
gentów i szefowie komórek Wielonarodowej 
Grupy Bojowej - Wschód.
Apel Pamięci symbolicznie przywołał do żoł-
nierskiego szyku żołnierzy, którzy oddali za 
Ojczyznę własne życie, a pamięć ich uczczono 
salwą honorową. Dowódca PKW KFOR, ppłk 
Dariusz Kosowski, zwracając się do żołnierzy 
podkreślił znaczenie uniwersalnych warto-
ści, bliskich żołnierskiemu sercu: umiłowania 
wolności, honoru i braterstwa oraz znaczenie 
Święta Wojska Polskiego, jako łącznika prze-
szłości i teraźniejszości dla całych pokoleń 
Polaków. Żołnierzom, szczególnie zaangażo-
wanym w realizację zadań misyjnych, wręczył 
listy gratulacyjne.
W słowach skierowanych do polskich żołnie-
rzy, zastępca dowódcy Wielonarodowej Grupy 
Bojowej – Wschód, płk Jose Boria-Cruz przy-
wołał wspólnych bohaterów naszych narodów 
– gen. Pułaskiego i gen. Kościuszkę. Odznacza-
jąc dowódcę PKW i dowódcę Narodowego 
Elementu Zaopatrywania, ppłk. Mirosława 
Giela medalem NATO „Non Article 5” dał wy-
raz uznania dla dokonań polskich żołnierzy 
pełniących misję w Republice Kosowa. Następ-
nie przełożeni udekorowali żołnierzy medala-
mi NATO. Uroczysty apel zakończyła defilada 
pododdziałów. 
Nieoficjalne spotkanie, przy żołnierskiej gro-
chówce, odbyło się we Freedom Park.

Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się także w miejscach stacjono-
wania polskich żołnierzy poza granicami kraju. Dla żołnierzy, którzy pełnią służbę 
z narażeniem życia i zdrowia, niosąc wolność innym narodom, dzień ten nabiera 
szczególnej wymowy.
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Sarajewo
Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego 
w Camp BUTMIR w Sarajewie rozpoczęły się 
Mszą św., celebrowaną przez ks. mjr. Grze-
gorza Przewrockiego. Następnie Kompania 
Honorowa, dowodzona przez por. Pawła 
Bielca, przeprowadziła sztandar PKW w miej-
sce głównych uroczystości, na plac przed 
budynek sztabu. Meldunek od prowadzące-
go uroczystość, kpt. Rafała Wawrzeńczaka, 
przyjął dowódca PKW EUFOR, ppłk dypl. Ro-
bert Majdecki. W uroczystości wzięli udział 
żołnierze i pracownicy wojska PKW oraz 
zaproszeni goście: szef sztabu EUFOR Bri-
gadier General Gerd Bischof, przedstawiciel 
Ambasady RP w Bośni i Hercegowinie, konsul 
Łukasz Chimiak, Starsi Narodowi Sił EUFOR 
oraz lokalni pracownicy zatrudnieni przez 
nasz kontyngent. W przemówieniu, dowódca 
PKW przypomniał, jakie znaczenie dla losów 
Polski i całej Europy miała bitwa warszawska. 
Obchody Święta WP były również okazją do 
wręczenia polskim żołnierzom Medali Ope-
racji Althea. Uroczystość zakończyła defilada 
pododdziałów PKW.
W trakcie Dnia Polskiego, żołnierze i zaprosze-
ni goście z innych kontyngentów mieli możli-
wość poznania smaku tradycyjnych polskich 
potraw i zabawy przy polskiej muzyce. 

Wszyscy pamiętali również o polskim żołnie-
rzu, śp. plut. Mieczysławie Sterniku, który 
zginął tragicznie na Bałkanach. W bazie BUT-
MIR, gdzie znajduje się pomnik poświęcony 
polskiemu żołnierzowi, delegacja PKW złożyła 
wieniec i zapaliła znicze. 

oprac. at

Święto Wojska Polskiego za granicą

Bezpiecznie do celu
Do Afganistanu dotarły tak oczekiwane przez żołnierzy nowe kołowe 
transportery opancerzone „Rosomak”. Pozwalają one wykonującym 
zadania przemieszczać się w miarę bezpiecznie po trudnych afgań-
skich szlakach zabezpieczając patrole i konwoje.

Załogi nowych wozów poprosiły o poświęcenie nowych środków transportu 
i błogosławieństwo na kolejne dni służby. Żołnierze wspólnie z kapelanem od-
mówili modlitwę a potem wykonali rundę po bazie razem z kapelanem. Oczywi-
ście nie zabrakło też wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Oby nowe Rosomaki docierały zawsze do celu i dawały załogom poczucie bez-
pieczeństwa. „Za wstawiennictwem św. Krzysztofa obdarz Panie roztropnością 
wszystkich, którzy będą się posługiwać tymi pojazdami. Niech zawsze dbają 
o bezpieczeństwo swoje i innych ludzi. Niech po każdym wykonanym zadaniu 
cali i zdrowi wracają do swoich baz” – modlił się z żołnierzami ksiądz kapelan.

Ks. mjr Władysław Maciej Kozicki
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Wszyscy pami tali również o polskim ż łnie

W Święto WojskaPolskiego nasi żołnierze przeprowadzili 
akcję humanitarną wśród ludności prowincji Ghazni

nym pokoju, stabilizacji i poszanowania god-
ności człowieka. Polecamy Bogurodzicy nas 
samych, nasze rodziny, całe Wojsko Polskie. 
Nam, obecnym tu na afgańskiej ziemi, niechaj 
Królowa Polski i Hetmanka Żołnierza Polskiego 
pozwoli, po skończonej służbie, szczęśliwie 
powrócić do domu, do naszych bliskich”. 
Obecni na uroczystości odśpiewali Apel Ja-
snogórski. 
Po zakończonej Mszy św. odbył się uroczy-
sty apel. Generał Sobolewski odczytał listy 
gratulacyjne oraz nazwiska wyróżnionych za 
wzorową służbę. Po części oficjalnej wszyscy 
udali się na degustacje rzadkich w Afganista-
nie potraw: grochówki i bigosu. Wśród zapro-
szonych gości byli obecni również żołnierze 
z armii amerykańskiej.
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Diecezji Wojskowej

Kraków
Działacz polonijny z Chicago i wieloletni korespondent Ordynariatu Polowego Jan Jaworski 
został uhonorowany złotym Medalem Jana Pawła II i Dyplomem za zasługi dla Archidiece-
zji Krakowskiej i Centrum Jana Pawła II (w budowie). Aktu wręczenia tych wyróżnień do-
konał Metropolita Krakowski Kard. Stanisław Dziwisz w rezydencji biskupów krakowskich.  
Jan Jaworski odebrał również takie same wyróżnienia w imieniu polonijnego filantropa 
Czesława Sawko, fundatora pomnika Jana Pawła II na Jasnej Górze. Podczas swojego po-
bytu w Polsce Jan Jaworski odwiedził swoje rodzinne strony w Tarnowskiem. Uczestni-
czył również w czerwcowym ingresie nowego Prymasa Abp. Jozefa Kowalczyka na stolicę 
w Gnieźnie oraz uroczystościach jubileuszu 40. lecia święceń kapłańskich Metropolity 
Gdańskiego Abp. Sławoja Leszka Głódzia.
Wziął także udział we Mszy św. na Wawelu, skąd ruszyła XXX Krakowska Pielgrzymka na 
Jasną Górę. – Na pielgrzymi szlak na Jasną Górę, wyruszyło m.in. 1200 osób z Włoch oraz 
500 ze Szwajcarii. Podczas drogi krakowskich pielgrzymów świadectwo o Janie Pawle składał 
m.in. Arturo Mari, znany fotograf Sługi Bożego Jana Pawła II – powiedział Jan Jaworski.  esj

Warszawa
Mszą św. Kaplicy p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w kompleksie wojskowym 44 rozpoczęły się 
23 lipca obchody święta Pułku Ochrony im. Gen. Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. 
Eucharystii, w której uczestniczyła kadra dowódcza, żołnierze i pracownicy cywilni jed-
nostki, przewodniczył kapelan Pułku ks. płk Krzysztof Wylężek.
Ks. Krzysztof Wylężek podziękował żołnierzom za sumienne wypełnianie obowiązków 
w minionym roku i życzył, aby przyszły rok był dla nich udany w wymiarze służbowym 
i prywatnym. We Mszy św. uczestniczyli żołnierze i pracownicy cywilni Pułku Ochrony 
z dowódcą płk Romanem Januszewskim.
Po Mszy św. odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały odznaczenia i na-
grody dla wyróżniających się żołnierzy. W zbiórce uczestniczyli kombatanci z Pułku „Basz-
ta” wraz z pocztem sztandarowym.                                                                              kes

Darłowo
W dniu 15 lipca odbyły się główne uro-
czystości związane z obchodami 90 rocz-
nicy utworzenia Lotnictwa Morskiego 
w Gdyni na Babich Dołach. Natomiast 
w niedzielę 18 lipca w Kaplicy Garnizono-
wej w Darłowie o godz.: 9.30 odprawiona 
została Msza święta w intencji Lotników 
Morskich z udziałem wojska, sztandarem 
29 Eskadry Lotniczej i Kompanii Honoro-
wej wystawionej przez Komendę Lotniska 
nr 2 w Darłowie.
Lotnictwo Marynarki Wojennej RP – Lot-
nictwo Morskie – to rodzaj lotnictwa woj-
skowego podporządkowany dowództwu 
Marynarki Wojennej RP. Przeznaczone jest 
do wsparcia działań sił morskich na morzu 
i na wybrzeżu, osłony ugrupowań mary-
narki oraz do wykonywania samodzielnych 
zadań takich jak: rozpoznanie, niszczenie 
okrętów podwodnych i nawodnych, ubez-
pieczenie desantów itp.                        xjz

Warszawa
– Jesteście wizytówką naszej armii, naszej tradycji w murach tej świątyni pełnicie służ-
bę na bożej straży – mówił 20 lipca podczas Mszy św. w Katedrze Polowej WP ks. płk 
Sławomir Żarski. Kadra dowódcza, żołnierze i pracownicy cywilni wojska uczestniczyli 
w pierwszym święcie Batalionu Reprezentacyjnego WP. W tym roku obchodzone jest także 
10 lecie istnienia Batalionu Reprezentacyjnego WP. Żołnierze tej jednostki zabezpieczają 
najważniejsze uroczystości państwowe, są obecni podczas ceremonii wojskowych i religij-
no-patriotycznych.
Ks. Hebda, kapelan Batalionu życzył żołnierzom Batalionu, aby w swoich rodzinach pie-
lęgnowali szacunek dla Ojczyzny i tradycji. Obyśmy zawsze potrafili z honorem odnosić 
nasze życie do słów Bóg Honor Ojczyzna – zakończył.
Po Mszy św. żołnierze Batalionu udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie całą 
dobę pełnią wartę honorową i na płycie pomnika złożyli wiązankę kwiatów. Po południu 
w siedzibie Batalionu otwarta i poświęcona została Sala Tradycji.                                 kes

Lewocza
Po raz 14. w dniach 2-4 lipca 2010 roku, 
pielgrzymowali z rodzinami do Lewoczy 
żołnierze słowaccy a wraz z nimi grupa 
mundurowych z Polski. Trzydniowa piel-
grzymka rozpoczęła się 3 lipca od Mszy 
św. sprawowanej przez Biskupa Francisz-
ka Rabka, kapelanów wojskowych, po-
licyjnych i innych służb mundurowych. 
Odbył się koncert orkiestry wojskowej 
z Trenčína.
Podobnie jak w poprzednim roku na Ma-
riańskiej Górze wspólnie modlili się żołnie-
rze z Polski, Niemiec Włoch i Austrii. Polską 
grupę pątników w mundurach poprowa-
dził ks. mjr Mateusz Hebda, kapelan Bata-
lionu Reprezentacyjnego WP oraz kapelan 
pomocniczy przy urzędzie prezydenta.
W niedzielę, 4 lipca pielgrzymi w mun-
durach uczestniczyli w odpustowej Mszy 
świętej przed Bazyliką Najświętszej Marii 
Panny pod przewodnictwem abp Stanisła-
wa Zvolenskiego, metropolity Bratysławy.
Lewocza jest jednym z najstarszych miejsc 
pielgrzymkowych Słowacji. Korzenie kultu 
maryjnego sięgają tu XIII wieku. Najwięk-
sze zgromadzenie pątników miało tu miej-
sce podczas pielgrzymki Jana Pawła II, któ-
ry przewodniczył Eucharystii, 3 lipca 1995 
roku, w której razem modliło się ponad 
650000 pątników.                                kes
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