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Siła pochodzi z wiar y. I  z c ierpienia!
Dla tego wszelka prawdziwa siła rodzi się u stóp Krz yża.

Wilhelm Huenermann
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Zwracam się do was, drodzy nauczyciele 
i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego 
zadania przekazywania wiedzy i wychowa-
nia powierzonych wam dzieci i młodzieży. 
Stoicie przed trudnym i poważnym wezwa-
niem. Młodzi was potrzebują. Oni poszuku-
ją wzorców, które byłyby dla nich punktem 
odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele 
zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły 
i serca, a nade wszystko domagają się od 
was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla 
nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami 
i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. 
Pomagajcie im budować fundamenty pod 
ich przyszłe życie.
Cieszy mnie fakt, że w Polsce powstaje coraz 
więcej szkół katolickich. Jest to znak, że Ko-
ściół jest obecny w sposób konkretny w dzie-

dzinie szkolnictwa. Szkoły te należy popierać 
i stwarzać takie [wartości, aby we wspólno-
cie] z całym szkolnictwem w Polsce mogły 
przysłużyć się wspólnemu dobru społeczeń-
stwa. [Przykład takiej działalności pozostawił 
nam z pewnością ksiądz Stanisław Konarski.]
Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony 
wszystkich, którzy pracują w szkole, aby 
stworzyć w niej klimat przyjaznego i otwar-
tego dialogu. We wszystkich szkołach niech 
panuje duch koleżeństwa i wzajemnego sza-
cunku, co było i jest charakterystyczne dla 
szkoły polskiej. Szkoła winna stać się kuźnią 
cnót społecznych tak bardzo potrzebnych 
naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat 
przyczynił się do tego, by dzieci i młodzież 
mogły otwarcie przyznawać się do swoich 
przekonań religijnych i zgodnie z nimi po-
stępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać 
w sercach dzieci i młodzieży uczucia patrio-
tyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na dobro 
wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialno-
ści za przyszłość. Wychowanie młodego po-
kolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie 
znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można 
bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając 
jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Pol-
ska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale 
kochających swój rodzinny kraj.
Drodzy nauczyciele i wychowawcy, z uzna-
niem pragnę podkreślić wasz trud, jaki 
wkładacie w wychowanie młodego pokole-
nia. Serdecznie wam dziękuję za tę szczegól-
nie ważną i trudną pracę. Dziękuję za waszą 
służbę Ojczyźnie. Sam mam osobisty dług 
wdzięczności wobec [polskiej] szkoły, wobec 
nauczycieli i wychowawców, których pamię-
tam do dzisiaj i modlę się za nich codzien-
nie. To, co otrzymałem w latach szkolnych, 
do dzisiaj owocuje w moim życiu.
Dobro młodego pokolenia niech będzie 
troską waszego życia i waszej pracy wycho-
wawczej. „Zachęcam was – mówi święty 
Paweł – abyście postępowali w sposób god-
ny powołania (…) celem budowania Ciała 
Chrystusowego” (Ef 4, 1. 12). Czyż może 
być większe powołanie od tego, którym Bóg 
was obdarzył?

Jan Paweł II,
Łowicz, 14 czerwca 1999 r.

(fragment homilii)

„Potrzeba szczególnej wrażliwości 
ze strony wszystkich, którzy pracują w szkole...”

15 września – Najświętszej Maryi 
Panny Bolesnej
Dzień po Święcie Podwyższenia Krzyża Świę-
tego wspominamy Matkę Bożą Bolesną.
Choć nazywamy ją Bolesną, nie ma ona nic 
wspólnego z osobą bezsilnie patrzącą na 
bolesną śmierć swojego Syna. Bezsilność 
Maryi na Kalwarii dotyczy jedynie wydarzeń 
zewnętrznych. Wewnętrznie Maryja współ-
uczestniczyła w cierpieniach swojego Syna. 
Dziś wpatrujemy się w postać Tej, o której 
mówimy, że jest Współtowarzyszką Odku-
piciela.

18 września – Święto Św. Stanisława 
Kostki
Człowieka współczesnego dopada jakaś 
obojętność religijna. Nie brakuje też pokus, 
by stawiać sobie jak najmniejsze wymaga-
nia. Pojawia się niebezpieczeństwo zaniku 
wartości. A wszystko to przeplata się z „by-
lejakością” życia.
Św. Stanisław Kostka, który staje dziś przed 
nami, daje nam przykład, że można starać 
się w swym życiu o rzeczy wielkie, bo każdy 
z nas powołany jest przez Stwórcę do rzeczy 
wielkich.

19 września – XXV Niedziela Zwykła
Fragment Ewangelii czytany dzisiejszej nie-
dzieli może wzbudzać w nas pewien nie-
pokój.
Wydaje się, jakby sam Jezus chwalił rządcę, 
który fałszował dokumenty i sprawozdania, 
„bo synowie tego świata roztropniejsi są 
w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie…” 
i pozyskują sobie „przyjaciół niegodziwą 
mamoną”. Ale zaznacza, że„żaden sługa nie 
może dwom panom służyć” „Nie możecie 
służyć Bogu i mamonie”.

26 września – XXVI Niedziela Zwykła
Przypowieść o bogaczu i Łazarzu przypomi-
na nam odwieczną prawdę, że życie ludz-
kie jest różne, ale koniec zawsze ten sam 
– śmierć.
Śmierć dotyka zarówno bogatego, jak i bied-
nego. W życiu doczesnym granica między 
biedą i bogactwem może być niekiedy 
bardzo wąska. Przez zrządzenie losu bie-
dak może się stać milionerem, a bogacz 
bankrutem. Ale po śmierci granica mię-
dzy zbawieniem i potępieniem jawi się jak 
„ogromna przepaść”. A cały dramat jest 
w tym, że przepaści tej nie tworzy Bóg, lecz 
sam człowiek, który przygotowuje ją w cza-
sie ziemskiego „lekkiego życia”. Życia bez 
Boga, bez przestrzegania Jego przykazań, 
które rzekomo ograniczają mu wolność.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA WRZESIEN 
Aby dzięki otwarciu serc na miłość udało się położyć kres licznym 
wojnom i konfliktom na świecie, powodującym rozlew krwi.

14 września
Swięto Podwyższenia

Krzyża Świętego
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Nić żołnierskiej służby
71. rocznica wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana

Na początku Mszy św. głos zabrał p.o. Kie-
rownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Ciechanowski, któ-
ry powitał przybyłych na uroczystość gości 
i poprosił administratora diecezji wojskowej 
o przewodniczenie Eucharystii.
– To było misterium nieprawości. Czas bes- 
tialstwa, do którego człowiek okazał się 
zdolny. Jego symbolem, jego złowróżbnym 
znakiem stały się komory Auschwitz i katyń-

skie doły śmierci – powiedział w homilii ks. 
Żarski. Duchowny podkreślił, że w tych miej-
scach „Chrystus był na nowo ukrzyżowany”. 
Ks. Żarski przypomniał atmosferę tamtych 
dni: – Wiele było wtedy goryczy, wiele bólu, 
nawet rozpaczy w obliczu klęski. Zawie-
dli sojusznicy. Polska została osamotniona. 
Nadszedł dzień 17 września. Pamiętna data. 
Zdradziecki atak ze Wschodu. I tragiczny, ra-
niący do dziś polskie serca finał tamtej niewy-
powiedzianej wojny – powiedział.
Administrator diecezji wojskowej podkreślił, 
że miłość ojczyzny jest „jednym z najmoc-
niejszych wyróżników polskiej tożsamości”. 

Jego zdaniem kolejne pokolenia Po-
laków łączy nić „żołnierskiej miłości 
i wiernej służby”. – Zapytajcie ludzi 
z solidarnościowego podziemia, ko-
lejnego polskiego ogniwa w drodze 
narodu ku wolności. Wielu z nich 
uczyło się zasad konspiracji od swych 
ojców i dziadków – żołnierzy AK, spad-
kobierców was, żołnierze września 
1939 roku – powiedział. 
Ks. Żarski zaapelował do rządzących 
o szacunek dla weteranów II wojny 
światowej. – Niech pamiętają o waszych po-
trzebach. Odczytują wasze przesłanie – wier-
nej służby żołnierskiej i obywatelskiej – po-
wiedział.
Podkreślił, że podczas wojny obronnej pomoc 
duchową walczącym nieśli kapelani wojsko-
wi, „posłani w żołnierskie na umocnienie, 
odwiecznych związków polskiego wojska 
z Chrystusem”. Dwudziestu dziewięciu spo-
śród nich poległo, zmarło, zostało zamor-
dowanych w kampanii wrześniowej. Przypo-
mniał postać ks. mjr. Mikołaja Druźbackiego, 
sekretarza i kapelana Biskupa Polowego, który 
zginął 11 września w Łucku, podczas nalotu, 
trafiony śmiertelne odłamkiem bomby. – Pa-
miętają Księdza Mikołaja mury tej świątyni. 
Tak jak pamiętają ci, którzy do tej świątyni 
przychodzą na modlitwę śp. ks. płk. Jana 
Osińskiego, sekretarza śp. ks. bp. Tadeusza 
Płoskiego. Obaj zginęli w drodze do Katynia 
– powiedział ks. Żarski.
Na koniec, administrator diecezji wojsko-
wej jeszcze raz zwrócił się do kombatantów 

– Druga wojna światowa była misterium nieprawości, przekreślającym 
prawa Dekalogu – mówił podczas Mszy św. w 71. rocznicę wybuchu II woj-
ny światowej ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej. 
Eucharystia sprawowana w intencji ojczyzny oraz kombatantów i wetera-
nów II wojny rozpoczęła obchody rocznicowe w Warszawie. Tego dnia ob-
chodzony jest także Dzień Weterana, ustanowiony przez Sejm RP w 1997 
roku. Po Mszy św. na Pl. Piłsudskiego odbyła się ceremonia złożenia kwia-
tów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 

i weteranów II wojny światowej. – Dzięku-
jemy Wam, Czcigodni Weterani, za wierną 
służbę ojczyźnie i świętej sprawie jej wolno-
ści, za służbę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 
„Błogosławiony lud, którego Pan jest Bo-
giem. Naród, który On wybrał na dziedzic-
two dla siebie. Raduje się w Nim nasze serce, 
ufamy Jego świętemu obliczu” – zakończył 
homilię słowami psalmu.
Wraz z ks. płk Żarskim, Mszę św. koncelebro-
wali kapelani Ordynariatu Polowego WP: ks. 
płk Jan Domian, dziekan Garnizonu Warsza-
wa oraz ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan 
Straży Granicznej. Podczas Mszy św. obecny 
był poczet sztandarowy Kompanii Reprezen-
tacyjnej oraz poczty sztandarowe oddziałów 
historycznych II wojny światowej i organizacji 
kombatanckich.
Kancelarię Prezydenta reprezentował mi-
nister Jacek Michałowski. Obecni byli gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, dowódca Garnizo-
nu Warszawa i gen. bryg. Ryszard Jabłoński 
z Dowództwa Wojsk Lądowych.
Po Mszy św. uczestnicy udali się do Kaplicy 
katyńskiej, gdzie złożone zostały kwiaty. Od 
1997 roku 1 września, w rocznicę wybuchu 
II wojny światowej obchodzony jest Dzień 
Weterana. W tym dniu Polacy oddają hołd 
obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich 
tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na po-
lach bitew. W południe na pl. Piłsudskiego 
odbyła się ceremonia złożenia kwiatów na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W uro-
czystości przy pomniku uczestniczyli Minister 
Obrony Narodowej Bogdan Klich, Szef Szta-
bu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich, 
harcerze, weterani II wojny światowej i mie- 
szkańcy Warszawy. Ordynariat Polowy repre-
zentował ks. płk Sławomir Żarski.

Krzysztof Stępkowski
Fot. Konrad Kaczmarz

i Krzysztof Stępkowski 
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Ksiądz Franciszek Juszczyk intrygował wielu 
swoją nieznaną historią kapelańskiego życia. 
Czarną plamę niewiedzy udało się w cią- 
gu dwudziestu pięciu lat nieco rozjaśnić. Dla 
historyka, który chciałby się zająć tą ciekawą 
postacią, pozostało do opisania wiele szcze-
gółów biografii tego kapłana. Franciszek 
Juszczyk urodził się 9 października 1890 r. 
w Żegocinie. Zmarł zaś 8 listopada 1950 roku 
– taką datę zapisano w parafialnej księdze 
zmarłych w Żegocinie, bądź 7 listopada 1950 r. 
– według informacji zawartych w Schematy-
zmie Diecezji Przemyskiej z 1952 roku.
5 lipca 1914 r. – jak zapisała to Maria Jusz-
czyk w książce: „«Sztuka moją miłością». 
Wspomnienia o artyście rzeźbiarzu Jakubie 
Juszczyku” – odbyły się jego prymicje. I tą 
datę należy skorygować. 5 lipca odbyły się 
święcenia kapłańskie w Przemyślu, prymicje 
odbyły się natomiast w późniejszym termi-
nie, być może 12 lipca. Pani Maria tak opisu-
je uroczystości prymicyjne, które odbyły się 
w rodzinnej parafii: „Jakub (był to brat Fran-
ciszka – uwaga Z.K.), jak obiecał, przyozdobił 
pięknie pokój. Na suficie z desek wymalował 
olejnymi farbami cztery pory roku. Przybyłe 
damy chciały matkę prymicjanta do powo-
zu wystroić w kapelusz. Matka wszak miała 
w swych korzeniach pochodzenie szlachec-
kie. Jednak Franciszek się nie zgodził, mó-
wiąc: «To nie jest moja mama, chcę, by je-
chała obok mnie prosta i skromna, tak jak 
proste i skromne było jej życie». (M. Jusz-
czyk, «Sztuka moją miłością»…, s. 61)

W obronie
maltretowanych żołnierzy…

Od września 1914 r. do grudnia 1915 roku 
pełnił funkcję wikariusza w parafii Brzostek. 
14 grudnia 1915 r. został mianowany kapela-
nem wojskowym armii austriackiej. Nie wie-
my czy zgłosił się do wojska dobrowolnie, czy 
też stało się to na polecenie władzy świeckiej 
za porozumieniem z władzą kościelną. Przez 
dwa tygodnie stacjonował w Przemyślu (od 
14 do 31 grudnia 1915), a następnie w Sa-
noku (do 21 lutego 1917 r.). Przez piętnaście 
miesięcy przebywał na froncie rumuńskim 
i włoskim (od 24 lutego 1917 do 17 stycznia 
1918 r.). Przez prawie miesiąc pełnił służbę 
w przemyskim superioracie polowym, a na-
stępnie przez osiem miesięcy (od 22 lutego 
do 3 października 1918 r.) w Samborze.

Pobyt w Samborze nie okazał się dla ks. Fran-
ciszka szczęśliwym, bowiem został oskarżo-
ny o „głoszenie buntowniczych i podbu-
rzających kazań”. Tłem zatargu była stała 
i uporczywa obrona maltretowanych żołnie-
rzy-Polaków przed władzami austriackimi. 
Za karę został przeniesiony do pełnienia po-
sługi w szpitalu rezerwowym w Jarosławiu, 
oraz zobowiązany (czego nie posłuchał) do 
przedkładania do cenzury wojskowej kazań 
przed ich wygłoszeniem.
Pod koniec października 1918 r. ks. Juszczyk 
rozpoczął pełnienie służby w Wojsku Polskim 
jako kapelan ochotnik. Miejscem jego posłu-
gi był nadal szpital w Jarosławiu, którego 
personel składał się wtedy z dwóch osób (!): 
lekarza-Polaka i kapelana. Ksiądz Franciszek 
„…nie waha się spełniać obowiązki sanita-
riusza, wykonując od rana do nocy wszelkie 
najniższe posługi przy rannych i chorych 
żołnierzach, nie wyłączając nawet grzebania 
zmarłych” („Rozkaz Wewnętrzny do katolic-
kiego duszpasterstwa wojskowego w Pol-
sce”, nr 9 (1939)).

 Z dokumentów przekazanych 
Bp. Płoskiemu…

Dalsze jego losy możemy odtworzyć na pod-
stawie dokumentacji zachowanej w Kurii Po-
lowej Wojska Polskiego. Otóż: w 2005 roku 
szczęśliwym trafem do Archiwum Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego trafiła spu-
ścizna ks. płk. dr. Tadeusza Jachimowskiego. 
Zachowała się dzięki temu, że podczas II woj- 
ny światowej została ukryta na strychu pa-
rafii w pw. św. Jadwigi Śląskiej w Warszawie 
Milanówku. Przy okazji remontu odnalezio-
no cenne dokumenty zebrane przez kancle-
rza Kurii Polowej ks. płk. T. Jachimowskiego 
z czasów pierwszego biskupa polowego Sta-
nisława Galla. Dokumenty te przekazał pro-
boszcz ks. prał. Zbigniew Szysz biskupowi 
polowemu Tadeuszowi Płoskiemu…
Źródłem wielu informacji o kapelanach woj-
skowych są, wydawane przez Kurię Polową, 
„Rozkazy Wewnętrzne do katolickiego Du-
chowieństwa Wojskowego”.
W wydanym w 1925 r. Schematyzmie Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego w Rzeczypospo-
litej Polskiej znajdujemy kilka dalszych szcze-
gółów dotyczących tego kapłana.
W numerze czwartym Rozkazów z 1939 r. ks. 
Franciszek Juszczyk zamieścił kazanie wygło-

szone w przeddzień święta pułkowego 14 
Pułku piechoty, poświęcone poległym i zmar-
łym żołnierzom. Apelował wtedy do żołnie-
rzy: Wojsko Polskie, i ty czynnie służący i ty 
wielkie wojsko rezerwowe, załóż w twym ser-
cu przewody wysokiego przepotężnej miłości 
Ojczyzny!Niech twoje kolumny żywe będą 
przestrogą dla każdego, kto zbliży się w złych 
zamiarach do Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polskiej, że nikt nie dojdzie bezkarnie!
Że u stóp każdej kolumny, rażony nagłą 
śmiercią wszelki śmiałek, jak każdy, kto nie-
bacznie zbliży się do filara wysokiego napię-
cia elektrycznego!
Niech bije z tego „Jasnego Grodu” potęż-
na, życiodajna moc dla nas samych, nam na 
chwałę, dla wroga na szacunek, a zarazem 
na postrach i na grozę!

 Walka na śmierć i życie
z bezbożnym komunizmem

W 1938 roku ks. Franciszek przygotował 
cykl pogadanek, które miały ukazać błęd-
ne założenia komunizmu i przedstawić na-
ukę Kościoła katolickiego dotyczącą spraw 
społecznych. Pogadanki te przybliżały treść 
encykliki papieża Piusa XI „Divini Redempto-
ris”. Ukazały się one drukiem w Rozkazach 
Wewnętrznych w numerze 8 z 1939 roku.
Rozważania zakończył on słowami:
„List Ojca św. „O bezbożnym komunizmie”, 
na osnowie którego miałem do was trzy moje 
ostatnie pogadanki odnosi się do całego 
świata. Odnosi się więc i do Polski katolickiej, 
tak Jego sercu drogiej. W Polsce naszej wol-
nej jedno z pierwszych miejsc zajmuje woj-
sko, jako potężna społeczność. Zadanie woj-
ska – to walka. Niechże zatem wezwanie Ojca 
św. do walki z komunizmem o prawa Boże 
i prawa ludzkie odbije się w duszach waszych 
serdecznym odzewem. Ma to być walka na 
śmierć i życie!”
„Żołnierska miłość Ojczyzny nakazem Bożym” 
– to pogadanka zamieszczona w Rozkazach 
Wewnętrznych w numerze 10 w roczniku 
z 1938 roku. Jej autor posłużył się wieloma 
cytatami z Pisma św. i z literatury, które mia-
ły uzmysłowić żołnierzowi jak wielki to i za-

Zapomniany kapelan?
Jego pogrzeb odbył się 14 listopada 1950 roku w żegocińskiej parafii, z której 
pochodził. Ponieważ rodzinne strony opuścił dawno, bo parę lat przed pierwszą 
wojną światową, był osobą mało znaną. W jego rodzinnych stronach wiedziano 
tylko tyle, w okresie międzywojennym był kapelanem wojskowym, zaś po II woj-
nie światowej – proboszczem na ziemiach zachodnich w Kłodzku. Przez pewien 
czas jego grób był bezimienny. Rozpadł się drewniany krzyż i zginęła tabliczka 
z jego imieniem i nazwiskiem. Dopiero starania jego krewnej Marii Juszczyk, 
która umieściła krzyż i imienną tabliczkę, zwróciły uwagę przechodzących przez 
cmentarz na grób kapelana wojskowego znajdujący się przy cmentarnej kaplicy.

Ks. ppłk Franciszek Juszczyk (1890-1950) *



5

szczytny obowiązek miłować swoją Ojczyznę. 
Oto krótki fragment tej pogadanki:
– Obowiązek miłości Ojczyzny jest więc dla 
żołnierza polskiego i dla każdego Polaka, 
obowiązkiem religijnym.
Z tego wniosek, że tam, gdzie będzie mała 
wiara, będzie i słaba miłość Ojczyzny.
Kto zatem może być dobrym patriotą, do-
brym żołnierzem?
Słusznie też powiedział jeden z naszych 
wielkich mężów, że «Polak przystępować ma 
do swoich obowiązków, jakby do Sakramen-
tów!»
Dlaczego, Bo obowiązki wobec Ojczyzny są 
obowiązkami religijnymi, więc ze czcią i po-
wagą spełniać je trzeba!”.
W numerze 11 Rozkazów Wewnętrznych 
z 1938 r. pisał on „O przysiędze wojskowej 
w ogólności”, zaś w kolejnym numerze 
o „Rocie przysięgi wojskowej”. Były one prze-
znaczone dla nowowcielonych żołnierzy.
„Przysięgę wojskową składali wasi poprzed-
nicy w żołnierskim mundurze.
Składali ją pierwsi żołnierze zmartwychwsta-
łej Polski, którzy bili się w Legionach, składali 
ją i ci, co podczas wojny światowej służyli 
w armiach zaborczych, a potem wstąpili 
w szeregi wojska polskiego.
Podnosili i oni do góry swoje ręce okryte bliz- 
nami z wojny.
Serce biło im radośnie, w oczach zabłysła 
niejednokrotnie łza. Bo oni stawali do służby 
już w polskich szeregach, jako synowie wol-
nej Ojczyzny.
Niech i ta wasza przysięga, którą wkrótce 
złożycie, płynie nie tylko z waszych ust, ale 
i z waszych serc i zwiąże was z Ojczyzną na-
szą dozgonnym węzłem!

Kapelan Wojskowego Szpitala
Ujazdowskiego

Zawierucha wojenna nie była łaskawa dla 
ks. Franciszka Juszczyka. Został kapelanem 
szpitala w Warszawie, a później w Krakowie. 
Ksiądz Franciszek Juszczyk II wojnę świato-
wą przeżył w Warszawie.

Naczelnym Kapelanem i Wikariuszem Gene-
ralnym Biskupa Polowego na kraj był pod-
czas wojny i okupacji wspomniany już ks. płk 
dr prał. Tadeusz Jachimowski ps. „Budwicz”. 
Wśród członków Kurii Polowej wymieniony 
jest ks. płk Franciszek Juszczyk ps. „Świrad”.
Być może przez Armię Krajową ks. Juszczyk 
został awansowany do stopnia pułkowni-
ka, lecz jak na razie nie ma potwierdzenia 
tego faktu w innych dokumentach. Świrad 
jest dawną formą imienia Świerad. Świę-
ty Świerad (Świrad) – to pustelnik, który 
w początkach chrześcijaństwa w Polsce zało-
żył pustelnię w Tropiu, w miejscowości odle-
głej o ok. 30 km od jego rodzinnej Żegociny. 
Ks. Franciszek w przybranym przez siebie 
wojennym pseudonimie okazał przywiąza-
nie i pamięć do rodzinnych stron.
Naczelny Kapelan Kurii Polowej AK ks. płk 
Tadeusz Jachimowski musiał mieć duże za-
ufanie do ks. Juszczyka, skoro w piśmie do 
Biskupa Polowego Józefa Gawliny nazwisko 
tego kapłana umieścił na liście trzech kape-
lanów, którzy mogliby go kolejno zastąpić 
w razie konieczności.
Trochę wiemy o warszawskim, wojennym, 
okresie życia ks. Franciszka Juszczyka dzięki re-
lacji płk. w st. spocz. inż. Aleksego Matuszaka 
zamieszczonej w dwutygodniku Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego „Nasza Służba”, 
w numerze 4 z 2003 roku. Artykuł nosi tytuł 
„Duszpasterstwo w Wojskowym Szpitalu Ujaz-
dowskim”. Aleksy Matuszak, z którym udało 
mi się po opublikowaniu przez niego wojen-
nych wspomnień, nawiązać kontakt, zamiesz-
cza szereg interesujących wiadomości.
Ks. Franciszek Juszczyk w latach 1940-1944 
pełnił funkcję kapelana Wojskowego Szpita-
la Ujazdowskiego przy ulicy Górnośląskiej. 
Mieścił się on na terenie dawnego Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego. Bazę duszpaster-
ską stanowiła kaplica mogąca pomieścić kil-
kaset osób, mieszcząca się w północnej czę-
ści bloku głównego, w którym przed wojną 
mieściła się Szkoła Podchorążych Rezerwy.
– Kapłan ten wielce zasłużył się chorym, ran-
nym jak i licznej społeczności mieszkającej 

na terenie szpitala – w większości 
rodzin wojskowych – napisał A. Ma-
tuszak.
Charakteryzując posługę księdza ka-
pelana napisał: „Jego [tj. ks. Juszczy-
ka] homilie głęboko religijne, prze-
platane patriotyzmem – podtrzymy-
wały chorych na duchu. Spotkania 
przy różnych okazjach liturgicznych 
były zawsze tłumne. Wśród przyby-
łych widać było często okropnie oka-
leczonych żołnierzy, żarliwie uczest-
niczących w uroczystościach”.
Ksiądz Juszczyk dbał o grono mini-
strantów, którzy pomagali mu w po- 
słudze chorym, prowadzili biblio-
teczkę. W tym gronie był także autor 
wspomnień, Aleksy Matuszak.
Kapłan zadbał o zapełniający się 
szybko cmentarz polowy na terenie 
Ujazdowa, na którym pochowano 
ponad 690 poległych i zmarłych. Z je- 
go inicjatywy uporządkowano mo-
giły, ustawiono betonowe krzyże, 
zaś w centralnym miejscu wykonano 

pomnik z Matką Boską Częstochowską, ist-
niejący do dzisiejszego dnia.
Ksiądz Juszczyk podjął się także w warun-
kach wojennych remontu kaplicy, której stan 
techniczny w pewnym czasie zaczął stanowić 
zagrożenie dla uczestników liturgii. Aleksy 
Matuszak relacjonuje, jak to pewnego dnia 
bryła muru, która oderwała się z sufitu spa-
dła z wysokości prawie 15 metrów na po-
dium ołtarza w miejsce między celebransem 
a ministrantami. Ksiądz kapelan podjął się 
także budowy nowego głównego ołtarza.
Autor wspomnienia napisał:
„Powstała piękna bryła ołtarza wykonana z 
drewna, z okazale nadbudowanym frontonem 
w kształcie regularnego trójkąta opartego na 
kolumnach jońskich, co zupełnie zmieniło 
wygląd prezbiterium. (…) Dokonano również 
renowacji malowideł scen ewangelicznych 
znajdujących się na ścianach i suficie świątyni. 
Ukończenie prac upamiętniono umieszcze-
niem dwóch tablic pamiątkowych na ścianie 
wschodniej – pierwsza dokumentowała czas 
dokonanych prac remontowo-modernizacyj-
nych, natomiast druga była treści następu-
jącej: «Przystań Boża wśród burzy dziejowej 
uświęcona krwią, modlitwą i łzami»”.
Podczas Powstania Warszawskiego, 6 sierp-
nia 1944 roku, Niemcy zarządzili natychmia-
stową ewakuację całego szpitala. O godz. 
8.00 w kaplicy ks. ppłk Franciszek Juszczyk 
odprawił ostatnią Mszę św., przy tłumnym 
udziale personelu i chorych. Odśpiewano su-
plikacje „Święty Boże, Święty Mocny, Święty 
a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami”. Ufor-
mował się pochód, na czele którego niesiono 
flagi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ciężej 
chorych niesiono na noszach. Ksiądz Jusz-
czyk pomagał nieść jednego z chorych.
Na ulicy Chełmińskiej Aleksy Matuszak, który 
niósł paramenty do odprawiania Mszy św. 
dla kapelana, po raz ostatni widział ks. Fran-
ciszka.
Później dowiedział się, że ten kapłan prze-
żył Powstanie Warszawskie, wraz z ewaku-
owanym szpitalem wyjechał do Krakowa, 
pełnił posługę kapelana w szpitalu przy ulicy 
Kopernika, a później został proboszczem 
w Kłodzku. Chciał go nawet odnaleźć. Ale 
już ten kapłan nie żył.
Ksiądz Franciszek pochowany został 14 listo-
pada 1950 r. w rodzinnej miejscowości w Że-
gocinie. W jego pogrzebie, o czym zapisano 
w księdze zmarłych Parafii Żegocina (Liber 
Mortuorum, t. 78, p. 33, n. 11), udział wzię-
li następujący kapłani: ks. Mikołaj Piechura 
– proboszcz Trzciany, ks. Jan Mazur – pro-
boszcz Lipnicy Murowanej, ks. Antoni Brandt 
– proboszcz z Kamionki Małej, ks. Wojciech 
Białas – proboszcz z Żegociny i jego wikariusz 
– ks. Jan Prokop.
Na końcu artykułu A. Matuszak zamieścił 
znamienną opinię o ks. F. Juszczyku: „Ten 
wspaniały Kapelan w tych tragicznych cza-
sach zniewolenia – wyznawał, egzekwował 
zachowania zgodne z trzema kanonami: 
Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Ks. płk SG Zbigniew Kępa

*  Opublikowany tekst jest wersją skróconą publika-
cji ks. płk. dr. Zbigniewa Kępy „Kapelańskie drogi 
ks. ppłk. Franciszka Juszczyka (1890-1950)”, za-
mieszczonej na stronie www.ordynariat.pl



6

Fo
t: 

El
zb

ie
ta

 S
zm

ig
ie

lsk
a-

Je
zie

rs
ka

Sobota 10 kwietnia 2010 roku. Wigilia Świę-
ta Miłosierdzia Bożego, ósmy dzień Nowen-
ny do Miłosierdzia Bożego. Modlitwy, podyk-
towanej przez Pana Jezusa świętej siostrze 
Faustynie. W wigilię Święta Miłosierdzia Bo-
żego umierał też Jan Paweł II. I na ten dzień, 
10 kwietnia, wyznaczone były w tym roku 
obchody 5. rocznicy śmierci trzeciego – obok 
św. Siostry Faustyny i Błogosławionego Mi-
chała Sopoćki – Apostoła Miłosierdzia.
W porządku wiary przypadków nie ma. To 
tylko człowiek, który nie wierzy Bogu, igno-
ruje Jego mowę. Mowę znaków, mowę Jego 
świętych, mowę wydarzeń. To język słyszalny 
i dostępny tym, którzy mają uszy do słucha-
nia i serca do patrzenia, a rozum do rozpo-
znawania woli Bożej…
Na płycie nagrobnej śp. Biskupa Tadeusza 
Płoskiego i jego sekretarza śp. Ks. Jana Osiń-
skiego w Katedrze Polowej, w kaplicy Matki 
Bożej Miłosierdzia, nazywanej też kaplicą 
lotników, widnieją słowa zawierzenia z ob-
razu Jezusa Miłosiernego: Jezu ufam Tobie. 
A jego doczesne szczątki okrywa „Boży uni-
form”, ornat z wyhaftowanym przez siostry 
westiarki obrazem Jezusa Miłosiernego. Dar 
od kapelanów wojskowych na 25. rocznicę 
kapłaństwa Bp. Płoskiego, w którym odpra-
wił swoją ostatnią Mszę św. 9 kwietnia.
Te słowa są jakby osnową apostolskiej gor-
liwości Biskupa Tadeusza, który zainicjował 
w Ordynariacie Polowym Misje święte po-
święcone Miłosierdziu Bożemu. Nieprzy-

swojej laseczce. Gdy powiedziałam, że je-
stem od Biskupa Płoskiego, przytuliła mnie 
serdecznie i powiedziała: bardzo szanuję Bi-
skupa Tadeusza.
Potem była Msza św. w kaplicy prezydenc-
kiej w Belwederze. 
Panią Annę widywałam też często u św. 
Krzyża, jak przystępowała do stołu Pańskie-
go w święta narodowe 3 maja i 11 listopa-
da, kiedy Biskup Płoski głosił homilie.
Z serca i umysłu Pani Anny Walentynowicz 
zrodziła się też inicjatywa uczczenia drogie-
go jej kapłana, Księdza Michała Sopoćki.
Biskup Płoski wraz ze śp. Ks. Janem Osiń-
skim został poproszony o poświęcenie ta-
blicy Bł. Księdza Michała Sopoćki w Kościele 
Marianów na Marymoncie. To tutaj pełnił 
wzorowo, z oddaniem sprawie Boga i Ojczy-
zny, swoją kapelańską posługę Ks. Michał 
Sopoćko. Na zdjęciach z tej uroczystości 
(27 września 2009 r.), które otrzymałam od 
Pana Józefa Racewicza, są i śp. Pani Anna, 
i śp. Pani Janina Natusiewicz-Mirer. I para-
fianie, którzy zawdzięczają Bł. Kapelanowi 
wojskowemu kapitanowi Michałowi Sopoć-
ce ten naznaczony śladami polskości Kościół 
na Marymoncie…
To było krótko po poświęceniu przez Bisku-
pa Tadeusza Płoskiego relikwii i obrazu Bł. 
Michała Sopoćki i św. siostry Faustyny w ka- 
plicy Miłosierdzia Bożego w kościele Garni-
zonowym na Bemowie. Tym samym, gdzie 
parafianami było wielu z Nich, znajdujących 
się na pokładzie Tu-154.
Malarka, parafianka od ks. płk. Jana Do-
miana, która malowała obrazy do kaplicy 
Miłosierdzia Bożego, zadzwoniła do kurii 
z pytaniem, co namalować w prezencie na 
kolejną 6. rocznicę ingresu Biskupa Tade-
usza. Księdza Sopoćkę – powiedziałam bez 
zastanowienia… i do dziś nie wiem, kto mi 
tę myśl podsunął. 
Obraz, przeznaczony dla śp. Biskupa Tade-
usza, został namalowany… Wola Boża była 
inna; nie doczekał 6. rocznicy swojego in-
gresu.
Jeszcze mam pod powiekami oczy Biskupa 
Tadeusza, które spotkały się z przenikliwym 
spojrzeniem Bł. Michała Sopoćki z bemow-
skiego obrazu, podczas jego poświęcenia…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

padkiem też Biskup Tadeusz 
podczas ostatniej sesji Sy-
nodu, który zwołał, w dzień 
urodzin dla nieba Bł. Micha-
ła Sopoćki, 15 lutego, po-
święcił w Katedrze Polowej 
m.in. relikwiarz pod Obra-
zem Jezusa Miłosiernego, 
w którym złożone zostały 
m.in. relikwie św. siostry 
Faustyny i Błogosławionego 
Michała Sopoćki. 
W ostatnim okresie swojego 
życia nasz Pasterz intensyw-
nie szerzył kult Błogosławio-
nego Michała Sopoćki jako 
nie tylko Apostoła Bożego 
Miłosierdzia, ale i osobowy 
wzorzec świętości dla kape-

lanów wojskowych…
Koncelebrował Mszę św. beatyfikacyjną Mi-
chała Sopoćki 29 września 2008 r. w Białym-
stoku, na której byli obecni śp. Prezydent 
Lech Kaczyński, obok którego na honoro-
wym miejscu siedział śp. Prezydent Kaczo-
rowski.
Od byłego ministranta Ks. Sopoćki, pana 
Józefa Racewicza z Białegostoku, dostałam 
płytkę ze zdjęciami, na której biskup Płoski 
głosił kazanie w pierwszą rocznicę jego be-
atyfikacji, 28 września 2009 r. To od Pana 
Józefa, znajomego śp. Anny Walentynowicz 
dowiedziałam się, że „Anna Solidarność” 
była wielką czcicielką Błogosławionego 
Michała Sopoćki. Na beatyfikacji towarzy-
szyła jej, jak zwykle od lat, śp. Pani Janina 
Natusiewicz-Mirer, jej przyjaciółka z czasów 
opozycji antykomunistycznej, Sybiraczka, 
historyk sztuki, inicjatorka pomnika księdza 
Jerzego Popiełuszki w Suchowoli. Autorka 
opracowania poświęconego Misji św. siostry 
Faustyny, do którego szkice wykonał jej śp. 
Mąż.
Panią Annę spotkałam 9 grudnia 2009 r. 
w Belwederze na konferencji poświęconej 
księżom, siostrom zakonnym prześladowa-
nym i pomordowanym przez komunistów za 
wierność krzyżowi. To ona był dobrym du-
chem tej konferencji. Jak powiedział wów-
czas Jan Żaryn z IPN: To z serca i umysłu pani 
Ani zrodziła się ta konferencja. Przyszłam 
wcześniej. Pani Anna siedziała wsparta na 

„Święty zawsze krzyczy o Bogu… Każdy święty jest obrazem Boga 
w Jego przymiotach. Jednak przez niektórych z nich Bóg daje nam 
zupełnie szczególne znaki. Chce, byśmy w ich świetle dostrzegli 
w Nim coś, co w obecnym momencie naszej wędrówki jest 
najważniejsze. Mówimy o błogosławionym księdzu Michale Sopoćko 
i mówimy o Bożym Miłosierdziu.”

***
„Nikt nie jest poza zasięgiem (Miłosierdzia Bożego). Na wszystkich 
zsyła ono swe dobroczynne promienie. Jakże więc nie cieszyć się i nie 
wielbić Boga, mimo wszelkiego zła, w które człowiek jest uwikłany!”

Bp Płoski

Kaplica w Belwederze, 8 listopada 2007 r., śp. Anna Walen-
tynowicz przyjmuje komunię św. z rąk śp. Biskupa Tadeusza 
Płoskiego. W głębi śp. Janina Natusiewicz-Mirer, przyjaciółka 
Anny Walentynowicz. (wszyscy zginęli w drodze do Katynia)

Czciciele Miłosierdzia na pokładzie Tu -154



7

W homilii, zaprzyjaźniony ze środowiskiem 
żołnierzy Grupy Kampinos ks. prof. Józef 
Mandziuk z UKSW zaprosił zebranych do 
wspólnych rozważań na temat historii Polski 
ostatnich stu lat. – Naszą refleksją obejmijmy 
tych, których już wśród nas niema. Legioni-
stów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy spod Ra-
dzymina, których udziałem stał się „Cud nad 
Wisłą”, ich bohaterstwo to ogromna zasługa 
dla całej Europy, bo uchroniło ją przed czer-
woną zarazą – powiedział.
– W naszych rozważaniach wspomnijmy 
tych, którzy zapłacili wysoką cenę za ten skra-
wek wolnej Polski, tych, których białe krzyże 
znaczą pobliskie mogiły, współtworzących 
Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską. Oni 
zginęli bo byli wierni Polsce – podkreślił ks. 
Mandziuk.
Nawiązując do tragicznych wydarzeń tego 
roku, ks. Mandziuk przypomniał, że wśród 

osób, które zginęły na pokładzie rządowego 
Tu-154 znajdowały się osoby, które angażo-
wały się w coroczne uroczystości ku czci pole-
głych żołnierzy AK Grupy Kampinos. Wymienił 
śp. bp Tadeusza Płoskiego, „lubił tu przyjeż-
dżać, celebrować Mszę św. i za tych poległych 
się modlił” oraz śp. Andrzeja Przewoźnika, se-
kretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, którego staraniem było odnowienie ne-
kropolii w Wierszach i pobliskich Palmirach.
Ks. Mandziuk wyznał, że lubi przebywać 
w Wierszach, „to miejsce przyciąga” – podkreś- 

lił. Zwracając się do pa-
miętających Niepodległą 
Rzeczpospolitą Kampinos- 
ką powiedział: „chylimy 
przed Wami czoło. Jeste-
ście dla nas darem pamię-
ci, wspólnie módlmy się 
o dobre losy dla naszej 
Rzeczpospolitej, Niech Bóg błogosławi tej 
ziemi” – zaapelował.
W uroczystej Mszy św. uczestniczyła wdowa 
po śp. Andrzeju Przewoźniku. Obecni byli 
przedstawiciele rządu, władze samorządowe, 
reprezentanci MON, Wojsk Lądowych, poczty 
sztandarowe, leśnicy, harcerze, kombatanci 
i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Kom-
panię honorową wystawiła 2. Mazowiecka 
Brygada Saperów z Kazunia.
Na zakończenie Mszy św., Urszula Przymus, 
Przewodnicząca Rady Pamięci odczytała mo-

dlitwę w intencji Oj-
czyzny. Po Mszy św. 
odbył się apel pamięci 
a na cmentarzu żoł-
nierzy AK Grupy Kam-
pinos złożone zostały 
wiązanki kwiatów.
W sierpniu 1944 roku 
oddziały VII rejonu 
VII Obwodu Okrę-
gu Warszawskiego 
Armii Krajowej oraz 
oddziały partyzanckie 
Zgrupowania Stołpec-
ko-Nalibockiego AK 
opanowały znaczną 
część puszczy kampi-
noskiej. Dotarły tu na-

stępnie oddziały powstańcze z innych rejonów 
Okręgu tworząc liczące ponad 2500 żołnierzy 
zgrupowanie piechoty i kawalerii pod nazwą 
„Grupa Kampinos”.
Przez sierpień i wrzesień 1944 roku teren 
ten, broniony przez partyzanckie placówki, 
był wolny od niemieckiego okupanta. Miesz-
kańcy przyjęli żołnierzy pod swoje strzechy, 
stwarzając im warunki do życia i walki. Miej-
scowi leśnicy służyli im całą swoją wiedzą 
o tajnikach leśnych ostępów. Wszyscy czuli 
się tu jak w niepodległej Polsce. Przyjęło się 

wówczas nazywać ten teren Niepodległą 
Rzeczpospolitą Kampinoską.
Pobliska wioska – Wiersze – stanowiła cen-
trum wielkiego obozu sił partyzanckich, a w lo- 
kalnym kościółku i na placu przed nim, od-
prawiano Msze polowe.
Istnienie stosunkowo silnego zgrupowania 
oddziałów partyzanckich na zapleczu fron-
tu, stanowiącego zagrożenie dla komuni-
kacji na najkrótszym dla Niemców szlaku 
komunikacyjnym Leszno – Modlin wymusi-
ło niejako podjęcie zdecydowanych działań 
w celu neutralizacji istniejącego zagrożenia. 
Niemcy w tym celu zorganizowali operację 
przeciwpartyzancką „Sternschnuppe” („Spa-
dająca gwiazda”) siłami ok. 5 tys. żołnierzy 
z udziałem broni pancernej [w tym wydzie-
lone bataliony z dywizji spad-panc. „Her-
mann Göring” oraz dywizji SS-”Wiking” 
i SS-”Totenkopf”] oraz pociągów pancer-
nych. W toku podjętych działań zdołali okrą-
żyć „Grupę Kampinos”.
Dowództwo Grupy „Kampinos” wobec zaist-
niałej sytuacji podjęło decyzję o przebiciu się 
do Puszczy Świętokrzyskiej. Jednakże zamysł 
ten wobec stosunkowo znacznej odległości 
był w obliczu przeważających sił niemiec-
kich wspartych lotnictwem niemożliwy do 
wykonania.
29 IX 1944 dowodzona przez mjr. Alfonsa 
Kotowskiego „Okonia” „Grupa Kampinos” 
okrążona pod Jaktorowem została całkowi-
cie rozbita, a jej dowódca zginął w walce. Po 
klęsce jaktorowskiej por. „Dolina” przedarł 
się ze swoim oddziałem i idąc cały czas w 
walce, w październiku dołączył do 25. pp AK 
Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej Podokręgu 
Piotrków, w którym 25 X 1944 r. objął dowo-
dzenie III batalionem piechoty.
Reasumując w okresie 1 VIII – 29 IX 1944 r. 
oddziały wchodzące w skład Zgrupowania 
„Kampinos” stoczyły 46 walk i potyczek.

kes

Wolny skrawek Rzeczpospolitej
– Oddajemy dziś cześć i dziękujemy Bogu za dar życia, za to, że 
dziś dzięki nim wiemy co to znaczy być ludźmi wolnymi – mó-
wił 22 sierpnia podczas Mszy św. w kampinoskich Wierszach, 
ks. kmdr Janusz Bąk, kapelan Ordynariatu Polowego WP. W Pusz-
czy Kampinoskiej, przy cmentarzu 54 żołnierzy AK Grupy Kampi-
nos obchodzono 66. rocznicę utworzenia na jej terytorium Nie-
podległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, skrawka wolnej Polski.
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Jak Ksiądz uważa, czy u progu XXI w. har-
cerstwo jest czymś atrakcyjnym dla mło-
dego człowieka?
–  Harcerstwo było i jest atrakcyjne. Brak 

tak zwanej atrakcyjności harcerstwa dziś 
– jak wielu uważa - zależy od chwilowych 
trendów mody obyczajowej, moralnej, 
kulturowej, poprawności myślenia spo-
łeczno-politycznego, które dziś narzuca 
pseudo kultura masowa poprzez świat 
medialny i władzy, która promuje tylko 
to, na czym może zarobić, zapominając 
o masie dzieci i młodzieży, która została 
wykorzystana przez nich, wyzuta z god-
ności człowieczeństwa i pozostawiona 
sama sobie. Dzisiejszy świat mediów 
i władzy głośno krzyczy, że my wam damy 
szczęście. Niestety bardzo dużo młodych 
-  i nie tylko - daje się w swojej naiwno-
ści oszukać chyba dlatego, że nie umieją 
odróżnić, co jest dobre, a co złe. Dla nich 
takie wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna 
nie istnieją. Żyją dla chwili, która szybko 
przemija, a nie dla szczęścia, które polega 
bardziej na dawaniu niż braniu.  
Można szukać odpowiedzi czy dla dzi-
siejszego, młodego człowieka atrakcją 
jest „być”, aby odkrywać swoje talenty 
i rozwijać je, zdobywać, kształtować świat, 
który jest wokół i przeżyć piękną przygodę 
życia. „Być” dla Idei Służby Bogu, Ojczyź-
nie, bliźnim i oprzeć to na wartościach 
i zasadach wypływających z Prawa i Przy-
rzeczenia Harcerskiego, które są odbiciem 
Dekalogu. Jan Paweł II w 1983 roku na Ja-
snej Górze mówił do młodzieży „Musicie 
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od 
was nie wymagali”. Te wartości nadal są 
dziś atrakcyjne, czego dowodem jest rze-
sza około 100 tys. Druhen i Druhów. 

Harcerstwo w Polsce ma już bogatą tra-
dycję swojej działalności; obchodzimy 
właśnie 100-lecie istnienia skautingu na 
ziemiach polskich. Jakimi najpiękniej-
szymi kartami zapisał się ruch harcerski 
w ostatnim stuleciu?
–  Początki harcerstwa na ziemiach polskich 

sięgają roku 1909. Natomiast w roku 
1911 ukazał się pierwszy rozkaz Andrzeja 

W okresie żałoby narodowej, po kata-
strofie smoleńskiej, harcerze zaakcento-
wali swoją obecność poprzez uczczenie 
pamięci ofiar tej straszliwej tragedii usta-
wiając krzyż przed Pałacem Prezydenc-
kim. Czy mógłby Ksiądz odnieść się do 
tego czynu harcerzy oraz konsekwencji 
tego wydarzenia, których wszyscy jeste-
śmy świadkami?
–  Krzyż przed Pałacem Prezydenckim został 

ustawiony, aby łączyć w modlitwie Pola-
ków gromadzących się w dniach żałoby 
narodowej, po tragicznej katastrofie smo-
leńskiej. W takich szczególnych wydarze-
niach historii, nigdy nie zabrakło harcerek 
i harcerzy. W dniach żałoby dobrze zorga-
nizowano służbę; od porządkowej do za-
ciągnięcia warty honorowej. Byli wszędzie 
tam, gdzie potrzebna była pomoc i sta-
wali na służbę bezinteresownie, bo czuli 
w sercu, że teraz takiej postawy i oddania 
potrzebuje Ojczyzna.
Natomiast to, co dziś dzieje się pod krzy-
żem, można powiedzieć „smoleńskim”, 
jest to śmiech zła, które myśli, że odniosło 
tryumf. Należy otworzyć Ewangelię mó-
wiącą o męce i śmierci Chrystusa, prze-
czytać i odpowiedzieć sobie w głębi serca, 
w którym miejscu tamtych wydarzeń się 
znajduję? 

Z księdzem hm. Andrzejem Jaworskim rozmawia Anna Tokarska

Idealiści w cenie

Małkowskiego o powołaniu pierwszych 
drużyn harcerskich na terenie Lwowa i tę 
datę przyjmuje wiele środowisk jako po-
czątek powstania Harcerstwa Polskiego. 
Najpiękniejsza karta historii Harcerstwa 
Polskiego jest zapisana – ukształtowana 
– w sercach pokoleń druhen i druhów, dla 
których codziennością była i jest służba 
Bogu, Polsce i bliźniemu. Duch idei i służby 
harcerskiej, przeniknięty miłością, przyniósł 
owoce czynu umiłowania człowieka, Ojczy-
zny, Boga. Ten owoc czynu jest ukazywany 
jako najpiękniejsza karta historii harcer-
stwa, która przejawiła się w walce o od-
zyskanie niepodległości, Orląt Lwowskich 
i Przemyskich, wojny roku 1920, 1939-
-1945; tworzenia Państwa Podziemnego 
w czasie okupacji czy Powstania Warszaw-
skiego i zmagań lat powojennych. Tych 
wielkich wydarzeń, dokonanych przez brać 
harcerską w historii, można byłoby przyta-
czać wiele. Historia mówi o pięknych kar-
tach zapisanych przez Ducha Idei Prawa 
i Przyrzeczenia Harcerskiego. 
    

Dlaczego harcerstwo w Polsce nie świętu-
je wspólnie tego wielkiego jubileuszu?
–  Na to pytanie najlepiej odpowiedziałyby 

władze Organizacji Harcerskich. Moim 
zdaniem to brak dobrej woli oraz pycha.  

100-lecie skautingu w Polsce
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Czy postawa harcerzy w tak ważnym dla 
narodu momencie dziejowym pozwala 
patrzeć z nadzieją na naszą przyszłość?
–  Harcerstwo formuje człowieka w duchu 

idei służby Bogu, Polsce i bliźniemu. Po-
przez Boga czerpie moc do kształtowania 
siły ducha i moralności, co pomaga po-
dejmować wyzwania dla dobra Ojczyzny 
ziemskiej, a w bliźnim dostrzegać zawsze 
oblicze Jezusa, który pochyla się nad każ-
dym człowiekiem. Tak, jak w pieśni ob-
rzędowej śpiewamy: „Idziemy naprzód 
i ciągle pniemy się wzwyż, by zdobyć 
szczyt ideałów, świetlany harcerski krzyż”. 
Dopóki Harcerstwo będzie kształtowało 
miłość Boga, umiłowanie Ojczyzny i po-
moc bezinteresowną bliźniemu, można 
ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jeżeli 
odejdzie od tej idei, to nie będzie to już 
harcerstwo!

Dziękuję bardzo za ciekawą rozmowę.Fo
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Dzień Żołnierza-Górnika
Ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej, przewodniczył uroczys- 
tej celebrze, sprawowanej w Katedrze Polowej WP, 3 września, w intencji żołnierzy-
-górników, którzy w latach 1949-59 odbywali zastępczą służbę wojskową w Wojsko-
wych Batalionach Pracy w kopalniach i kamieniołomach. Mszę św. koncelebrował 
ks. płk Marek Wesołowski, kapelan żołnierzy-górników.

W Katedrze wspólnie modlili się: licznie 
przybyli żołnierze-górnicy wraz z wicepreze-
sem Krajowego Zarządu Związku Represjo-
nowanych Żołnierzy-Górników, Januszem 
Teczkowskim, płk Bogusław Grzybowski 
z Dowództwa Garnizonu Warszawa, płk 
Roman Stefański reprezentujący Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
oraz wszyscy przybyli wierni.
„Wraz z ks. Wesołowskim, tą szczególną 
modlitwą w intencji Was wszystkich, re-
presjonowani politycznie żołnierze-górnicy, 
odpowiadamy na tę piękną prośbę rozpo-
czynającą Wasze uroczystości, aby modlić 
się za tych, którzy byli poddani szczególnym 
represjom, poniżeniu…” – powiedział na 
rozpoczęcie Mszy św. ks. Żarski.
„Polecam Was, abyście dalej w sile ducha 
i ciała mogli być świadkami tych trudnych 
kart Waszej historii, Waszej martyrologii, ale 
polecamy również tych, którzy zmarli i zginęli 
w kopalniach, w różnych miejscach w czasie 
wieloletniej służby i tych, którzy odeszli do 
Pana w latach późniejszych” – dodał kapłan.
W homilii ks. Żarski podkreślił, że uczestni-
cy liturgii zgromadzili się, aby podziękować 
Bogu za wolność, bo to wraz z odzyskaniem 
niepodległości i wolności żołnierze-górnicy 
odzyskali należny im hołd i cześć. „Żołnierzy-
-górników uznano za prawdziwych żołnierzy, 
ich służbę – za prawdziwą służbę i chociaż 
w namiastce staramy się im to wszystko 
w jakiś sposób wynagrodzić” – powiedział.
W Katedrze Polowej zgromadziły się liczne 
poczty sztandarowe związków kombatanckich. 

* * *

Żołnierze-górnicy to poborowi skierowani 
w latach 1949-1959 do tak zwanej służby 
zastępczej w Wojskowych Batalionach Pra-
cy, przemianowanych później na Wojskowe 
Bataliony Górnicze. Bataliony nie były for-
macjami wojskowymi, były jedynie organi-
zowane przez wojsko. W sumie pracowało 
w nich ponad 200 tys. osób, zmuszanych 
do pracy w kopalniach i kamieniołomach na 
terenie Dolnego i Górnego Śląska. W związ-

ku z wykonywaną pracą ponad 1000 osób 
zginęło na miejscu, na kilka tysięcy określa 
się liczbę kalek. Dziesiątki tysięcy przypłaci-
ły tę służbę utratą zdrowia i przedwczesną 
śmiercią.
Oddziały żołnierzy-górników zorganizowa-
no na wzór radzieckich gułagów. Podstawą 
zakwalifikowania poborowego do służby 
zastępczej było jego pochodzenie społecz-
ne. Najczęściej byli to synowie dawnych 
posiadaczy ziemskich i przemysłowców oraz 
tzw. „element politycznie niepewny”, czyli 
działacze konspiracji.
Związek Represjonowanych Politycznie Żoł-
nierzy-Górników zrzesza obecnie przeszło 
20 tys. osób. Dzień 5 września obchodzony 
jest jako Dzień Żołnierza-Górnika.

 at

Podgrodzie, 2001 r.
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Lotnictwo to braterstwo
– Boży plan, który w tym roku w sposób bolesny dotknął naszą oj-
czyznę sprawił, że wszyscy poczuli się związani z lotnictwem – mówił 
27 sierpnia w Katedrze Polowej WP administrator ordynariatu polo-
wego ks. płk Sławomir Żarski. Eucharystią piloci i wszyscy związani 
z wojskowym lotnictwem rozpoczęli uroczyste obchody Święta Sił Po-
wietrznych RP.

Przed Mszą św. z krótkim koncertem wystą-
piła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrz-
nych. W homilii ks. Żarski podkreślił, że 
tegoroczne obchody ze względu na kwiet-
niowe wydarzenia sprawiają, że Święto Sił 
Powietrznych należy do „najtrudniejszych 
i najboleśniejszych w historii”.
– Na gruncie tych bolesnych doświadczeń 
kwietnia wielu ludzi dostrzegło złożoność 
pełnionej przez Was służby – doceniło ciężar 
odpowiedzialności spoczywający na zało-
dze, technikach pokładowych, nawigatorach 
i tych wszystkich, którzy przygotowują bez-
piecznie start i lądowanie podróżnych – pod-
kreślił duchowny.
Zdaniem ks. Żarskiego niewiele jest zawo-
dów tak „silnie uzależnionych od związków 
między ludźmi, jak lotnictwo”. – Lotnictwo 
polega na współodpowiedzialności jeden 
za drugiego, solidarnej postawie i pełnym 
zaangażowaniu – podkreślił. Lotnictwo to 
braterstwo – przypomniał słowa śp. Biskupa 
Płoskiego wygłoszone podczas uroczystych 
obchodów Święta Lotnictwa w 2009 roku.
– Chcemy dziś oddać hołd wszystkim lotni-

kom polskim, którzy na co dzień realizują 
w życiu wartości wyryte w sercach i sumie-
niach: „Bóg, Honor, Ojczyna”, pamiętając, 
że „miłość żąda ofiary” – powiedział admini-
strator ordynariatu polowego.
Ks. Żarski zakończył homilię modlitwą w in-
tencji podróżujących jaką wygłosił Jan Paweł 
II podczas pielgrzymki do Loretto, 8 września 
1979 roku.
Eucharystię celebrowali kapelani związani 
z Siłami Powietrznymi: ks. płk Józef Srogosz, 
ks. płk Janusz Radzik, dziekan sił powietrz-

nych, ks. płk Marek Karczew-
ski.
We Mszy św. uczestniczył dy-
rektor Generalny MON Jacek 
Olbrycht. Obecni byli gene-
rałowie, żołnierze, pracow-
nicy wojska związani z Siłami 
Powietrznymi, Sztabem Generalnym i Do-
wództwem Garnizonu Warszawa. Wspólnie 
ze swoimi żołnierzami modlił się dowódca 
Wojsk Lotniczych, gen. Lech Majewski. We 
Mszy św. uczestniczyli także kombatanci 
i weterani, wdowy po pilotach, którzy zginęli 
w katastrofie pod Smoleńskiem i Mirosław-
cem.
Po Mszy św. złożone zostały kwiaty w Kaplicy 
Lotników, gdzie spoczywają doczesne szcząt-
ki śp. Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego 
oraz ks. płk. Jana Osińskiego, kapelana, któ-
ry pełnił posługę duszpasterską w mundurze 
lotniczym. Kwiaty złożone zostały, także pod 
śmigłem, które upamiętnia ofiary poniesione 
przez polskich lotników.
W południe na Polach Mokotowskich, przed 
Pomnikiem Ku Czci Lotników Polskich Pole-

głych w latach 1939-1945 rozpoczęły się 
główne uroczystości związane z obchodami 
święta. Ordynariat Polowy reprezentowali: 
ks. prał. płk Sławomir Żarski, administrator 
diecezji wojskowej oraz ks. płk Janusz Ra-
dzik.
Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Micha-
łowski, odczytał list Bronisława Komorowskie-
go, wystosowany na uroczystość, w którym 
Zwierzchnik Sił Zbrojnych skierował najlep- 
sze życzenia dla lotników i ludzi związanych 
z lotnictwem: „(...) Słowa uznania należą się 

lotnikom, pracownikom instytucji naukowych 
i zakładów lotniczych, załogom obsługi na-
ziemnej, konstruktorom i oblatywaczom...”.
„Składam hołd tym, którzy oddali swoje ży-
cie wypełniając misję służby Ojczyzny – pa-
miętamy i pamiętać będziemy” – podkreślił 
w swoim liście Prezydent.
Ocenił, że Siły Powietrzne to elita polskiego 
wojska: „Być lotnikiem to honor i zaszczyt, 
ale również odpowiedzialność, codzienny 
trud i wyrzeczenia; to piękna tradycja, ale też 
dyscyplina, obowiązkowość oraz precyzja 
w wykonywaniu zadań”.
Wiceminister Obrony Narodowej Czesław 
Piątas podkreślił, że: „Siły Powietrzne to naj-
bardziej utechniczniony, nowoczesny rodzaj 
Sił Zbrojnych”. Wskazywał też na wysokie 
kwalifikacje ich personelu. Dziękował lotni-
kom za „ich wysiłek i trud, znaczące, przy-
czynianie się do bezpieczeństwa kraju oraz 
profesjonalne wypełnianie zobowiązań so-
juszniczych”.
Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. 
Lech Majewski ocenił, że ostatnie 20 lat to 
czas „głębokich, niekiedy rewolucyjnych 
zmian w lotnictwie, których celem są dobrze 
zorganizowane, dobrze dowodzone i wy-
szkolone na miarę marzeń Siły Powietrzne 
(...). Pamiętać jednak należy, że pełna pro-
fesjonalizacja naszego lotnictwa jest progra-
mem długofalowym, zależnym nie tylko od 
nas samych, od naszych chęci i umiejętności” 
– podkreślił generał.
W czasie uroczystości wręczono nagrody 
i odznaczenia wyróżniającym się lotnikom 
oraz osobom szczególnie zasłużonym dla 
polskiego lotnictwa. Wśród uhonorowanych 
był m.in. st. asp. pil. Janusz Sławik, pierwszy 
policyjny pilot, który otrzymał wyróżnienie 
„Błękitne skrzydła” za działanie w trudnych 
warunkach i ratowanie ludności w walczącej 
z powodzią Bogatyni.
Oprawę uroczystości tworzyła Kompania Re-
prezentacyjna Sił Powietrznych wraz z Orkie-
strą Sił Powietrznych, która wykonała hymn 
lotniczy „Marsz Lotników”.
Na uroczystość przybyli m.in. gen. Mieczy-
sław Cieniuch, Szef Sztabu Generalnego 
WP oraz Jacek Olbrycht, Dyrekor Generalny 
MON.

Oprac. kes

Święto Sił Powietrznych RP
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Niebanalne
życiorysy

1 sierpnia 1943 r. 
w Nowogródku 
(obecnie Białoruś) 

poniosło śmierć męczeńską z rąk nazistów 11 
sióstr ze zgromadzenia nazaretanek. Swoje ży-
cie złożyły w ofierze za aresztowanych człon-
ków polskich rodzin i za kapłana. Ich beatyfi-
kacji dokonał 5 marca 2000 r. Jan Paweł II.
Pierwsze siostry przybyły do Nowogródka we 
wrześniu 1929 r. Zajęły się tam wychowaniem 
religijnym i edukacją dzieci i młodzieży. Naj-
pierw założyły internat, następnie szkołę po-
wszechną. Otwarte na potrzeby ludzi w czasie 
pokoju, tym bardziej gorliwie służyły innym 

podczas okupacji wojennej. Po zajęciu tych 
ziem przez Niemców nastąpiła masowa ekster-
minacja mieszkającej tam ludności żydowskiej 
oraz Polaków. 18 lipca 1943 r. Niemcy areszto-
wali ponad 120 osób. Nazaretanki ze wspól-
noty Chrystusa Króla w Nowogródku podjęły 
wówczas decyzję o ofiarowaniu swego życia 
w zamian za przeznaczonych na rozstrzelanie 
Polaków. Wobec swojego kapelana gotowość 
poniesienia ofiary zadeklarowała w imieniu 
sióstr błogosławiona Maria Stella. Większość 
z aresztowanych wywieziono ostatecznie na 
roboty do Rzeszy. Zagrożony egzekucją był 
jednak jedyny kapłan w tej okolicy, ks. Alek-

Bł. Maria Stella i Towarzyszki,
męczennice z Nowogródka

sander Zienkiewicz. Siostry ponowiły swą 
gotowość do oddania życia w jego obronie, 
mówiąc: „Ks. Kapelan jest bardziej potrzebny 
ludziom niż my, toteż modlimy się teraz o to, 
aby Bóg raczej nas zabrał niż Księdza, jeśli jest 
potrzebna dalsza ofiara”.
31 lipca 1943 r. wieczorem siostry otrzymały 
wezwanie na komisariat. Tego samego dnia 
siostry zostały wywiezione za miasto. Nie 
mogąc znaleźć dla nich miejsca na egzeku-
cję, okupanci zabrali siostry z powrotem na 
komisariat i zamknęli w jego piwnicach. Na-
stępnego dnia, w niedzielę, 1 sierpnia 1943 r., 
rozstrzelali je w lesie nieopodal miasta. Naj-
starsza z sióstr (bł. Maria Stella) miała 55 lat, 
najmłodsza – 27. Zarówno ks. Zienkiewicz, 
jak i pozostali uwięzieni ocaleli.

oprac. jur

Pięć lat trwała intensywna po-
sługa słowa Biskupa Tadeusza 
w środowisku wojskowym, 

tak tragicznie przerwana w drodze do Katy-
nia. Ten gorliwy sługa Słowa odczytał w duchu 
znaków czasu potrzebę „głoszenia Ewangelii 
na dachach”, którymi we współczesnym świe-
cie są media elektroniczne z Internetem na 
czele. Do swojej pasterskiej misji nauczania 
i przepowiadania wykorzystał nie tylko żywe 
słowo głoszone podczas Mszy św., słowo 
drukowane, ale i stronę internetową, która 
powstała z jego inspiracji i pod jego ducho-
wym patronatem. Wierny nauczaniu obu pa-
pieży – Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy 
nawoływali do podjęcia wysiłku ewangelizacji 
współczesnego świata, który mimo pozorów 
tolerancji i otwartości zamyka się na ewange-
liczny przekaz. „A tam, gdzie nie ma miejsca 
dla Chrystusa, nie ma również dla człowieka” 
– podkreślał Bp Płoski za Janem Pawłem II.
Jednym z ostatnich wielkich dzieł podjętych 
przez Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego 
było zwołanie 28 października 2009 r. Synodu 
Ordynariatu Wojskowego. W dekrecie ogła-
szającym rozpoczęcie Synodu Biskup Polowy 
napisał m.in.:„Kieruje nami pragnienie ofia-
rowania Chrystusowi takiego Kościoła, którym 
mógłby się radować i wskazywać wiernym 
służącym Ojczyźnie w Siłach Zbrojnych nama-
calny znak obecności Zbawiciela pośród nich”. 
Zwołanie Synodu – to był odczytany przez pa-
sterza diecezji wojskowej znak, który w nowej 
sytuacji wojska miał pomóc rozpoznać wy-
zwania ewangelizacyjne.
15 lutego 2010 r., w 19. rocznicę przywróce-
nia duszpasterstwa w Wojsku Polskim, w Ka-
tedrze Polowej rozpoczęła się IV sesja Synodu 
Ordynariatu Polowego WP. 

Ostatnie dzieło Synodu Wojskowego 
zwołanego przez Biskupa Tadeusza

IV – ostatnia – sesja synodalna, w której uczest-
niczył śp. Bp Tadeusz Płoski – została przygo-
towana przez Komisję ds. Nauczania i Wycho-
wania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewange-
lizacji. 
W tej pamiętnej sesji uczestniczył również 
w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
minister Stasiak. – Za waszą wielką pracą dla 
Wojska Polskiego stoi wielka służba na chwałę 
Bożą, ale i Rzeczypospolitej, dziękował kape-
lanom wojskowym śp. Minister Władysław 
Stasiak. 
– Widzieliśmy Księdza Biskupa, jak głosi piękne 
kazania, ale i jak w chwilach najtrudniejszych, 
potrafi w kilku prostych słowach podnieść na 
duchu cierpiących. Dziękujemy Bogu za takich 
ludzi, którzy potrafią wnosić sens i światło 
w naszą rzeczywistość, podkreślił prezydencki 
minister. 
Biskup Płoski przekazał na ręce ministra Sta-
siaka dla pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
ryngraf z Matką Bożą. – Z takim ryngrafem 
(z taką duchową tarczą) rycerstwo polskie szło 
w bój, by ratować Rzeczypospolitą – powie-
dział Biskup Płoski. 
Los Rzeczypospolitej nigdy nie był obojętny 
również polskim świętym i błogosławionym, 
którzy zostali podczas tej Eucharystii uczcze-
ni bardzo uroczyście. Tego dnia 15 lutego 
Kościół obchodził wspomnienie bł. Michała 
Sopoćki, który zanim stał się apostołem Mi-
łosierdzia Bożego i spowiednikiem św. Sio-
stry Faustyny, był kapelanem wojskowym. 
Relikwie św. Siostry Faustyny, bł. ks. Micha-
ła Sopoćki, bł. Wincentego Frelichowskiego 
(i innych) od 15 lutego są przechowywane 
pod obrazem Jezusa Miłosiernego, w ser-
cu Medalu Virtuti Miltari. Święci bowiem to 
zwycięzcy w duchowym boju. Ich heroiczne 

męstwo w niesieniu krzyża, w zwalczaniu zła 
dobrem zasługuje na to najwyższe odznacze-
nie bojowe…
Po Mszy św. rozpoczęła się IV Sesja Synodu, 
którą prowadził i przygotował przewodniczą-
cy Komisji ds. wychowania, środków społecz-
nego przekazu i nowej ewangelizacji ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, rzecznik prasowy Ordynariatu 
Polowego i odpowiedzialny za portal interne-
towy duszpasterstwa wojskowego. W komite-
cie organizacyjnym byli również ks. kmdr dr 
Leon Szot – Kanclerz Kurii Polowej, adiunkt 
UKSW oraz śp. ks. ppłk mgr Jan Osiński – Wi-
cekanclerz Kurii Polowej Wojska Polskiego.
Gościem IV sesji Synodu był Minister Obro-
ny Narodowej Bogdan Klich, który wygłosił 
referat „Profesjonalizacja Sił Zbrojnych a wy-
zwania duszpasterskie Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego”. 
Zachęcamy do twórczej refleksji nad bogac-
twem treści, będących plonem tego pamięt-
nego spotkania.
W piśmie przesłanym przez Sekretariat Stanu 
Stolicy Apostolskiej na ręce pasterza diecezji 
polowej abp. Fernando Filoni wyraził oczeki-
wania Ojca Świętego Benedykta XVI wobec sy-
nodu: Ojciec Święty wyraża nadzieję, że rów-
nież obrady Pierwszego Synodu Ordynariatu 
Polowego będą odpowiedzią na współczesne 
wyzwania, prowadząc wiernych do jeszcze 
głębszego otwarcia się na Chrystusa i naucza-
nie Kościoła… i rozbudzi pragnienie dążenia 
do świętości.
Za Ojcem św. Benedyktem XVI wyrażamy 
nadzieję, że również ta publikacja pomoże 
i ewangelizującym poprzez media, i ewangeli-
zowanym wypłynąć na głębię.
 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Katyński Pielgrzym
Kiedy w parafii Matki Bożej Loretańskiej na warszawskiej Pradze pojawił się nowy 
młody kapłan (a był to rok 1965), proboszcz, wspaniały Ksiądz Stefan Niedzielak, 
zapewniał wiernych, że kościół na tym zyska. Rekomendował go parafianom jako 
bardzo inteligentnego, gruntownie wykształconego, po dwóch fakultetach – pra-
wie i teologii. Podkreślił, że kocha i rozumie młodzież, jest gorącym patriotą. 

Szukając spowiednika, poszłam do jego kon-
fesjonału. Nie była to tuzinkowa spowiedź,  
ani standardowa pokuta. To było przeżycie. 
Odtąd ten kapłan został moim kierow-
nikiem duchowym. Znaliśmy się i przy- 
jaźnili 45 lat. Początkowo dzięki naszym 
dzieciom. W latach głębokiego PRL-u religii 
uczono w salkach katechetycznych przy ko-
ściele. Odprowadzałam syna Antka na reli-
gię do odległego o kilometr Kościoła. Ksiądz 
doktor prowadził w roku 1965-66 grupę 
komunijną, do której należał Antek, z rąk  
Księdza Króla, swojego katechety, przyjął 
I Komunię świętą, drugi w życiu sakrament. 
Od tego czasu datuje się nasza „obrzędowo-
-towarzyska zażyłość”. Gdy obydwoje – syn 
i córka – dorośli do wieku bierzmowania, 
ks. dr Zdzisław Król był świadkiem Antka 
i czuł się za niego odpowiedzialny.. Kiedy 
nasze dzieci zawierały małżeństwa, nie 
mieszkaliśmy już na Pradze, a „wujek Zdzi-
sław” piastował wysokie urzędy kościel-
ne, co nie powstrzymało go od udzielenia 
ślubu obojgu. Małgorzata wychodziła za 

mąż na Pradze, u Matki Bożej Loretańskiej, 
Antek żenił się na Żoliborzu w Kościele św. 
Zygmunta.
Ksiądz Kanclerz Kurii Metropolitalnej – pry-
watnie Zdzisław – był tak zżyty z nami, że 
w roku 1980, gdy świętowaliśmy srebrne 
gody, urządził nam w parafialnym kościele 
przy Ratuszowej – jubileuszową uroczystość  
– odnowienie przysięgi małżeńskiej.
We wspaniałej oprawie liturgicznej, z parad-
nymi klęcznikami, koncertem organowym, 
wiązał nam stułą ręce, udzielał Eucharystii 
pod dwiema postaciami. Z tym jubileuszem 
związana jest nasza pielgrzymka do Rzymu 
– też wzbogacona prezentem od Zdzisława. 
Ksiądz kanclerz wyrobił nam „przepustkę” 
do ogrodów watykańskich, gdzie mieliśmy 
szczęście spotkać Ojca św. Jana Pawła II.
Lata płynęły, zmieniały się realia. Ks. kanc-
lerz Zdzisław Król patronował i koordynował 
działalność kilku znaczących warszawskich 
parafii: Karola Boromeusza na warszawskich 
Powązkach. To tutaj w styczniu 1989 r. za-
mordowano proboszcza ks. Stefana Niedzie-

laka. Był niewygodny dla władzy, bo z energią 
i zapałem drążył problematykę katyńską! Po 
tym niewątpliwie politycznym mordzie ideę 
i schedę czyli probostwo przejął Ksiądz Król. 
Dzięki jego staraniom i zabiegom zrealizo-
wano wiele inicjatyw; nadany został status 
prawny organizacjom Rodzin Katyńskich,  
rozpoczęły się wyjazdy do Katynia i starania 
o budowę cmentarza w lesie katyńskim.
Przez krótki czas jako proboszcz współpra-
cował z Księdzem Jerzym Popiełuszką w Ko-
ściele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Ten 
legendarny kapelan Solidarności, podobnie 
jak ks. Niedzielak znalazł męczeńska śmierć 
z rąk esbeków. Bóg zrządził, że zelatorem 
procesu beatyfikacyjnego Księdza Jerzego 
Popiełuszki został. Ks. Zdzisław Król Zwień-
czeniem kapłańskiej drogi, już wówczas ks. 
infułata, była funkcja proboszcza parafii 
Wszystkich Świętych. Ta znacząca w historii 
stolicy świątynia przy placu Grzybowskim 
(teren b. getta) zawdzięcza ks. królowi bar-
dzo wiele…
Kiedy dowiedzieliśmy o przeniesieniu Księ-
dza infułata w stan spoczynku, mieliśmy 
nadzieję, że to znajdzie odbicie w trybie 
Jego życia – ciągle zabieganego „robotnika 
w winnicy Pańskiej”. Nie myliliśmy się. Był 
nadal ustawicznie zajęty reprezentowaniem 
rozmaitych gremiów, kapelania Rodzin Ka-

tyńskich…
Jego telefon przed świętami Wielka-
nocy 2010 milczał. Sądziłam, że może 
gdzieś wypoczywa, wyjechał do ro-
dziny? Nagrywałam się na sekretarkę. 
Okazało się, że przebywał w szpitalu.
W piątkowe popołudnie 9 kwietnia 
2010 r. Zdzisław zadzwonił do nas na 
wieś, gdzie przenieśliśmy się pięć lat 
temu z Warszawy.
Opowiadał o swojej operacji, śmie-
chem reagując na moje współczucie. 
Mówił, że wymógł na lekarzach wcze-
śniejsze zwolnienie, bo… musi jechać 
do Katynia na rocznicowe obchody.
Mitygowałam: – Zdzichu, zastanów 
się, pomyśl o zdrowiu. Polecisz, jak 
wydobrzejesz! Usłyszałam zdecydo-
wane: nie! Taka rocznica się nie po-
wtórzy. Chcę lecieć, zaproszono mnie 
do prezydenckiego samolotu. Muszę, 
rozumiesz!?
Zrozumiałam. W sobotę 10 kwietnia 
2010 roku rano.  

 Maria MachowskaŚp. Ks. Zdzisław Król na promocji książki Marii Machowskiej „ Na krawędziach nadziei” (2001 r.)
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Błogosławieństwo dla dowódcy
W obecności podsekretarza stanu w MON Zbigniewa Włosowicza, 19 sierpnia, na 
terenie 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, gen. bryg. Wiesław Grudziń-
ski, przed frontem Kompanii Reprezentacyjnej WP, oficjalnie przyjął obowiązki 
dowódcy Garnizonu Warszawa. Podczas uroczystości błogosławieństwa nowemu 
Dowódcy udzielił ks. płk Sławomir Żarski, administrator diecezji wojskowej.

Na uroczystość, rozpoczętą podniesieniem 
flagi państwowej na maszt i odegraniem 

hymnu przez Orkiestrę Reprezentacyjną WP, 
przybyli przedstawiciele Sztabu Generalnego 

WP, dowódcy: Wojsk Lą-
dowych gen. broni Zbi-
gniew Głowienka i Ma-
rynarki Wojennej, ad-
mirał floty Tomasz Ma-
thea, szef Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych 
RP gen. dyw. Zbigniew 
Tłok-Kosowski oraz szef 
Sztabu Sił Powietrznych 
gen. bryg. pil. Sławomir 
Kałuziński. W ceremo-
nii uczestniczyli także 
przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych 
MON, władz stolicy z 
wiceprezydentem War-

szawy Jackiem Wojciechowiczem i przewod-
niczącą Rady Miasta Ewą Malinowską-Gru-
pińską, a także duchowni wszystkich ordy-
nariatów polowych, osoby reprezentujące 
Kancelarię Prezydenta, instytucje państwo-
we, uczelnie wojskowe, środowisko komba-
tanckie i DGW.
Dowódca garnizonu, po oddaniu honoru 
sztandarowi Kompanii Reprezentacyjnej 
WP, ucałował jego płat, po czym złożył wi-
ceministrowi meldunek o objęciu obowiąz-
ków. Następnie błogosławieństwo nowemu 
dowódcy udzielił administrator Diecezji Or-
dynariatu Polowego WP ks. płk Sławomir 
Żarski.
Po wystąpieniu gen. bryg. Wiesława Gru-
dzińskiego, który wiele miejsca poświęcił 
swojemu poprzednikowi, gen. bryg. Ka-
zimierzowi Gilarskiemu, będącemu jedną 
z ofiar katastrofy smoleńskiej, odbyła się 
defilada pododdziałów z udziałem pocztów 
sztandarowych oraz przedstawicieli jedno-
stek wojskowych podległych dowódcy sto-
łecznego garnizonu.

DGW/oprac. kesFo
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Na Harleyu do Katynia
X Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński wyruszył 28 sierp-
nia z Placu Piłsudskiego w Warszawie. W tym roku trasę 6 tys. kilome-
trów szlakiem Polaków pomordowanych na Wschodzie pokona ponad 
120 motocyklistów z całej Polski i z zagranicy. Rajd Katyński zakończy się 
18 września. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Międzynarodowy 
Motocyklowy Rajd Katyński.

W tym roku w Rajdzie Katyńskim udział 
bierze rekordowa liczba uczestników – na 
trzytygodniowy wyjazd zdecydowało się 
127 osób, większość z nich pojedzie po raz 
pierwszy.
Tegoroczna trasa rajdu przebiegać będzie 
przez Litwę, Białoruś, Rosję, Ukrainę i Pol-
skę. Motocykliści przejadą szlakiem miejsc 
pamięci pomordowanym na Wschodzie Po-
lakom, m.in. przez Wilno, Mińsk, Mohylew, 
Katyń, Miednoje, Moskwę, Kursk, Charków, 
Bykownię, Kamieniec Podolski i Hutę Pie-
niacką, gdzie wezmą udział w międzyna-
rodowym zlocie motocyklowym. Następnie 
przez Lwów wrócą do Warszawy.
X Rajd Katyński, jak co roku, rozpoczęła uro-
czystość przygotowana przez Garnizon War-
szawski Wojska Polskiego. Wyjeżdżających 
pożegnał ks. Stanisław Żarski, administrator 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 
Odmówił on modlitwę i udzielił uczestnikom 
Rajdu błogosławieństwa. Towarzyszyli mu 
bliscy osób pomordowanych na Wschodzie 
oraz powstańcy Warszawy.
Przed wyruszeniem w trasę motocykliści zło-
żyli wieniec przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza, wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
marszałka Piłsudskiego oraz oddali hołd 
ofiarom smoleńskiej katastrofy, składając 

pod Pałacem Prezydenckim wie-
niec. Mirosław Ołowski, koman-
dor X Rajdu, złożył symboliczny 
meldunek wnukowi marszałka Józefa Piłsud-
skiego, Krzysztofowi Jaraczewskiemu.
– Już po raz dziesiąty jedziemy na Wschód, 
aby spotkać się z żyjącymi tam Polakami, 
straszliwie doświadczonymi przez historię, 
którzy tak jak i my ogromnie kochają Polskę 
i tęsknią za nią. Chcemy oddać hołd pomor-
dowanym na Wschodzie polskim bohaterom, 
odwiedzić miejsca dla nas Polaków najważ-
niejsze – wyjaśnia Wiktor Węgrzyn, koman-
dor Rajdów Katyńskich, ich pomysłodawca 
i organizator.
Jednym z najważniejszych miejsc na trasie te-
gorocznego rajdu będzie teren lotniska Sie-
wiernyj pod Smoleńskiem, gdzie 10 kwietnia 
br. miała miejsce katastrofa samolotu pre-
zydenckiego. Wśród ofiar tej tragedii było 
5 członków Komitetu Honorowego Stowa-
rzyszenia Międzynarodowego Motocyklowe-
go Rajdu Katyńskiego: Ryszard Kaczorowski, 
Janusz Kurtyka, gen. Franciszek Gągor, Janusz 
Krupski i Maciej Płażyński.
Motocykliści złożą tam wieniec i oddadzą 
hołd tym, którzy zginęli. Stamtąd pojadą na 
groby polskich oficerów pomordowanych 
w katyńskim lesie.

Ważnym punktem Rajdów Katyńskich jest po-
moc Polakom na Wschodzie, w tym polskim 
dzieciom i ich opiekunom. Dzięki zebranym 
datkom podczas zlotu motocyklowego orga-
nizowanego na Jasnej Górze Stowarzyszenie 
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński 
wsparł finansowo przyjazd białoruskich dzie-
ci do Polski. Ufundowano także mundurki dla 
polskich harcerzy na Wschodzie, wyposażo-
no w polskie książki kilkanaście bibliotek na 
Wschodzie. Dzięki ofiarom powstały dwa 
pomniki Jana Pawła II na Białorusi (w Szu-
mielinie i Miorach). Na Wschód pojadą także 
zabawki i pluszowe misie przywiezione przez 
motocyklistów na jasnogórski zlot.
X Rajd Katyński zakończy się 18 września, 
jednak oficjalna uroczystość powitania mo-
tocyklistów odbędzie się w sobotę, 2 paź-
dziernika o godz. 12.00 przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego 
w Warszawie. Wcześniej o godz. 10.00 od-
prawiona będzie Msza św. w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego.
Szczegółowe informacje o rajdzie na stronie 
www.rajdkatynski.net.

KAI/kes
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homilii bp. Dusia, ale także w przesłaniu 
nieodżałowanego Kapelana Rodzin Katyń-
skich, śp. ks. prałata Zdzisława Peszkow-
skiego, orędownika prawdy o Katyniu i in-
nych tragicznych miejscach Golgoty Wscho-
du. Słowa te traktuję jako jego testament 
i najważniejsze przesłanie tamtego czasu 
– powiedział.
Administrator diecezji polowej zaapelował 
o pojednanie. – Musimy serca nasze uwol-
nić od nienawiści. Każdy z nas, właśnie 
teraz, winien zdać egzamin przed Bogiem 
i przed samym sobą z „najtrudniejszego 
kunsztu – odpuszczenia win” – zaapelował. 
Ks. Żarski podkreślił, że proces pojednania 
nie może obyć się bez pełnego wyświetle-
nia prawdy o komunistycznych zbrodniach. 
– Chcemy prawdy o tej i innych zbrodniach 
nie dla zemsty, nie dla materialnych korzy-
ści, ale dla dopełnienia sprawiedliwości, 
która będzie wiodła ku pojednaniu i prze-
baczeniu – powiedział.
Odnosząc się do katastrofy smoleńskiej, 
podkreślił, że staje się ona „częścią na-
rodowej pamięci”. – Rodzi się oczywisty 
i zarazem trudny do ogarnięcia symbo-
liczny związek między tym co działo się 
70 lat temu na tej nieludzkiej ziemi, i tym 
co stało się 10 kwietnia pod Smoleńskiem. 
Śmierć elity polskiego narodu z całą pew-
nością wyda owoce. Od nas jednak zależy, 
czy zostaną one spożytkowane dla dobra 
Ojczyzny – podkreślił kapelan. Zaapelował 
o dochowanie wierności „tym ideom z ja-
kimi udawali się do Katynia nasi tragicznie 

zmarli rodacy”.
Na koniec zachęcił ze-
branych do modlitw 
w intencji spoczywają-
cych w Miednoje Pola-
ków. – Ofiara ta nie zo-
stała złożona darem-
nie. Pokolenia Polaków 
wpatrują się bowiem 
w ich czyny, w historię 
narodu, rozpoznając 
dzięki nim kształt wol-
nej i niepodległej Pol-
ski – powiedział. 
Eucharystię z ks. Żar-
skim koncelebrowali ka- 
pelani związani z dusz-
pasterstwem Policji. 

O pojednanie i przebaczenie zaapelował podczas Mszy św. polowej 
na cmentarzu w Miednoje, ks. płk Sławomir Żarski, administrator 
diecezji polowej. Polska delegacja udała się 2 września do Rosji, aby 
oddać hołd zamordowanym w Ostaszkowie i Twerze policjantom, 
żołnierzom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości. W tym roku 
przypada 10. rocznica otwarcia i poświęcenia tej największej pol-
skiej nekropolii wojennej na terenie Rosji. Uroczystości rocznicowe 
odbyły się także w klasztorze w Ostaszkowie. Na miejscu uczestnicy 
obchodów odwiedzili miejsce kaźni polskich funkcjonariuszy, złoży-
li wieńce i zapalili znicze pamięci. Na zakończenie odmówione zo-
stały modlitwy ekumeniczne z udziałem przedstawicieli kościołów 
katolickiego i prawosławnego. Uroczystości zorganizowane zostały 
przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, pod patronatem 
Marszałka Sejmu RP.

Po Mszy św. odbył się apel poległych. Na 
grobach pomordowanych w Miednoje Po-
laków złożone zostały kwiaty i zapalone 
znicze.
Po południu polska delegacja spotkała się 
z władzami obwodu twerskiego oraz kie-
rownictwem Memoriału Miednoje (w ra-
mach którego funkcjonuje Polski Cmentarz 
Wojenny). Przy tej okazji sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, An-
drzej Kunert przekazał mundur policjanta 
II RP na ekspozycję.
Dalsza część uroczystości związanych z rocz-
nicą odbyła się w ostaszkowskim klasztorze. 
Na miejscu uczestnicy obchodów odwiedzili 
miejsce kaźni polskich funkcjonariuszy, gdzie 
po modlitwie ekumenicznej przedstawicieli 
kościołów prawosławnego i katolickiego 
złożyli wieńce i zapalili znicze pamięci.
Na cmentarzu w Miednoje pochowani są 
więźniowie z Ostaszkowa m.in.: oficerowie 
i podoficerowie Policji, Żandarmerii Woj-
skowej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz 
sędziowie, prokuratorzy, a także osadnicy 
wojskowi i duchowni.
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje poło-
żony jest około 30 km od Tweru, w miejscu 
gdzie w 1991 roku odnaleziono zbiorowe 
mogiły Polaków zamordowanych wiosną 
1940 roku.
Na obszarze o łącznej powierzchni 1,7 ha 
jest 25 zbiorowych mogił, w których spoczy-
wają szczątki ponad 6,3 tys. jeńców obozu 
specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Wśród 
nich m.in. funkcjonariuszy Policji Państwo-
wej i Policji Województwa Śląskiego, Stra-
ży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierzy 
i oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza 
i innych formacji wojskowych, pracowników 
administracji państwowej i wymiaru spra-
wiedliwości II Rzeczpospolitej, którzy po 
17 września 1939 roku znaleźli się w so-
wieckiej niewoli. Część z pomordowanych 
policjantów, oficerów wojskowych i osób 
cywilnych spoczywa także na cmentarzach 
w Katyniu i Charkowie.
Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje zo-
stał otwarty i poświęcony 2 września 2000 
roku przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza, 
ówczesnego bp. polowego Sławoja Leszka 
Głódzia i bp. Mariana Dusia.

Krzysztof Stępkowski

Apel o prawdę i przebaczenie

Uroczystości rozpoczęły się odegraniem 
hymnów Federacji Rosyjskiej i Polski oraz 
zapaleniem znicza pamięci. W obchodach 
uczestniczyło około 400 osób, (część z nich 
przybyła specjalnym pociągiem z Warszawy), 
w tym przedstawiciele rodzin pochowanych 
tam ofiar, wicemarszałkowie Sejmu Marek 
Kuchciński i Jerzy Wenderlich, wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji Zbi-
gniew Sosnowski, sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert 
i przedstawiciele ambasady RP w Moskwie. 
Był też obecny wicegubernator obwodu 
twerskiego Jurij Cyberganow.
– Przyszliśmy tu dziś, aby wobec Chrystusa 
zaświadczyć o naszych głębokich ducho-
wych związkach ze spoczywającymi tu na-
szymi braćmi. Przybyliśmy tu z daleka, aby 
rozważając tajemnicę śmierci i zmartwych-
wstania naszego Pana, ocierać nasze łzy 
– mówił w homilii ks. płk Żarski. – Te tragicz-
ne wydarzenia lat wojny stają się ziarnem, 
z którego wyrasta obfity plon polskiego pa-
triotyzmu i tożsamości, na której budowana 
jest nowa Ojczyzna – dodał.
Duchowny przypomniał okoliczności i prze-
bieg uroczystości otwarcia i poświęcenia 
cmentarza w Miednoje. Wspomniał nieży-
jących już uczestników tamtej uroczystości 
śp. ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego i ks. 
Zdzisława Króla. Podkreślił, że głównym 
przesłaniem tamtych wydarzeń był apel 
o pojednanie, dostrzegł aktualność tamte-
go wezwania. – Motyw przebaczenia i po-
jednania, pojawił się nie tylko w słowach 
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Choszczno
W Choszcznie, 22 sierpnia odbyła się uroczystość poświęcenia nowej świątyni pw. św. 
Jadwigi Królowej, której budowę rozpoczęto 10 lat temu. Uroczystą Mszę św. poprze-
dziło przeniesienie relikwii św. Jadwigi z kaplicy do nowego kościoła. Proboszczem 
parafii św. Jadwigi jest ks. mjr rez. Andrzej Lemieszko – kapelan pomocniczy garnizonu 
Choszczno. Mszy św. przewodniczył Metropolita Szczecińsko-Kamieński abp Andrzej 
Dzięga, który w homilii przybliżył życie i religijny wpływ św. Jadwigi na dzieje naszego 
kraju. Mszę koncelebrował biskup senior Jan Gałecki oraz kilkunastu kapłanów. Ad-
ministratora Diecezji Ordynariatu Polowego WP ks. prał. płk. Sławomira Żarskiego re-
prezentował ks. prał. ppłk Ryszard Stępień, który na zakończenie Mszy św. odczytał 
i wręczył proboszczowi ks. Lemieszko życzenia od Administratora Diecezji Polowej. 
Mszę św. uświetniły obecność sztandarów: wojskowego i Straży Pożarnej oraz kompa-
nia honorowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.                                      x.RS

Turośl
W Turośli koło Pisza upamiętniono ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego. Na fron-
tonie parafialnego kościoła umieszczono pamiątkową tablicę powstałą z inicjatywy 
miejscowego proboszcza ks. dr. Tomasza Orłowskiego oraz ks. płk. Jana Domiana, po-
chodzącego z parafii, z miejscowości Ciesina. Tablicę poświęcił bp Romuald Kamiński, 
biskup pomocniczy diecezji ełckiej. Wśród osób odsłaniających tablicę była Kazimiera 
Płoska, mama Biskupa Polowego WP śp. gen. broni Tadeusza Płoskiego. Asystę uroczy-
stości zapewniło Dowództwo Garnizonu Warszawa.
Na tablicy umieszczono napis: „W hołdzie tym, którzy zginęli pod Smoleńskiem w dniu 
10 kwietnia 2010 śp. Prezydentowi RP LECHOWI KACZYŃSKIEMU I JEGO MAŁŻONCE 
MARII oraz pozostałym ofiarom – Parafianie. Turośl, 28 sierpnia 2010.” Umieszczono 
także w urnie ziemię z miejsca katastrofy.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kilku rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem, 
parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, wojskowi funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej w Pisza oraz leśnicy. Kompanię honorową wystawiło Dowództwo Gar- 
nizonu Warszawa. Turośl w tym roku obchodzi 300-lecia powstania miejscowości.        Zjk

Bogatynia
Po ostatnich ulewnych deszczach rejon Bogatyni i okolicznych miejscowości został za-
lany i zniszczony przez wezbrane rzeki. Wśród niosących pomoc są również żołnierze 
Śląskiego Okręgu Wojskowego.
Od dwóch tygodni wojsko pomaga na terenach dotkniętych powodzią. Najpierw żoł-
nierze nieśli pomoc w akcji ratunkowej, teraz w usuwaniu skutków powodzi.
Z 6. Rejonowej Bazy Materiałowej we Wrocławiu dotarły już transporty z żywnością 
oraz przedmiotami zaopatrzenia mundurowego (koce, materace, ręczniki, prześciera-
dła, rękawice). Do dnia dzisiejszego wojskowe magazyny opuściło ponad pięć i pół 
tony żywności oraz prawie 8000 sztuk przedmiotów zaopatrzenia mundurowego.
W samej Bogatyni, jak i w innych miejscowościach regionu w wyniku powodzi ucierpia-
ła infrastruktura drogowa. Wiele mostów uległo całkowitemu zniszczeniu. 17 sierpnia  
ppłk Marek Baraniak z 6. Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Głogowie przeprowadził 
rekonesans w rejonie Bogatyni oraz gminy Leśna, celem określenia zakresu prac inżynie-
ryjnych jakie mogą wykonać żołnierze z SOW niosący pomoc powodzianom.            MK

Kraków
Studenci Koła Naukowego Historyków Uni-
wersytetu Pedagogicznego po raz kolejny 
rozpoczęli inwentaryzację grobów wojen-
nych na terenie Małopolski. To już trzeci rok 
ich prac nad identyfikacją nieznanych dotąd 
obiektów. Dzięki ich wysiłkowi do tej pory 
udało się odnaleźć 50 grobów i kwater.
Piętnastu studentów Uniwersytetu Peda-
gogicznego rozpoczęło pracę na terenie 
powiatu myślenickiego i części powiatu 
wielickiego (w gminie Niepołomice i Bisku-
pice). Ich prace na tych terenach potrwają 
do końca sierpnia. W lipcu inwentaryzację 
grobów wojennych prowadziła grupa stu-
dentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spi-
sali oni ok. 80 obiektów na terenie powiatu 
tarnowskiego.
W jaki sposób studenci odnajdują nieznane 
dotąd obiekty? Zdaniem dr. Huberta Chu-
dzia, opiekuna Koła Naukowego History-
ków jest to niezwykle pasjonujące i ciekawe 
zadanie, ale wymaga ono także dużo wy-
siłku. Studenci przeglądają księgi parafial-
ne, poszukują archiwalnych materiałów w 
urzędach gminy. „Dobrym źródłem są także 
osoby starsze, świadkowie historii, z który-
mi się spotykamy i którzy opowiadają nam, 
gdzie miało miejsce jakieś wydarzenie. Wte-
dy badamy to, udajemy się na dany teren 
i np. po trzech, czterech dniach znajdujemy 
nikomu dotąd nieznane groby” – wyznaje 
dr Chudzio. Dodaje, że na podstawie relacji 
świadków udało się odnaleźć dużą kwaterę 
żołnierzy niemieckich. Działania studentów 
od trzech lat wspiera Małopolski Urząd Wo-
jewódzki. Wraz z jego pracownikami stu-
denci stworzyli internetową bazę grobów 
wojennych gdzie można podziwiać efekt 
ich prac. Groby wojenne inwentaryzowane 
przez studentów obejmują okres od konfe-
deracji barskiej do okresu stalinowskiego. 
W 2009 roku studenci spędzili trzy tygodnie 
w Tanzanii i Ugandzie, gdzie przeprowadza-
li ewidencję cmentarzy, na których pocho-
wano polskich uchodźców.

KAI (led / Kraków)

Litwa
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. 
prał. Gintarasa Grušasa Biskupem Polowym 
litewskiego Ordynariatu Polowego. Uroczy-
stość konsekracji biskupa nominata odbyła 
się 4 września w Katedrze w Wilnie o godz. 
12.00. Do udziału w uroczystości został za-
proszony przedstawiciel Kurii Polowej Woj-
ska Polskiego.                                           Zjk



 „Korzeniem
 wszelkich kryzysów

 jest brak prawdy”.
 Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Kapelan Solidarności
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