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Trad ycją narodu polskiego było i  jest, że mądrośc i uc z yliśmy się 
na grobach nasz ych poprzedników. Od pół roku mądrośc i i  miłośc i Boga, 

O jc z yzny i  bliźniego, uc z ymy się w Ka tedrze Polowej, na grobie naszego Pasterza…
Administrator OPWP ks. płk Sławomir Żarski
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,

Uroczystość Wszystkich Świętych, którą dziś 
obchodzimy, zaprasza nas do skierowania 
wzroku ku Niebu i do zastanowienia się nad 
pełnią czekającego nas życia boskiego. „Jes- 
teśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie 
ujawniło, czym będziemy” (1 J 3,2): tymi 
słowami apostoł Jan zapewnia nas o rze-
czywistości naszej głębokiej więzi z Bogiem, 
jak również o pewności naszego przyszłego 
losu. Dlatego jako umiłowane dzieci otrzy-
mujemy również łaskę, aby przetrwać próby 
tego ziemskiego istnienia – głód i pragnienie 
sprawiedliwości, niezrozumienie, prześla-
dowania (por. Mt 5,3-11) – a zarazem dzie-
dziczymy już teraz to, co zostało obiecane 
w błogosławieństwach ewangelicznych, 
„w których jaśnieje nowy obraz świata i czło-
wieka, który rozpoczyna Jezus” (Benedykt 
XVI, „Jezus z Nazaretu”, Mediolan 2007, str. 
95). Świętość, Chrystusowa pieczęć w nas 
samych, jest celem życia chrześcijanina. 
Błogosławiony Antoni Rosmini pisze: „Sło-
wo samo się odcisnęło w duszach swych 
uczniów swym wrażliwym aspektem (...) 
i swymi słowami (...) dało swoim tę łaskę 
(...) przez którą dusza przyjmuje bezpośred-
nio Słowo” (Antrolopogia nadprzyrodzona, 
Rzym 1983, str. 265-66). A my kosztujemy 
daru i piękna świętości za każdym razem, 
gdy uczestniczymy w liturgii eucharystycznej, 
w łączności z „tłumem, którego nie mógł 
nikt policzyć” błogosławionych duchów, któ-
re w Niebie wiecznie głoszą zbawienie Boga 
i Baranka (por. Ap 7,9-10). „W życiu świę-
tych nie należy brać pod uwagę jedynie ich 
ziemskiej biografii, ale także ich życie i dzieło 

w Bogu, po śmierci. Jeśli chodzi o świętych 
jest jasne: kto zmierza ku Bogu, nie oddala 
się od ludzi, ale staje się im prawdziwie bli-
ski” (enc. „Deus caritas est”, 42).
Pocieszeni tą wspólnotą wielkiej rodziny 
świętych, będziemy jutro wspominać wszyst-
kich wiernych zmarłych. Liturgia z 2 listopada 
i pobożne nawiedzanie cmentarzy przypomi-
nają nam, że śmierć chrześcijańska stanowi 
część drogi upodabniania do Boga i zniknie, 
gdy Bóg stanie się wszystkim we wszyst-
kich. Oddzielenie od uczuć ziemskich jest 
z pewnością bolesne, ale nie powinniśmy się 
tego obawiać, gdyż ono, gdy towarzyszy mu 
pełna chwały modlitwa Kościoła, nie może 
dzielić głębokiej więzi łączącej nas w Chry-
stusie. Święty Grzegorz z Nazjanzu pisze na 
ten temat: „Ten, kto stworzył każdą rzecz 
w mądrości, wydał to bolesne rozporzą-
dzenie jako narzędzie wyzwolenia ze złego 
i możliwość udziału w oczekiwanych dobrach” 
(De mortuis oratio, IX, 1, Leiden 1967, 68).
Drodzy przyjaciele, wieczność nie jest „cią-
giem następujących po sobie dni kalenda-
rzowych, ale czymś, co przypomina moment 
ostatecznego zaspokojenia, w którym pełnia 
obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię” 
bytu, prawdy i miłości (enc. „Spe salvi”, 12). 
Maryi Pannie, niezawodnej przewodniczce 
ku świętości, powierzmy naszą pielgrzym-
kę do ojczyzny niebieskiej, przywołując Jej 
macierzyńskiego wstawiennictwa o wieczny 
odpoczynek dla wszystkich naszych braci 
i sióstr, którzy zasnęli w nadziei zmartwych-
wstania.

Benedykt XVI,
Watykan dnia 1 listopada 2010 r.

Świętość jest celem życia chrześcijanina 18 listopada  – wsp. bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy
Patronka na współczesne czasy? Młoda 
dziewczyna, która nie zgodziła się na podep- 
tanie swych zasad życiowych nawet gdy gro-
ziła jej śmierć. Chrześcijanka bez kompromisu 
wobec zła, która oddała wszystko, bo praw-
dziwie kochała do końca, jak Jezus.

21 listopada – XXXIV Niedziela zwykła 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, Ofiarowanie NMP
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus 
Panem. Jakże piękne i krótkie wyznanie wiary 
w Mistrza z Nazaretu. Ważne słowa, ale czy 
aktualne na co dzień? Czy konfrontowane 
w momencie zwykłego szarego dnia z rzeczy-
wistością życia człowieka? Czasem rozbieżno-
ści są aż nazbyt widoczne. Czas przypomnieć 
sobie i wrócić do pierwotnej, prawdziwej gor-
liwości dziecka.
Tego samego dnia obchodzone jest Ofiarowa-
nie NMP. To święto nawiązywało na początku 
swej historii do  apokryficznej Protoewangelii 
św. Jakuba, opisującej przyniesienie trzyletniej 
Maryi przez Jej rodziców Joachima i Annę, na 
służbę do świątyni. Swą treścią wskazuje jed-
nak na wybranie Maryi na Matkę Boga, któ-
re przewija się w Jej Niepokalanym Poczęciu 
i ofiarowaniu życia planom Boga.

28 listopada – I Niedziela Adwentu
Rozpoczynamy znowu czas oczekiwania. Taki 
miły dla duszy. Święta już blisko. Roratka się 
pali, pieśni nastrajają do zadumy, takiej rado-
snej, z dreszczykiem. A co z duszą? Uważaj-
my, aby tylko na uczuciach się nie skończyło. 
Pan idzie, obyśmy Go nie przegapili.

30 listopada – Święto św. Andrzeja 
Apostoła
Św. Andrzej wraz ze swoim bratem Piotrem 
byli na początku uczniami Jana Chrzciciela. 
Zostali powołani przez Jezusa podczas swo-
ich codziennych zajęć. Co przypomina nam, 
że Bóg może wzywać i szukać nas w codzien-
ności. Trzeba być czujnym na Jego szept. We-
dług tradycji starochrześcijańskiej św. Andrzej 
głosił Ewangelię na Wschodzie. Został pojma-
ny w mieście Patras i ukrzyżowany na krzyżu 
w kształcie litery X.

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 
NA LISTOPAD

Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej dalej 
prowadziły misję kontynentalną, któ-
rej inicjatorami są tamtejsi biskupi, 
wiążąc ją z powszechnym zadaniem 
misyjnym ludu Bożego.

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata czcimy Chrystusa, jako 
Stwórcę wszechrzeczy, wszystkiego, co poznaliśmy i poznać nie umiemy. 
W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata czytany jest fragment 
z Listu do Kolosan. Znajdujemy tam zdanie: „On jest przed wszystkim 
i wszystko w Nim ma istnienie” (Kol 1, 17). Chrystus jest więc tym począt-
kiem – myśli, życia, i ludzkich poszukiwań.
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W święto Patrona Bp. Tadeusza Płoskiego 
w Katedrze Polowej zgromadzili się ci, którzy 
w 6. rocznicę jego ingresu chcieli podzięko-
wać Panu Bogu za dar jego obecności. Obec-
ności w tajemnicy świętych obcowania. Dzie-
kan Wojsk Lądowych ks.płk Dariusz Kowalski 
wspominał także we wprowadzeniu do Mszy 
św. gen. Tadeusza Buka, dowódcę Wojsk Lą-
dowych, który również zginął w katastrofie 
samolotu pod Smoleńskiem.
We Mszy św. koncelebrowanej pod przewod-
nictwem Kard. Józefa Glempa, uczestniczyło 
m.in. 4. przedstawicieli Episkopatu Polski: 
Abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński 
(jeden z trzech konsekratorów Bp. Płoskiego), 
Abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-
-praski, Bp Stanisław Budzik, sekretarz Kon-

ferencji Episkopatu Polski, 
Bp Marian Duś, biskup po- 
mocniczy archidiecezji war-
szawskiej.
Homilię wygłosił Admini-
strator Ordynariatu Polo- 
wego ks. płk Sławomir Żar-
ski.
– Dziś, odsłaniając jego popiersie – mówił 
w homilii ks. Żarski, pragniemy mu podzięko-
wać za dobro, które się zrodziło dzięki Jego 
posłudze, za postawę, za dynamizm biskupiej 
posługi, za dzieła i prace, które będą trwać, 
promieniować – to świadectwa Jego życia.
Poświęcone dziś w Katedrze Polowej przez 
Prymasa Józefa Glempa i odsłonięte przez 
sekretarza stanu w MON Czesława Piątasa 

popiersie Bp. Płoskiego – to „ini-
cjatywa serca” wdzięcznych ludzi. 
Spiżowe popiersie Bp. Tadeusza 
Płoskiego, czwartego biskupa po-
lowego w ponad 90 letniej historii 
Biskupstwa Polowego, dołączyło 
do poprzedników: Bp. Stanisława 
Galla i Józefa Gawliny. Rzeźba, po-
dobnie jak poprzednie, powstała 
w pracowni Andrzeja Renesa. Lewe 
ramię Pasterza naznaczone jest 
symbolicznie ranami, nawiązujący- 

mi do umęczonych doczesnych szczątków 
ofiary katastrofy smoleńskiej.
– 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, przy-
pomniał chwile męczeńskiej śmierci pielgrzy-
mów katyńskich ks. Żarski – na skraju wojsko-
wego lotniska, w pobliżu Katyńskiego Lasu, 
Anioł śmierci dotknął 96 naszych Braci i Sióstr 
– dzieci ojczyzny. Z pobojowiska po rozbitym 
samolocie rozbłysnął Miłosierdzia znak świe-
tlany. Biskupi pierścień z wizerunkiem Matki 
Miłosierdzia, tej, co w Ostrej świeci Bramie… 
To on dopomógł w rozpoznaniu doczesnych 
szczątków Biskupa Tadeusza... I tu, w Kaplicy 
Lotników, towarzyszy im wizerunek Matki Mi-
łosierdzia. Jako dopełnienie Nowenny przed 
niedzielą Bożego Miłosierdzia…
Rozważając mowę Bożych znaków towarzy-
szących ich śmierci ks. Żarski powiedział m.in.: 
– Ku naszemu pokrzepieniu, światło na mrok 
wydarzenia spod Smoleńska, rzucają słowa 
Pana Jezusa skierowane do siostry Faustyny 
na dziewiąty dzień Nowenny przed niedzielą 
Bożego Miłosierdzia. W tym roku był to dzień 
10 kwietnia. Pan Jezus powiedział: „Dziś spro-
wadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści 
miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej 
ranią Serce Moje. Największej odrazy dozna-
ła dusza Moja w Ogrójcu od duszy oziębłej”. 
Zginęli w wigilię święta Miłosierdzia Bożego, 
tak jak Jan Paweł II. To z błogosławieństwem 
Jan Pawła II, z jego apostolskiego nadania 
Wojsko Polskie otrzymało dar – swego Paste-
rza: – Przed sześciu laty, czyniąc zadość woli 
Namiestnika Chrystusowego na ziemi, Papie-
ża-Polaka, Sługi Bożego Jana Pawła II, śp. Bp 
Tadeusz Płoski wziął na swe ramiona brzemię 
apostolskiej odpowiedzialności za zbawienie 
żołnierzy Wojska Polskiego.
Gdy obejmował swoją misję apostolską 
w Wojsku polskim w duchu odpowiedzialno-
ści przed Najwyższym Kapłanem – Jezusem 
Chrystusem, Bp Tadeusz mówił o pogłębieniu 
ewangelizacji („zapuścić lemiesze w głąb”). 
– Nikt z nas, wówczas obecnych w Katedrze 

Katedra Polowa: odsłonięcie popiersia  śp. Biskupa Tadeusza  (1956 -2010)

Obecny w słowie, świadectwie 
i w tajemnicy smoleńskiego Krzyża
Wieczna miłość Matki do umiłowanego Syna i odpowiedzialność 
Syna za Matkę stoi za tym darem konkretnej miłości – mówił 
28 października w czasie Mszy św. dziękczynnej w Katedrze Polo-
wej ks. płk Dariusz Kowalski. Pani Kazimiera Płoska wraz rodziną 
Biskupa Tadeusza ofiarowali finansowy dar na renowację boczne-
go ołtarza w Katedrze Polowej. Decyzja o renowacji ołtarza Ukrzy-
żowania była jedną z ostatnich decyzji Biskupa Tadeusza Ploskie-
go, który zginął w drodze do Katynia 10 kwietnia 2010 r.

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



4

Dzieło wyobraźni Niepodległości
Lipiny: Liceum Akademickie Korpusu Kadetów nr 1 otrzymało imię Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego

Biskupowi Tadeuszowi, który był orędowni-
kiem odtworzenia szlachetnej tradycji korpusu 
kadetów, bliska była idea wychowania ludzi 
bezgranicznie oddanych Bogu i Ojczyźnie. 
– „Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem, żyj 
i umieraj dla Ojczyzny” – to maksyma, którą 
słyszał każdy kadet opuszczając mury szkoły.
Uroczystości nadania imienia liceum w Lipi-
nach rozpoczęła Msza św., której przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. płk Sławomir Żarski.
Honory gospodarza pełnił ks. płk Marek We-
sołowski założyciel Fundacji „Patria et Miseri-
cordia”, niezłomny duch tej inicjatywy eduka-
cyjnej, której celem jest wychowanie prawdzi- 
wej elity do służby Ojczyźnie.
– Gdyby nie idealizm księdza Marka, jego de-
terminacja w walce o tę szkołę, nie byłoby nas 
dziś tutaj. Z serca dziękujemy, powiedział ks. 
prałat Żarski.

Ksiądz Marek Wesołow-
ski przywitał serdecznie 
gen. bryg. Wiesława 
Grudzińskiego, dowód- 
cę Garnizonu Warsza-
wa, byłego Ministra Ob- 
rony Narodowej, a obec- 
nie profesora KUL, Ro-
mualda Szeremietiewa, 
Rodzinę śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego, wła-
dze kuratoryjne oraz powiatu i starostwa, żoł-
nierzy, oficerów, rodziców kadetów oraz or-
kiestrę dętą z Przysuchy „Vox cordium” z dyr. 
Waldemarem Cichawą.
Przy ołtarzu obok sztandaru szkoły stanął 
sztandar Solidarności Ziemi Radomskiej.
Mszę św. w intencji Bp. Tadeusza sprawowali: 
ks. płk Sławomir Żarski, ks. kmdr Leon Szot, ks. 
Marek Olewczyk i ks. płk Marek Wesołowski.

– Dumni z Waszego Patrona Biskupa Polowego gen. broni Ta-
deusza Płoskiego bądźcie jego naśladowcami w miłości dobra 
i miłości Ojczyzny – mówił do młodych kadetów z Liceum w 
Lipinach Administrator Ordynariatu Polowego ks. płk Sławomir 
Żarski. 29 października 2010 r. – w roku tragedii smoleńskiej- 
Liceum Akademickie Korpusu Kadetów nr 1 w Lipinach, powiat 
Przysucha, przyjęło imię ordynariusza wojskowego, który zgi-
nął tragicznie na służbie dla Ojczyzny.

Lektorem był ks. płk Dariusz Kowalski, Dziekan 
Wojsk Lądowych.
Administrator Diecezji, zwracając się w homilii 
do młodzieży, wskazał jej wzór posłuszeństwa 
Jezusa swoim rodzicom Józefowi i Maryi. – Był 
przecież mądrzejszy od Maryi i Józefa, bo był 
Bogiem. Ale po powrocie do domu, „był im 
poddany”. Oto bezpieczna droga do naszego 
codziennego i wiecznego szczęścia” – podkreś- 
lił ks. Żarski.
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Polowej (ingres 30 października 2004 r.) nie 
przypuszczał, mówił dalej ks.Żarski, że do-
tknie nas takie wydarzenie, jakie miało miej-
sce w ten sobotni poranek 10 kwietnia 2010 
roku, podczas którego lemiesz jego paster-
skiej troski za życie wieczne każdego polskie-
go żołnierza oraz zbawienie każdego Polaka 
– przez Opatrzność Bożą będzie zapuszczony 
w rolę Winnicy Pańskiej, jaką jest Kościół woj-
skowy aż tak głęboko!
Z polskich grobów naród zawsze uczył się mą-
drości, przypomniał dalej ks. Żarski – Od pół 
rok, mądrości i miłości wobec Boga, Ojczyzny 
i bliźniego, uczymy się w tej Katedrze Polo-

wej również i na grobie 
naszego Pasterza Bisku- 
pa Tadeusza, który razem 
z Biskupem Władysła-
wem Bandurskim, obok 
którego spoczął, uczy nas 
wszystkich, iż „Służba 
Rzeczypospolitej – ka-
płaństwem jest…”.
Na zakończenie Admini-
strator Diecezji Wojsko-
wej przypomniał słowa 
Bp. Tadeusza, towarzy-
szące ostatniemu dziełu 
jego apostolskiego trudu 
– synodu Wojskowego: 
– Kieruje nami pragnienie 
ofiarowania Chrystusowi 

takiego Kościoła, którym mógłby się rado- 
wać i wskazywać wiernym służącym Oj-
czyźnie w Siłach Zbrojnych namacalny znak 
obecności Zbawiciela pośród nich. W tym 
czasie trwania Synodu, oddajemy się opiece 
Boga Ojca i Ducha Świętego, który nas oży-
wia, abyśmy potrafili z wiarą i odwagą głosić 
Ewangelię Chrystusową”.
Niezwykle wzruszającym momentem tej 
dziękczynnej liturgii było ofiarowanie sym-
bolicznych dziękczynnych darów. Mama 
Biskupa Polskiego ofiarowała Matce Bożej 
najwyższe odznaczenia swojego Syna. Do-
wódca VI zmiany kontyngentu w Afganis- 

tanie płk Wiesław Lewicki ofiarował Matce 
Bożej wotum za ocalenie żołnierzy 7 kwietnia 
2010 r. Wotum przedstawia fragment czę-
ściowo zniszczonej kaplicy w Ghazni. Tę 
wdzięczność w modlitwie zanieśli Podhalań-
czycy swojej Gaździnie, Matce Bożej Ludź-
mierskiej, która chroniła ich w Afganistanie.
W imieniu ewangelickiego duszpasterstwa 
wojskowego modlitwę w intencji Bp. Tadeusza 
odmówił Bp. Mirosław Wola.
Na ręce Administratora Diecezji Wojskowej 
nadesłał list minister obrony narodowej Bog-
dan Klich. List został odczytany przez przed-
stawiciela ministra.
Pamięć o śp. Biskupie Tadeuszu, która jest 
wyrazem miłości, potwierdzili swoją obec-
nością w Katedrze tego dnia przedstawiciele 
różnych barw i szarż mundurowych – Wojska, 
Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej – róż-
nych stanów i wieku. Przybyła też młodzież 
z odległych stron Polski ze swoimi sztanda-
rami, m.in. z Szydłowca i ze szkół imienia 
ks. Tadeusza Dłubacza z południa Polski.
Przy grobie Biskupa Tadeusza i Jego sekreta-
rza zapłonęły znicze, a w niebo znów popły-
nęła modlitwa za wstawiennictwem Matki 
Bożej Miłosierdzia.
Wierni biskupiemu zawołaniu, „Panie, zo-
stań z nami”, staramy się wypełnić rozkaz 
„wytrwajcie w Panu”, jak powiedział ks. płk 
Dariusz Kowalski.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Ks. Żarski przypomniał następnie drogę dojrze-
wania przyszłego Biskupa Polowego do służby 
Bogu i Ojczyźnie poprzez dom rodzinny, stu-
dia seminaryjne, duszpasterstwo akademickie, 
pracę naukową do służby Wojsku Polskiemu. 
Kaznodzieja przybliżył też istotę etosu kadec-
kiego – wychowania do odpowiedzialności za 
Ojczyznę, za naród. Zwracając się na zakoń-
czenie do rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców, przytoczył słowa Bp. Tadeusza Płoskiego 
i życzył, by stały się programem wychowaw-
czym placówki w Lipinach: „Wychowankowie 
potrzebują poławiacza pereł, czyli takiego wy-
chowawcy, który pomoże im odkryć, że są Bo-
żymi perełkami i że mogą stać się święci. Mą-
dra miłość nie pozwala na wszystko, ale stawia 
wymagania. Pierwszą cnotą wychowawcy jest 
mądrość. Okazywanie miłości bez stawiania 
wymagań jest przejawem naiwności. Jednak 
stawianie wymagań bez okazywania dziecku 
miłości jest formą okrucieństwa i prowadzi do 
buntu… Wychowywać to fascynować dzieci 
i młodzież miłością i prawdą, czyli propono-
wać im wyłącznie optymalną drogę życia.”
Bardzo godnie i uroczyście dokonał się akt 
nałożenia na głowy kadetów rogatywek ze 
„słoneczkiem kadeckim” – czyli orłem. Po-
święcone przez ks. płk. Żarskiego rogatywki 
zakładał na głowy kadetów gen. bryg. Wie-
sław Grudziński.

– Dziś Pan nakłada na wasze głowy czapki 
z orłem, mówił ks. płk Dariusz Kowalski, i sta-
jecie się od tej chwili tymi, od których Ojczyzna 
może wiele zażądać.
Te mundury i te rogatywki to zewnętrzne zna-
ki gotowości do wzięcia na siebie odpowie-
dzialności za Ojczyznę, aż do najwyższej ofiary 
z siebie.
Ks. Kowalski przypomniał ewangeliczną treść-
procesu duchowego dojrzewania – od „stare-
go człowieka” do przyobleczenia się w „nowe-
go człowieka”.
Trzydziestu dwóch kadetów w nowopoświęco-
nych rogatywkach i mundurach – to „nowych 
ludzi plemię”, piękna i mądra młodzież czyli 
mądre i piękne jutro, podkreślił ks. płk Dariusz 
Kowalski.
Po Mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości 
przeszli przed fronton szkoły, gdzie zosta-
ła poświęcona i odsłonięta tablica Patrona 
szkoły. Kwiaty złożyli najbliżsi 
Biskupa Tadeusza, gen. Gru-
dziński i minister Szeremie-
tiew. Przed tablicą została za-
ciągnięta warta honorowa.
W drugiej części uroczystości 
młodzieżowa orkiestra dęta 
z Przysuchy zagrała koncert, 
który otworzył hymn Gaude 
Mater Polonia.

W wykonaniu młodych artystów usłyszeliśmy 
m.in. utwory: Pie Jezus, Panis angelicum oraz 
wiązankę melodii ułańskich.
O dokonaniach i posłudze Biskupa Płoskie-
go zebrani usłyszeli podczas konferencji na-
ukowej: „Biskup Polowy Wojska Polskiego 
w służbie Kościoła i Narodu”.
O posłudze uświęcania, nauczania i rządze-
nia Ordynariusza wojskowego mówił w swo-
im referacie ks. płk Sławomir Żarski, a o jego 
dorobku naukowym ks. kmdr Leon Szot.
Oklaskami na stojąco zostało przyjęte wystą-
pienie Romualda Szeremietiewa, który mówił 
o patriotyzmie jako fundamencie narodu.
Przypominając zasługi byłego ministra obro-
ny, ks.płk Dariusz Kowalski powiedział, tra-
westując myśl Jana Pawła II o „wyobraźni 
miłosierdzia”, że należy on do grona tych 
Polaków, którzy mają „wyobraźnię niepod-
ległości”…

* * *
Każdy z korpusów kadeckich w Polsce Nie-
podległej okresu II RP miał swoje własne 
oblicze; wszystkie jednak wiązała wspól-
na tradycja, sięgająca Szkoły Rycerskiej, 
założonej przez króla Stanisława Augusta 
w 1765 r. jeszcze przed rozbiorami. Przed 
drugą wojną światową nosicielami trady-
cji kadeckiej, do której nawiązuje szkoła 
w Lipinach, byli wychowankowie Korpusu 
Kadetów nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we 
Lwowie, Korpusu Kadetów nr 2 w Chełmie 
i Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu.

Elżbieta Szmigielska-JezierskaFo
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Ostatni raz widziałem Go 
na 8 godzin przed śmiercią

22 października 2010 roku w Instytucie 
Polskim w Rzymie odbyło się spotkanie 
z panem Arturo Mari, dniu, w którym Jan 
Paweł II dokładnie 32 lata wstecz, wypo-
wiedział pamiętne słowa podczas pierw-
szej Mszy świętej pontyfikalnej: Nie bójcie 
się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi 
i Jego zbawczej władzy. Na tym spotkaniu 
mówił tylko o Nim, o Papieżu, który w jego 
życiu był najważniejszą osobą. Jan Paweł II 
odbył wiele pielgrzymek, ale najpiękniejszym 
widokiem, jak to określił Arturo, było zoba-
czyć Go wśród swoich ludzi, pośród swojego 
narodu. Ponurych i sztywnych przywódców 
z czasów PRL-u, którzy witali go jak „towa-
rzysza” i lud, który nieskrępowanie z otwar-
tym sercem i miłością nabierał przy nim 
wiatru w żagle nadchodzącej wolności. Mo-
głem zaobserwować, jak przez kolejne piel-
grzymki do Polski ten kraj się diametralnie 
zmieniał i dodaje: Solidarność nie zrodziła się 
z niczego, mur berliński sam nie runął!, po 
czym opisuje spotkanie Ojca świętego z Gor-
baczowem: Byłem tam, kiedy zasiedli razem 
do rozmowy, w pewnym momencie Michaił 
Gorbaczow uderzył ręką w stół (nie pięścią) 

i powiedział: Ojcze święty, teraz koniec, po-
wiedz mi, co mamy robić!? i tak się zaczęło... 
Podobnie było podczas pierwszej Pielgrzym-
ki do Czechosłowacji w dniu 21 kwietnia 
1990 roku. Spotkał się wtedy z Vaclavem Ha-
vlem, który to na samym początku rozmowy 
z Papieżem powiedział: Jestem niewierzącym 
człowiekiem, ale doświadczyłem prawdziwe-
go cudu, że Papież znalazł się pośród ludu 
czechosłowackiego i to, że obalenie komu-

nizmu dokonało się bez ani jednego 
wystrzału i bez ani jednej kropli krwi.

Arturo Mari był też świadkiem wielu 
dramatycznych spotkań, jak to w sto-
licy Sudanu – Chartumie z przywódcą 
Al Baszirem. Papież wiedząc o okrut-
nych prześladowaniach chrześcijan 
powiedział stanowczym głosem: Jaką 
pan jest głową państwa, jeśli nic nie 
robi, aby zapobiec potwornym mor-
dom swojego narodu! Tamten odpo-
wiedział: Może ma Papież złe dane, 
niewiarygodne informacje i próbował 
z uśmiechem wyjść z tej sytuacji. Jednak – jak 
to określił Arturo Mari – Papież odpowie-
dział stanowczym głosem: Ja nie przyjecha-
łem tutaj na wakacje, ale po to, aby mówić 
w imieniu tych, którzy nie mogą mówić. 
I dodał: Niech pan pamięta, że za to wszyst-
ko pan kiedyś odpowie. Tak się też stało, 
rok temu, został on oskarżony przed trybu-
nałem o zbrodnie przeciw ludzkości.

Papieski fotograf opowiedział też o spot- 
kaniach, które towarzyszące Mu osoby 

wprawiały w głębokie zdumienie, a wręcz 
zażenowanie. Jedno miało miejsce podczas 
pielgrzymki do Korei. Przy śniadaniu ksiądz 
arcybiskup Seulu prosił Papieża, aby zrezy-
gnował z niektórych punktów programu, 
bo jest zbyt napięty. On zdecydowanie od-
mówił. Wiedział bowiem, że mają popłynąć 
na wyspę, gdzie mieszkało około 800 trę-
dowatych. Kiedy wysiedli – opisuje Arturo 
Mari: złapałem się za głowę, podobnie jak 

To niesamowite przeżycie, spotkać się i rozmawiać półtorej godziny z czło-
wiekiem, który przez całe swoje dorosłe życie był papieskim fotografem 
– Arturo Mari. Rozpoczął swoją pracę zawodową przy boku Piusa XII – pa-
pieża czasu II wojny światowej – i nie spodziewał się, że będzie robił zdjęcia 
kolejnym pięciu papieżom.

pozostali uczestnicy podróży, bo wiedzieli 
co Papież chce zrobić. Ten uklęknął przez 
tą kilkuset osobową grupą trędowatych 
i przez 10 minut się modlił, po czym wstał 
i podszedł do nich. Każdego, dosłownie 
każdego dotknął, robił znak Krzyża na ich 
czołach, głaskał, mimo tego, że niektórzy 
z jego świty ciągnęli go z tyłu za sutan-
nę, aby odszedł od nich. On to wszystko 
ignorował.

Ten niesamowity człowiek, który całe ży-
cie swoje poświęcił tylko jednej sprawie 
– uwiecznianiu chwil z życia i posługi aż 
sześciu ostatnich Papieży, opowiedział tak-
że o wizycie duszpasterskiej Jana Pawła 
w szpitalu Il Bambino Gesu (Szpital Dzie-
ciątka Jezus) w Rzymie. Odwiedził wtedy 
wszystkie oddziały tej lecznicy przeznaczo-
nej wyłącznie dla dzieci. Pozdrawiał małych 
pacjentów, dziękował personelowi za opie-
kę i serce. Ostatnim oddziałem, który od-
wiedzał była onkologia. Nie było sali do któ-
rej by nie zajrzał. Arturo opowiada: Była to 
już przedostatnia sala, w niej trzy łóżeczka 
z malutkimi dziećmi, przy nich czuwali ro-
dzice. kilkumiesięczne, roczne dzieci z igła-
mi w nóżkach, w głowie, tam gdzie się tylko 
dało wkłuć. W pewnym momencie ostatnia 
z matek, zrozpaczona wzięła do rąk swoje 
dziecko i dosłownie wcisnęła je z rozpaczą 
papieżowi w ręce. Jan Paweł II złapał to 
maleństwo z refleksem, słysząc słowa mat-
ki, że ono może lada dzień umrzeć. Upadła 
na kolana i zaczęła płakać. A Papież? zaczął 
kołysać to dziecko jak ojciec swoje maleń-
stwo. Po chwili przyklęknął przy tej kobie-
cie, oddał jej dziecko do rąk i przez chwilę 
z nią rozmawiał. Minął jakiś czas, wtedy 
to Papież wstał, a z twarzy matki zniknęły 
łzy rozpaczy i pojawił się uśmiech. Zaczęła 
wtedy głośno mówić: Ty jesteś święty i wie-
rzę, że możesz uzdrowić mi syna. Arturo nie 
wiedział jaki był później dalszy los tej matki 
i jej dziecka.
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Pracując dzień w dzień przy Ojcu świętym, 
był świadkiem także wielu zabawnych his- 
torii. Odbywając swą kolejną pielgrzymkę, 
Arturo mieszkał w tym samym hotelu co Pa-
pież. Przyznaje: Moim jedynym nałogiem jaki 
miałem było palenie papierosów. Nie chciało 
mi się wychodzić na zewnątrz ani schodzić 
do palarni, więc otwarłem okno i trzymając 
papierosa za oknem paliłem tak, aby nie 
było czuć dymu. Nagle otwierają się drzwi... 
Usłyszałem: Stasiu, Stasiu ... Ojciec święty 
myślał, że tu mieszka Jego sekretarz. Kie-
dy się odwróciłem, papież zobaczył że palę 
i powiedział: Arturo, to ci zaszkodzi! Następ-
nego dnia wieczorem, jeden z kardynałów 
zaczepia Arturo i mówi: Ty już nie palisz? Bo 
wczoraj papież dał Ciebie jako dobry przy-
kład człowieka, który rzucił palenie. I konty-
nuuje Arturo: po takiej reklamie musiałem 
oczywiście rzucić papierosy.

Zapytałem Arturo z wielką delikatnością, 
o jego „ostatni dzień pracy”, bo tak go póź-
niej nazwał. Był przecież przy nim 27 lat, 
aż nadszedł w końcu ten ostatni dzień. Na 
kilka dni przed śmiercią Jan Paweł II zbliżył 
się po raz ostatni do okna, z którego zawsze 
pozdrawiał wiernych. Zanim podprowadzo-
no go do okna – mówi Arturo – spojrzałem 
przez to okno, aby zobaczyć jak wygląda sy-
tuacja na placu. Oniemiałem. Stałem pół me-
tra od Niego i zrobiłem kilka zdjęć, po czym 
zacząłem płakać... 

2 kwietnia 2005 roku, po raz pierwszy w ży-
ciu wyszedłem ze swojego pokoju do apar-
tamentu papieskiego nie zabierając aparatu 
fotograficznego. Osiem godzin przed śmier-
cią Papieża, ksiądz biskup Stanisław Dziwisz 
wprowadził mnie do pokoju gdzie Jan Pa-
weł spoczywał na łóżku. Leżał na lewym 

boku, na poduszce obok niego leżała ma-
ska tlenowa, ale nie miał jej na twarzy. Se-
kretarz Papieża wyszeptał cichym głosem: 
Ojcze święty jest Arturo. W tym momencie 
Arturo Mari przestaje mówić, do oczu ci-
sną się łzy, przełyka ślinę i po chwili mówi 
dalej: Papież spojrzał na mnie wzrokiem, 
jakby chciał się uśmiechnąć, wzrokiem – jak 
powiedział później ksiądz biskup Stanisław 
Dziwisz – którego od wielu dni nie było, bo 
bardzo cierpiał. I poruszając ustami powie-
dział: Arturo, grazie, grazie (Arturo, dzięku-
ję, dziękuję).

Na zakończenie spotkania Arturo Mari po-
wiedział: Dzisiaj nie czuję Jego braku, bo 
mam poczucie że jest On blisko mnie. Dzisiaj 
nie jest mi smutno, bo czuję Jego obecność.

Ks. mjr Paweł Piontek

Naczelny kapelan wojsk amerykańskich w Europie 
z wizytą w Kurii Polowej WP
Przebywający z roboczą wizytą w Polsce ks. płk Brian Van Sickle, naczelny kape-
lan Wojsk Amerykańskich w Europie odwiedził Kurię Polową WP. Ks. płk Van Siecle 
zapoznał się z historią, strukturą Ordynariatu Polowego oraz z zakresem działań 
podejmowanych przez polskich kapelanów.

Naczelny kapelan Wojsk Amerykańskich 
w Europie z zainteresowaniem wysłuchał mul-
timedialnego wykładu na temat Ordynariatu 
Polowego, który zaprezentował płk Dariusz 
Sobotka. Odwiedził także redakcję dwutygo-
dnika Ordynariatu Polowego „Nasza Służba”. 
W spotkaniu uczestniczył także Dziekan War-
szawskiego Garnizonu, ks. płk Jan Domian.

– Podczas rozmowy, ks. kapelan poruszył 
problem koordynacji działań kapelanów, 
biorących udział w misjach pokojowych 
– poinformował po spotkaniu ks. kmdr Leon 

ferencji Szefów Duszpasterstw Wojskowych, 
która odbędzie się na przełomie stycznia i lu-
tego w Pradze. Konferencje te odbywają się 
corocznie od 1990 roku. Pierwsza odbyła się 
w Stuttgarcie w Niemczech z udziałem du-
chownych z państw NATO. Druga, odbywa-
jąca się rok później w Lubece objęła swoim 
zasięgiem także kapelanów posługujących 
w armiach dawnego Układu Warszawskie-
go. Obecni byli na niej przedstawiciele armii 
węgierskiej, rumuńskiej, czechosłowackiej 
i polskiej. W 1992 r. Szefowie Duszpasterstw 
Wojskowych po raz pierwszy obradowali 
poza terytorium Niemiec, w Rzymie. W zesz- 
łym roku Szefowie Duszpasterstw Wojsko-
wych obradowali w Cape Town w RPA.

Ks. płk Brian Van Sickle jest od 1979 roku 
kapelanem Ewangelickiego Kościoła Ame-
rykańskiego, służył w Powietrznych Siłach 
Zbrojnych USA oraz Lotnictwie Marynarki 
Wojennej. Pełnił funkcję kapelana ewangelic-
kiego w instytucjach i szkołach wojskowych 
związanych z siłami powietrznymi w Stanach 
Zjednoczonych i Europie. Uczestniczył m.in. 
w operacji Enduring Freedom w Afganista-
nie, jako kapelan Dowództwa Połączonych 
Sił Specjalnych. Od lipca 2009 roku pełni 
funkcję naczelnego kapelana Sił Amerykań-
skich w Europie (US European Command) 
z siedzibą w Stuttgarcie. Dowództwo to od-
powiada za wojska lądowe, siły powietrzne 
i marynarkę Stanów Zjednoczonych, stacjonu-
jące w Europie. Podlega mu pięć dowództw 
regionalnych, a zakres jego terytorialnej od-
powiedzialności obejmuje nie tylko kontynent 
europejski, ale także Turcję i azjatyckie kraje 
postradzieckie.

Krzysztof Stępkowski

Szot, kanclerz Kurii Polowej. Nasz gość pod-
niósł temat stworzenia międzynarodowej 
bazy danych, centrum informacji o kape-
lanach operujących w ramach współpracy 
wojsk NATO. Pomysł ten wydaje się dobry 
i z pewnością będzie dalej dyskutowany 
– dodał ks. Szot.

Ks. Van Sickle podziękował ks. Szotowi za 
pomoc duszpasterską jaką udzielają żołnie-
rzom przebywający na misjach stabilizacyj-
nych polscy kapelani. Duchowni rozmawiali 
także o zbliżającej się Międzynarodowej Kon-



8

Orlęta Lwowskie

Listopad 1918 r. zastał Galicję Wschodnią 
– z jej głównym ośrodkiem we Lwowie - 
w bardzo skomplikowanej sytuacji politycz-
nej. Zróżnicowanie etniczne tego obszaru 
było źródłem potężnego konfliktu, który 
1 listopada rozgorzał w całej swej pełni. 
Ukraińcy, wspierani w swoich dążeniach nie-
podległościowych przez Austrię, w oparciu 
o stacjonujące w Galicji oddziały strzelców 
siczowych – ukraińskiego odpowiednika pol-
skich Legionów – postanowili zbrojnie zająć 
Galicję Wschodnią i uniemożliwić tym sa-
mym Polakom włączenie jej w skład państwa 
polskiego. W nocy, 1 listopada 1918 r., od-
działy ukraińskie niespodziewanie opanowa-
ły Lwów. Odpowiedź polskich mieszkańców 

była spontaniczna i zdecydowana. Wobec 
braku regularnych wojsk polskich, powsta-
wały ad hoc oddziały, masowo wspierane 
przez mieszkańców, głównie przez młodzież, 
w tym także dzieci – Lwowskie Orlęta. 
Obrońcy Lwowa nie mogli liczyć na szyb-
ką pomoc z innych części kraju, bo Polska 
wszystkie swoje granice musiała „wyrąby-
wać szablą”. Sami więc musieli zawalczyć 
o własną wolność. W skład ochotniczych 
oddziałów wchodzili uczniowie, studenci, 
robotnicy, urzędnicy, chłopcy i dziewczęta. 
Początkowo walczono dosłownie gołymi rę-
kami, później zdobytą na wrogu bronią. 
Lwowska młodzież ofiarnie walczyła w obro-
nie ukochanego miasta. W sumie w walkach 

Lwów jako jedyne miasto w Polsce został udekorowany 11 listopada 1920 r. przez 
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Orderem Virtuti Militari – za niespotyka-
ne męstwo i dzielność. Na szczególne uznanie i pamięć potomnych zasłużyli naj-
młodsi obrońcy miasta w czasie dwóch krwawych wojen lat 1918–1920. Ich żywym 
symbolem jest 13-letni Antoś Petrykiewicz, najmłodszy w historii kawaler Orderu 
Virtuti Militari, uczeń drugiej klasy gimnazjum. Ciężko ranny w walce obronnej 
Lwowa, zmarł po trzech tygodniach cierpień w szpitalu.

„Żołnierze! (...) Jeden z setek tysięcy żołnierzy, którzy krew przelali z imieniem Polski na ustach, wydobyty z bezimiennej mogiły ze wska-
zanego losem, a drogiego nam wszystkim pobojowiska lwowskiego, odbierać będzie oznaki wiecznej i nieśmiertelnej czci całego narodu. 
Grobowiec ten, który powstaje 2 listopada 1925 r. w Warszawie, stanie się grobowcem wszystkich naszych braci, których kości spoczęły 
na szerokich rubieżach Polski; wokół niego, jako świętości narodowej, skupi się wdzięczna pamięć żywych o tych, którzy polegli...”.

Z rozkazu gen. dyw. Władysława Sikorskiego, ministra spraw wojskowych, 
wydanego z okazji złożenia do grobu Nieznanego Żołnierza

Bezimienne Lwowskie Orlę spoczywa w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

po stronie polskiej brało udział ok. 6 tys. 
osób, spośród których ok. 1,5 tys. nie prze-
kroczyło 17 roku życia, zaś najmłodszy ich 
uczestnik miał zaledwie 9 lat.
W toku walk o budynki poczty głównej, 
dworca kolejowego, szkoły im. Sienkiewi-
cza, rodziła się legenda bohaterskich dzieci 
Lwowa – Orląt. Do walki stawały całe ulice, 
szkolne klasy, podwórka. Jurek Bitschan – 
14-letni chłopiec – wychodząc z domu, na-

Herb Lwowa
udekorowany Krzyżem Srebrnym

Orderu Virtuti Militari
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Orlęta Lwowskie
Bezimienne Lwowskie Orlę spoczywa w Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

„Rodacy! Oto znowu, jak w dniach listopadowej obrony, na Lwów zwracają się oczy 
całej Rzeczypospolitej. Oto znów miasto nasze, jak wówczas wydało z siebie akt hero-
izmu, tak dziś wydać ma relikwie, ku którym z czcią i wdzięcznością zwracać się będą 
teraźniejsze i przyszłe pokolenia narodu. 
W triumfalnym, nie żałobnym korowodzie przewiezione zostaną z pobojowiska lwow-
skiego do Warszawy szczątki Nieznanego Żołnierza, aby tam, w samym sercu Polski, 
w nimbie nieśmiertelnej chwały, w blaskach płonącego znicza pozostać na zawsze (...).
Męstwo niezłomne i poświęcenie, pogarda śmierci i patriotyzm, wszystkie cnoty żoł-
nierza obywatela, trudy jego bojów i czyny oręża uosobione będą w postaci żołnierza, 
którego imię jest tajemnicą, a siedzibą tysiące mogił...”.

Z odezwy Lwowskiego Komitetu Obywatelskiego
do mieszkańców Lwowa

pisał: „Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldo-
wać się do wojska. Chcę okazać, że znajdę 
na tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obo-
wiązkiem moim jest iść, gdy mam dość sił, 
a wojska brakuje ciągle do oswobodzenia 
Lwowa. Z nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba 
było. Jerzy”.
Walczył w pierwszym szeregu. Został tra-
fiony dwoma kulami na cmentarzu Łycza-
kowskim, tuż przed nadejściem odsieczy dla 
Lwowa. Tadzio Jabłoński – 14 lat. Bił się jak 
bohater. Szedł zawsze w pierwszym szere-
gu, nawet bez rozkazu. 
Obok chłopców – dziewczęta. Helenka Grab-
ska – uczennica, poległa razem ze swoim 
bratem Jankiem. Janeczka Prus-Niewiadom-
ska zginęła, ratując rannego żołnierza.
Orlęta nie tylko walczyły ramię w ramię z do-
rosłymi. Były także doskonałymi łącznikami 
– przenosiły meldunki i rozkazy, sprawdzały 
pozycje wroga. Dzięki ich odwadze, męstwu 
i poświęceniu, 22 listopada 1918 r. miasto 
zostało w dużej części opanowane przez 
zamieszkujących je Polaków. Ostatecznie po 
ciężkich i krwawych walkach, wojska ukra-
ińskie zostały z miasta całkowicie wyparte. 
Jednak obrona oblężonego przez wojska 
ukraińskie Lwowa, pozbawionego dostaw 
wody i elektryczności, trwała aż do połowy 
1919 r. Wówczas regularne wojska polskie, 
przybyłe z odsieczą, przerwały oblężenie 
i pozwoliły na skuteczne przeciwnatarcie 
w pozostałych miastach Galicji Wschodniej. 
Warto podkreślić, że w okresie walk o Lwów, 
regularne oddziały Ukraińskich Strzelców Si-
czowych zostały skutecznie powstrzymane 
przez zorganizowane ad hoc oddziały pol-
skiej młodzieży. 
Sytuacja polityczna w Galicji Wschodniej 
ustabilizowała się. We wschodniej części 
Ukrainy, tak zwanej „Naddnieprzańskiej”, 
ze stolicą w Kijowie, ukonstytuował się 
Dyrektoriat z atamanem Semenem Petlurą 
na czele. Wojska Petlury walczyły zarówno 

Odznaka Honorowa „Orlęta”
przyznawana uczestnikom
obrony Lwowa 1918-1920

podpisana została między przedstawiciela-
mi Polski i Ukrainy Naddnieprzańskiej umo-
wa przewidująca zasady przyszłego sojuszu. 
W zamian za pomoc, którą Polska udzielić 
im miała w walce z armią czerwoną, Ukra-
ińcy zrzekli się swych pretensji do Lwowa 
i innych miast Galicji Wschodniej do rzeki 
Zbrucz, która stanowić miała przyszłą linię 
graniczną między obu państwami.
Stabilizację w regionie zburzyła jednak ko-
lejna, nadchodząca zawierucha wojenna 
w 1920 r. Młodzi obrońcy Lwowa po raz 
drugi stanęli w obronie swojego miasta, 
tym razem naprzeciw hordom bolszewickim, 
zmierzającym z impetem „przez trupa Polski” 
na Zachód Europy. 
Obrona Lwowa przed wojskami bolszewic-
kimi miała miejsce, gdy południowa flanka 
wojsk Rosji Sowieckiej idących na Warszawę 
pod dowództwem Siemiona Budionnego 
(z Józefem Stalinem jako komisarzem poli-
tycznym) nacierała na pozbawione polskie-
go wojska miasto. Bitwa pod Zadwórzem na 
przedpolu Lwowa, w której 17 sierpnia 1920 r. 
zginęło 318 z 330 walczących ochotniczo 
Orląt Lwowskich, powstrzymała wówczas 
pochód bolszewików na Lwów. 11-godzin-
na krwawa bitwa garstki obrońców z silny-

z bolszewicką armią czerwoną, popierającą 
samozwańczy rząd Ukraińskiej Socjalistycz-
nej Republiki Rad, jak i z białymi armiami 
Denikina. Ponieważ tak Rosja bolszewicka, 
jak i „biała”, przeciwne były także powsta-
niu niepodległego państwa polskiego, Pol-
ska stawała się automatycznie naturalnym 
sprzymierzeńcem Petlury. W maju 1919 r. 

mi oddziałami 6. Dywizji Konnej Budionne-
go nazwana została Polskimi Termopilami.
Bohaterscy obrońcy Lwowa znaleźli godne 
miejsca spoczynku. Większość poległych 
w obu kampaniach wojennych została uro-
czyście pochowana na specjalnie wydzie-
lonej części cmentarza Łyczakowskiego, 
na Cmentarzu Obrońców Lwowa, zwanym 
Cmentarzem Orląt. Bohaterowie bitwy pod 
Zadwórzem są w większości pochowani na  
cmentarzu obok dworca kolejowego w Za-
dwórzu, gdzie toczyły się najcięższe boje. 
Kwatera Orląt jest także na cmentarzu Ja-
nowskim we Lwowie. 
Cmentarz Orląt jest niepowtarzalny, z rzę-
dami jednakowych mogił, z kolumnadą, 
przez którą biegnie napis: „Polegli, abyśmy 
żyli wolni”, ale najbardziej godne miejsce 
spoczynku znalazło Orlę Lwowskie, złożone 
do Grobu Nieznanego Żołnierza, które za ci-
che bohaterstwo odbiera najwyższą chwałę 
i część składane w imieniu narodu przez naj-
wyższe władze Rzeczypospolitej.

oprac. Anna Tokarska

Cytaty pochodzą z książki „Cmentarz obrońców Lwo-
wa. Historia i współczesność t.1”, Wrocław 2008 r.
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Grób Nieznanego Żołnierza ma swoją historię
W tym roku obchodzimy 85. rocznicę utworzenia Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Z tej okazji, 3 listopada, na Pl. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się uro-
czystości ku czci poległych, pomordowanych i zaginionych; znanych i bezimien-
nych polskich żołnierzy, którzy własną krwią wykuwali granice Najjaśniejszej Rze-
czypospolitej. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana 
wart. Na płycie pomnika złożony został wieniec. Odczytano także akt erekcyjny 
utworzenia w kolumnadzie Pałacu Saskiego symbolicznej mogiły żołnierskiej.

List okolicznościowy wystosował Prezydent 
RP Bronisław Komorowski. – To miejsce żarli-
wej pamięci o ludziach i wydarzeniach, które 
kształtowały przeszłość i współczesny byt 

narodu – napisał. Prezydent nazwał Grób 
Nieznanego Żołnierza „trwałym symbolem 
całej epopei zbrojnej, walki o wolność i nie-
podległość”. – Przez 85 lat jego istnienia, 
oddając hołd Nieznanemu Obrońcy Ojczyz- 
ny, czcimy wszystkich poległych, pomordo-
wanych i zaginionych; znanych i bezimien-

nych polskich żołnierzy. Tu oddają im honory 
zwykli ludzie i mężowie stanu – podkreślił 
w liście Prezydent. 
– W ten sposób uczczono bohaterstwo i poś- 

więcenie tysięcy polskich żołnie-
rzy, którzy zginęli na frontach nie 
tylko I wojny światowej, ale we 
wszystkich wojnach, starciach 
i potyczkach naszej historii – po-
wiedział wiceminister Obrony Na-
rodowej Marcin Idzik. Wiceszef 
MON podziękował żołnierzom 
garnizonu warszawskiego za 
opiekę nad Grobem Nieznanego 
Żołnierza. Słowa podziękowania 
złożył także dla Batalionu Repre-
zentacyjnego za godną oprawę 
uroczystości wojskowych w kraju 
i za granicą.   
W uroczystościach uczestniczy-

li przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, 
Miasta Stołecznego Warszawa oraz Dowódz-
twa Garnizonu Warszawa. Ordynariat Polowy 
reprezentował ks. płk Sławomir Żarski, admi-
nistrator diecezji wojskowej.
W związku z rocznicą utworzenia Grobu 
Nieznanego Żołnierza, w oknach budynku 

Dowództwa Garnizonu Warszawa, znajdują-
cego się przy pl. Józefa Piłsudskiego 4, za-
prezentowano wystawę „Grób Nieznanego 
Żołnierza 1925–2010”, ukazującą genezę 
powstania tego miejsca oraz jego powojen-
ne losy. Materiały zaprezentowane na wysta-
wie pochodzą ze zbiorów Dowództwa Gar-
nizonu Warszawa oraz Centralnej Biblioteki 
Wojskowej. 

* * *
Pomysł oddania hołdu poległym w walkach 
nieznanym żołnierzom narodził się bezpo-
średnio po I wojnie światowej we Francji. 
Pierwszy na świecie Grób Nieznanego Żoł-
nierza powstał w Paryżu w 1920 r. W Polsce 
pierwsze inicjatywy stworzenia miejsca upa-
miętniającego poległych pojawiły się w 1921 r. 
Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie 
powstał jednak ostatecznie w 1925 r. pod 
kolumnadą Pałacu saskiego. 2 listopada tego 
roku do grobu złożono zwłoki bezimiennego 
żołnierza, sprowadzone podczas specjalnej 
ceremonii z Cmentarza Obrońców Lwowa. 
Pod koniec II wojny światowej, grób uległ po-
ważnemu uszkodzeniu w wyniku wysadzenia 
w powietrze Pałacu Saskiego. Po wojnie grób 
został odbudowany i ponownie odsłonięty 
w 1946 r. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
płonie wieczny znicz i służbę pełni warta 
honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego, 
a w święta państwowe odbywa się jej uro-
czysta zmiana z udziałem najwyższych władz 
państwowych.

kes/at

Wdzięczność i pamięć
Na skwerze przy skrzyżowaniu ulicy Radiowej i Powstańców Śląskich 
w Warszawie 24 października odsłonięto tablice upamiętniające tra-
gicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, postaci gen. 
Franciszka Gągora – szefa Sztabu Generalnego WP oraz gen. dyw. Kazi-
mierza Gilarskiego – dowódcę Garnizonu Warszawa. Inicjatorem pow- 
stania tablic pamiątkowych był burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski, 
który w ten sposób uczcił pamięć mieszkańców swojej dzielnicy.

W swoim przemówieniu wyraził uznanie dla 
tragicznie zmarłych generałów, podkreś- 
lając ich zasługi w budowaniu wizerunku 
polskiej armii. Odsłonięcia tablic dokonały 
wdowy po śp. generałach Lucyna Gągor 
oraz Maria Gilarska. Nowo odsłonięte tabli-
ce poświęcił ks. prałat płk Sławomir Żarski, 
administrator Ordynariatu Polowego Woj-
ska Polskiego.
Po uroczystości złożenia kwiatów dowódca 
Garnizonu Warszawa gen. dyw. Wiesław 
Grudziński wręczył wdowie po śp. generale 
Gągorze album pamiątkowy poświęcony pa-
mięci jej męża zaś wdowie po śp. gen. dyw. 
Kazimierzu Gilarskim księgę kondolencyjną, 
która powstała z wpisów dokonywanych 
w Dowództwie Garnizonu Warszawa, po tra-
gicznej katastrofie w Smoleńsku.

pełnomocnik rektora ds. studenckich dr inż. 
Wojciech Kocańda, Szef Wojskowego Wy-
działu Wychowawczego ppłk mgr Tadeusz 
Haduch, Dziekan WDW ks. prałat płk Jan 
Domian. Podarowane insygnia znajdą swoje 
miejsce w Sali Tradycji WAT, którą – warto 
zaznaczyć – biskup Tadeusz poświęcił w paź-
dzierniku 2009 r.

ks. mjr Witold Mach,
Konrad Kaczmarz,

Joanna Zakrzewska

***
W szóstą rocznicę konsekracji 
i ingresu śp. bp. Tadeusza Pło-
skiego, w Katedrze Polowej WP, 
podczas Eucharystii celebrowa- 
nej pod przewodnictwem Pry-
masa seniora, kard. Józefa Glempa, przez 
arcybiskupów, biskupów, księży kapelanów, 
poświęcone zostało popiersie Biskupa Polo-
wego Tadeusza Płoskiego. 
Po uroczystości w kaplicy sióstr pallotynek, 
mama ks. bp. Płoskiego, Kazimiera Płoska 
wraz siostrą biskupa Elżbietą i bratem Janem, 
przekazali biret, krzyż biskupi oraz piąty tom 
jego kazań na ręce Rektora – Komendanta 
WAT gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta 
Mierczyka, któremu towarzyszyli: Kanclerz 
WAT gen. dyw. w st. spocz. Jan Klejszmit, 
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się w Saint-
-Grégoire-d’Iberville na 
terenie diecezji mont-
realskiej jako ósme 
z 12 dzieci w ubogiej 

rodzinie stolarza. Na chrzcie otrzymał imię 
Alfred. Gdy miał 9 lat, stracił ojca, a w 3 lata 
później – matkę i wychowaniem siostrzeńca 
zajęła się siostra matki, której głęboka wiara 
wywarła na niego duży wpływ. A miejscowy 
proboszcz ks. André Provençal zaszczepił 
w nim miłość i cześć do Jezusa w Euchary-
stii i do św. Józefa. Młody chłopiec, który od 

dziecka był słabego zdrowia, spędzał wiele 
czasu na modlitwie i adoracji Najświętszego 
Sakramentu; próbował też różnych zawo-
dów, ale właśnie stan zdrowia nie pozwalał 
mu na podjęcie stałej pracy. To również było 
powodem, że nie od razu mógł pójść za gło-
sem powołania zakonnego, który dość szyb-
ko w nim się odezwał.
Ostatecznie w 1870 wstąpił do Zgromadze-
nia Krzyża Świętego (CSC), przyjmując imię 
Andrzeja z wdzięczności do swego probosz-
cza. W zakonie wykonywał najprostsze i czę-
sto niewdzięczne prace, nierzadko znosząc 

Św. Andrzej (Alfred) Bessette (9 VIII 1845-6 I 1937 [lub 27 XII 1936]) 
– Kanadyjczyk, brat zakonny ze Zgromadzenia Krzyża Świętego

przy tym w duchu pokory i cierpliwości róż-
ne upokorzenia.
Zmarł mając 91 lat, w opinii świętości be-
atyfikował go Jan Paweł II 23 maja 1982 r., 
a kanonizacja odbyła się 17 października 
2010 r. W tym dniu kanonizowani byli także 
Stanisław Kazimierczyk, Candida Maria de 
Jesus, Mary MacKillop, Giulia Salzano, Camil-
la Battista Da Varano. Ich sylwetki będziemy 
prezentować w kolejnych numerach Naszej 
Służby.

oprac. jur

Lektura tej niewiel-
kiej książki towarzy-
szyła na ścieżkach 
świętości nieprze-
liczonym rzeszom 
chrześcijan od wie- 

lu pokoleń. Medytacje nad jej treścią po-
zwalają wniknąć w istotę bycia człowie-
kiem wiary. Tą istotą jest „Naśladowanie 
Chrystusa”. Obecne wydanie działa To-
masza a Kempis zawiera fragmenty Pisma 
Świętego, ilustrowane grafikami Gusta-
ve’a Dorė. Dzięki nowemu przekładowi 
przekaz jest bardziej czytelny i zrozumiały 
dla współczesnego czytelnika.

To dzieło należące do kanonu literatury z za-
kresu duchowości chrześcijańskiej ustępuje 
liczbą wydań jedynie Pismu Świętemu. Do-
dać należy, że stanowi również jego głeboki 
komentarz. Składa się z czterech ksiąg.: Na-

Radosny przewodnik o życiu

pomnienia pożyteczne dla życia duchowego, 
Zachęty do życia wewnętrznego, Pociecha 
wewnętrzna i Sakrament ołtarza. „Małe rze-
czy ganimy u innych, a przechodzimy nad 
większymi u siebie. Dość szybko odczuwamy 
i ważymy, to, co znosimy ze strony innych, 
lecz ile inni z naszej strony znoszą, tego nie 
zauważamy. Kto oceniałby dobrze i słusznie 
swoje sprawy, nie osądzałby surowo drugie-
go człowieka. (...) Nigdy nie będziesz czło-
wiekiem wewnętrznym i pobożnym, jak tylko 
wtedy, gdy o innych będziesz milczał, a zwra-
cał szczególną uwagę na siebie” – to jedna 
z refleksji. Ile w tych słowach prawdy o nas... 

Dzieło Tomasza a Kempis jest nieocenioną 
pomocą w modlitwie i w rachunku sumienia. 
Warto czytać niewielkie fragmenty i włączać 
je w osobistą modlitwę. Każde zdanie zawie-
ra bardzo głębokie refleksje przydatne każ-
demu, niezależnie od tego na jakim etapie 

rozwoju duchowego jesteśmy. Forma dialo-
gu Pana i sługi wykorzystana przez autora 
ułatwia lekturę. W innym miejscu czytamy: 
„Skieruj oczy na siebie, wystrzegaj się osądza-
nia czynów innych ludzi. Osądzając innych, 
człowiek nadaremno się trudzi, często się 
myli, łatwo grzeszy. Owocnie się natomiast 
trudzi, gdy siebie samego osądza i bada”.
Niewielki format książki pozwala na lekturę 
w środkach komunikacji miejskiej, czy za-
branie jej w podróż. Warto zabrać ją w tę 
najciekawsza podróż jaką jest nasze życie. 
„Naśladowanie Chrystusa” na pewno bę-
dzie nieocenionym przewodnikiem zarówno 
w chwilach radosnych uniesień, jak i w trud-
nych momentach zwątpienia.

Tytuł: Naśladowanie Chrystusa, autor: To-
masz a Kempis, przełożył: Stanisław Kucz-
kowski SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 
2009, ss. 416.                                           rch

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli nieprzedawnione
 „Nie przypadkiem Piłat po wyznaniu Jezusa pyta: Cóż to jest prawda? Nie jest to pytanie filozofa-sceptyka, 
jak sądzą niektórzy. To retoryczne pytanie polityka-praktyka, który wie z doświadczenia, że w polityce 
prawda traktowana jest instrumentalnie, że królestwa tego świata zbudowane są na oszustwie i intrydze. 
Liczy się ten, komu się uda sprzedać jako prawdę swą wersję, czy ideologię, ten, kto innych wyprowadzi w pole. 
Iluż takich przykładów dostarcza nam i dzisiejsza polityka. Nie przypadkiem też organ prasowy 
najbardziej zakłamanego systemu wszech czasów nosił nazwę «Prawda»”.

(www.mateusz.pl/duchowosc/)
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Katedra Polowa WP: 92. rocznica powołania Sztabu Generalnego WP

można pominąć wysiłku Sztabu Generalnego 
w przywracaniu w latach 90. duszpasterstwa 
wojskowego w oparciu o znowelizowane 
przepisy prawne. Za ten wymiar waszej pracy 
chciałbym dziś szczególnie wyrazić wdzięcz-
ność – powiedział.
Zachęcił żołnierzy i pracowników Sztabu 
Generalnego, aby budowali swoją służbę na 
„mocnym fundamencie moralności i silnego 
ducha”. – Niech Sztab Generalny cieszy się 
poważaniem i autorytetem, tak jak to było 
dotychczas – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali z ks. Żarskim, ks. Jan 
Domian, dziekan stołecznego garnizonu oraz 
ks. Jan Krasowski. Obecni byli przedstawicie-
le ordynariatu prawosławnego i ewange-
lickiego duszpasterstwa wojskowego. Przy 
ołtarzu stanął poczet sztandarowy Batalionu 
Reprezentacyjnego WP.
We Mszy św. uczestniczyło liczne grono ofi-
cerów, podoficerów i pracowników Sztabu 
Generalnego. Obecny był Szef Sztabu gen. 
Mieczysław Cieniuch, wraz zastępcami i sze-
fami poszczególnych pionów dowodzenia. 

Silni duchem
– Bądźcie nie tylko elitą intelektualną, ale i najlepszymi z najlepszych, jeśli idzie 
o sprawy moralne i patriotyczne – mówił 25 października do żołnierzy i pracowni-
ków Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ks. płk Sławomir Żarski administrator 
Ordynariatu Polowego. Uroczystą Eucharystią rozpoczęły się obchody 92. rocznicy 
powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W modlitwie za tych co odeszli
Ks. płk Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu Polowego WP przewodniczył 
w Święto Wszystkich Świętych modlitwie przy pomniku ofiar katastrofy pod Smo-
leńskiem na warszawskich Powązkach. W modlitwie uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób zgromadzonych pod pomnikiem. Kapelan modlił się także przy kwaterach 
żołnierskich oraz grobie ks. płk Jana Mrugacza, kapelana saperów.

Zebrani pod pomnikiem Warszawiacy wspól-
nie modlili się w intencji ofiar katastrofy 
z 10 kwietnia. Przy generalskich grobach sta-

nęły posterunki honorowe wystawione przez 
żołnierzy stołecznego garnizonu. Ks. Żarski 
przewodniczył modlitwie, a następnie zapalił 

znicz, który ustawił przy jednym z grobów. 
Wcześniej administrator Ordynariatu Polowe-
go odwiedził kwaterę batalionu „Zośka”, Do-
linkę Katyńską oraz poproszony przez rodzinę 
jednego z weteranów, kwaterę żołnierzy Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Na Powązkach wojskowych w intencji żoł-
nierzy modlił się także ks. kmdr Leon Szot, 
kanclerz Kurii Polowej. Ks. Kanclerz ustawił 
znicz przy pomniku Gloria Victis i kwaterze 
powstańczej, Dolince Katyńskiej i w kwaterze 
smoleńskiej oraz przy grobach żołnierzy 1 dy-
wizji im. Tadeusza Kościuszki. Modlił się także 
w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 
1939 roku oraz w intencji obrońców Warsza-
wy w 1920 roku. – Nie możemy zapominać 
o tych, którzy tu spoczywają oni walczyli 
o wolną Polskę, ich spadkobiercami byli Ci, 
którzy walczyli później w Powstaniu War-
szawskim – powiedział przy pomniku żołnie-
rzy powstania styczniowego.
W Katedrze Polowej żołnierze z Garnizonu 
Warszawa pełnili w dniu Wszystkich Świę-
tych wartę honorową przy grobie bp. Ta-
deusza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego. 
Tragicznie zmarły biskup polowy co roku od-
wiedzał groby na warszawskich Powązkach 
wojskowych i modlił się w intencji żołnierzy 
i kapelanów.

Krzysztof StępkowskiFo
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– O zwycięstwie, albo klęsce państwa decy-
duje w dużym stopniu stan ducha narodu 
– mówił w homilii ks. Żarski. Dodał, że dobrze 
zorganizowane państwo musi być mocne nie 
tylko pod względem gospodarczym, ale i woj-
skowym oraz musi dysponować odpowied-
nią „myślą strategiczną i perspektywicznym 
spojrzeniem na pojawiające się zagrożenia”. 
– Czuwanie nad stanem Polskiej Armii to 
ogromna odpowiedzialność, od której zależy 
los nas wszystkich – powiedział.
W homilii ks. Żarski przypomniał najważniej-
sze momenty z historii Sztabu Generalnego 
od czasów jego powołania aż do przemian 
związanych z przystąpieniem Polski do NATO 
oraz zaangażowania w misje humanitarne 
i stabilizacyjne w Iraku, Afganistanie, w Afryce 
oraz na Bałkanach. Dodał, że to właśnie dzięki 
pracy żołnierzy Sztabu Generalnego wzrasta 
autorytet Polskiej Armii.
Administrator Ordynariatu Polowego przy-
pomniał, że jedną z podjętych przez Sztab 
Generalny inicjatyw była także pomoc przy 
reaktywowaniu Ordynariatu Polowego. – Nie 

W Katedrze Polowej obecny był także wysłan-
nik prezydenta RP, Lech Konopka, Dyrektor 
Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi BBN.
Po Mszy św. gen. Cieniuch złożył kwiaty 
w kaplicy katyńskiej, pod tablicą upamiętnia-
jącą ofiary katastrofy smoleńskiej, przy grobie 
bp Tadeusza Płoskiego oraz płytą upamiętnia-
jącą żołnierzy Sztabu Generalnego.
Sztab Generalny Wojska Polskiego jest na-
czelną jednostką organizacyjną polskich Sił 
Zbrojnych. Do jego zadań należy planowanie 
rozwoju, mobilizacji i kierowania szkoleniem 
Sił Zbrojnych RP.

kes
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Pamięć o żołnierzach września 1939 r.
pomordowanych w Sadku
W Sadku, koło Szydłowca, 25 października, odbyła się uroczystość patriotyczna ku 
czci żołnierzy września 1939 r. i pomordowanych mieszkańców tej miejscowości. 
Poprzedziła ją Msza św., odprawiona w kościele parafialnym przez wicedzieka-
na ks. proboszcza Zenona Ociesę, z udziałem burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego, 
przewodniczącego Rady Powiatu Marka Sokołowskiego, pocztów sztandarowych 
i kombatantów.

– Dziś ta piękna, patriotyczna Msza św. kon-
centruje się na Krzyżu Chrystusa – mówił 
podczas homilii do zgromadzonych gości 
i wiernych proboszcz parafii Sadek, ks. Ocie-
sa. – Oto po tej Mszy św. będziemy uda-
wać się do miejsc, w których znajdują się 
dwa krzyże – symbole naszej wiary. Krzyże, 
upamiętniające miejsca tragicznie zmarłych 
osób i choć od tamtych wydarzeń minęło tak 
wiele czasu, chcemy w sposób szczególny 
oddać im dzisiaj hołd i modlić się za nich.

Podczas homilii ks. Ociesa przypomniał 
słowa Adama Mickiewicza: „Tylko pod tym 
krzyżem, tylko pod tym naszym. Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem”. W odniesieniu do 
nich podkreślił ważność symbolu Odrodzo-
nego Chrystusa. Powiedział, że to w nim 
wzrastamy, idziemy przez dorosłe życie aż 
do momentu, gdy zamkniemy oczy, ale tak-
że dzięki niemu wciąż jesteśmy Polakami, 
a nasz kraj nie zatracił ducha. 

Proboszcz przywołał historię matki, łącznicz-
ki AK, która otrzymując rozkaz o przetrans-
portowaniu ważnego meldunku przez linię 
wroga, musiała zostawić swoje dzieci.
– Wiara tej kobiety sprawiła, że kazała swo-
im pociechom modlić się pod krzyżem stoją-
cym obok domu za jej szczęśliwy powrót. Na 
wypadek, gdyby nie wróciła, również kazała 
tak samo modlić się pod tym krzyżem, bo 
z pewnością ktoś po nich przyjdzie i zao- 
piekuje się nimi. Nazajutrz matka nie wró-

ciła... Dziećmi zaopiekowali 
się ludzie z ich miejscowości 
– mówił proboszcz. – I choć ta 
krótka historia z czasów wojny 
wydaje się być gorzka, to tkwi 
w niej niewyobrażalna siła. 
Matka idzie wykonać rozkaz 
w służbie ojczyźnie. Nie pod-
rzuca swych dzieci sąsiadowi. 
Zostawia je w opiece Chrystu-
sowego Krzyża. Wszystko to 
świadczy o wielkiej ufności tej 
matki w krzyż i głębokiej wie-
rze. To dzięki takim właśnie 
rodzicom, jak ta matka, wyro-
sła dzisiejsza wolna Polska.

Po zakończonej Eucharystii, wszyscy udali 
się do Sadku Podlas, gdzie proboszcz doko-
nał poświęcenia nowego krzyża w miejscu 
śmierci żołnierzy AK: Jana Bąka i Aleksan-
dra Szymańskiego, odprawiając krótką mo-
dlitwę za ich dusze. Następnie uroczystość 
przeniosła się na skraj lasu w Sadku Małym, 
w miejsce, w którym polegli dwaj żołnierze 
września 1939 r. Tutaj również został po-
święcony nowy krzyż oraz odprawiono krót-

kie nabożeństwo modlitewne. Dodatkowo 
przy krzyżu poległych żołnierzy Września 
1939 wartę honorową zaciągnęli funkcjo-
nariusze placówki Straży Granicznej z Kielc: 
chor. Grzegorz Bielakowski i mł. chor. Woj-
ciech Ciszek.
Po zakończonej ceremonii przy mogiłach, 
wicedziekan gorąco podziękował Marii Kor-
bie za jej nieustające starania w godnym 
uczczeniu miejsca śmierci swego ojca – Jana 
Bąka i ufundowanie krzyża. Podziękował 
burmistrzowi Jarzyńskiemu, kombatantom, 
warcie honorowej Straży Granicznej oraz 
wiernym za obecność na uroczystości. Sło-
wa wdzięczności skierował do Piotra i Marka 
Sokołowskich za wykonanie krzyży i ufun-
dowanie jednego z nich. Będą przypominać 
wydarzenia, jakie rozegrały się na sadeckiej 
ziemi.
Na zakończenie, Marek Sokołowski przy-
pomniał historię walk żołnierzy 36. Dywizji 
Piechoty rez. Dywizja, składająca się w du-
żej mierze z żołnierzy Korpusu Ochrony Po-
granicza, od 6 września w swych szeregach 
miała także żołnierzy z 27 pp z Częstochowy. 
Dwóch z nich: strz. Władysław Napór i naj-
prawdopodobniej strz. Błażej Żywin poległo 
8 września w Sadku Małym. W Sadku Podlas, 
w zabudowaniach gospodarza o nazwisku 
Jaworski, w wyniku ostrzału artyleryjskiego 
spłonęło kilku rannych żołnierzy. 
8 września, 36. Dywizja Piechoty rez. toczyła 
ciężki bój z 2. Dywizją Lekką Wehrmachtu, w 
okolicach Szydłowca, Baraku i Sadku. Bitwa 
ta przeszła do historii, jako Bitwa pod Bara-
kiem. Odtworzenie tej historii było możliwe 
dzięki spisanej relacji Wacława Ruzika, pa-
miętającego wydarzenia z września 1939 r.
Uroczystość poświęcenia krzyży wywołała 
wśród najstarszych, obecnych na uroczysto-
ści mieszkańców Sadku, falę żywych wspo-
mnień z czasach wojny.

pu/at

W rodzinnej miejscowości Lekarza Prezydenta
Społeczność powiatu ryckiego pod przewodnictwem radnych powiatu i starosty 
postanowiła upamiętnić ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem ufundowa-
niem tablicy pamiątkowej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele para-
fialnym pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach, której przewodniczył ks. prał. 
płk Tadeusz Bieniek, dziekan Sił Powietrznych Południe. Kazanie wygłosił ks. prał. 
płk Marek Kwieciński. Zebranych powitał gospodarz ks. kan. Krzysztof Czyrka, pro-
boszcz i dziekan dekanatu Ryki.

W uroczystości wzięli udział Starosta powia-
tu, Przewodnicząca Rady Powiatu, burmistrz 
Miasta Ryki i reprezentanci wszystkich władz 
samorządowych oraz delegacje z pocztami 
sztandarowymi.

W liturgii uczestniczyła kompania honorowa 
Wojska Polskiego ze sztandarem.
Po Mszy św. wierni, przy dźwiękach mar-
sza wojskowego Orkiestry Sił Powietrznych, 
przeszli pod budynek starostwa, gdzie 

umieszczono tablicę upamiętniającą 96 ofiar 
katastrofy smoleńskiej. Aktu odsłonięcia do-
konali rodzice śp. gen. bryg. dr hab. n. med. 
Wojciecha Lubińskiego, który pochodził z tej 
miejscowości oraz Starosta, Przewodnicząca 
Rady Powiatu oraz księża kapelani.
Poświęcenia tablicy dokonał delegat Admini-
stratora Ordynariatu Polowego WP ks. prał. 
płk Żarskiego ks. płk Marek Kwieciński.
Po okolicznościowych przemówieniach na-
stąpił apel poległych oraz salwa honoro-
wa.

mk

Ryki: odsłonięcie i poświecenie tablicy ofiar katastrofy smoleńskiej
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W trosce o bezpieczeństwo na drogach
Administrator Ordynariatu Polowego WP, ks. płk Sławomir Żarski odznaczył 
Wiktora Jednorowskiego, Sekretarza Generalnego Zarządu Krajowego Towa-
rzystwa Trzeźwości Transportowców medalem Milito pro Christo. Uroczystość 
odbyła się w siedzibie Kurii Polowej w Warszawie. Medalem ustanowionym 
w 2001 roku przez abp. Sławoja Leszka Głódzia odznaczane są osoby, które 
zasłużyły się dla duszpasterstwa wojskowego.

– Chcemy w ten sposób uhonorować osobę, 
która przez wiele lat propagowała bezpie-
czeństwo na naszych drogach. Wszyscy wie-
my o konsekwencjach nieodpowiedzialnego 
zachowania kierowców – powiedział wrę-
czając odznaczenie ks. Żarski. – W sytuacji, 
w której codziennie na drogach giną ludzie, 
należy robić wszystko, aby świadomość 
o konsekwencjach „siadania za kółko” po 
alkoholu docierała do jak najszerszych od-
biorców. Dziękuję za wszystkie inicjatywy, 
których podjął się Pan w pracy na rzecz 
bezpieczeństwa – dodał ks. Żarski, który jest 
także głównym kapelanem Policji.
Wiktor Jednorowski całe swoje życie złą-
czył z problematyką i działalnością na rzecz 
rozwoju transportu w Polsce. Pełni m.in. 
Funkcję rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Mechaników Polskich, 
współpracuje od wielu lat z Wydawnictwami 
Komunikacji i Łączności. Jest współautorem 

„Informatora Samochodowo-Moty-
cyklowego”. Przez wiele lat jako były 
wojskowy, pełnił funkcję prezesa Klu-
bu Oficerów Rezerwy LOK w Warsza-
wie. W latach 1993-2008 współpra-
cował z Ministerstwem Transportu 
i Gospodarki (obecnie Minister-
stwem Infrastruktury). Za swoją pra-
cę był wielokrotnie nagradzany, medalami 
wojskowymi i odznaczeniami państwowymi 
m.in.  Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Wiktor Jednorowski należy 
do Towarzystwa Trzeźwości Transportowców 
od 1959 roku. W tym czasie organizacja ta 
zmieniała się, lecz nie zmieniał się główny cel 
jaki obrali sobie jej członkowie, a było nim 
zwiększanie świadomości społecznej doty-
czącej ryzyka wynikającego z używania alko-
holu przez kierowców, podnoszenie kultury 
jazdy oraz troska o sprawność fizyczną i psy-
chiczną użytkowników dróg. Towarzystwo 

chętnie włącza się w liczne przedsięwzięcia 
informacyjno-edukacyjne, organizuje wysta-
wy, seminaria, wydaje materiały szkoleniowe 
i filmy o tematyce trzeźwości i bezpieczeń-
stwa w transporcie.
Nie jest to pierwszy medal przyznany osobie 
związanej z promowaniem bezpieczeństwa 
na naszych drogach przez Ordynariat Polowy. 
W 2006 roku podczas koncertu Benemerenti 
śp. bp Tadeusz Płoski przyznał rajdowcowi, 
Krzysztofowi Hołowczycowi podobne wyróż-
nienie za „wielki wkład na rzecz bezpieczeń-
stwa na naszych drogach”.                      kes

Święto bytomskich Rakietowców
1. Śląska Brygada Rakietowa OP w Bytomiu obchodziła 15 października swoje 
doroczne święto. Uroczystości rozpoczęły się na placu apelowym jednostki, 
skąd pododdziały w asyście wojskowej orkiestry przemaszerowały do miej-
scowego kościoła. Uroczystą Mszę świętą celebrowali kapelani wojskowi: 
ks. płk Mirosław Sułek, który wygłosił okolicznościowe kazanie, ks. płk rez. 
Jan Golonka, ks. mjr Tomasz Paroń pełniący dotychczas obowiązki kapelana 
brygady, ks. por. Kamil Szustak oraz ks. mjr rez. Krzysztof Sztraub.

Po Mszy świętej kompania honorowa w asy-
ście pododdziałów towarzyszących przema-
szerowała ulicami miasta na teren jednostki. 
W dalszej części uroczystości zgodnie z ce-
remoniałem wojskowym przeprowadzono 
okolicznościowy apel. Dowódca gen. bryg. 
Andrzej Łosiński wraz z towarzyszącym gen. 
bryg. Stefanem Rutkowskim dokonał prze-
glądu pododdziałów i powitał zaproszonych 
gości. W dalszej części odczytano okolicznoś- 
ciowe rozkazy o wyróżnieniach, nagrodach 
i odznaczeniach. Wicewojewoda śląski ude-

korował medalami wyróżnionych 
żołnierzy. 58 rocznica utworzenia 
1. ŚBROP zbiegła się z uroczystością 
wręczenia sztandaru dla klubu Hono-
rowych Dawców Krwi działającego 
przy jednostce w Bytomiu.
Poświęcenia sztandaru dokonał ks. 
mjr Tomasz Paroń, który był pomy-
słodawcą i fundatorem wręczanego 
sztandaru. Klub HDK działa przy by-
tomskiej jednostce od 31 lat, zrzesza 
obecnie 34 aktywnych członków, cy-

klicznie organizuje na terenie 
jednostki akcje honorowego 
krwiodawstwa. Wręczenia 
sztandaru dokonał prezes Za-
rządu Okręgowego PCK w Ka-
towicach pan Adam Przywara 
na ręce prezesa klubu sierż. Ryszarda 
Rysia. Po prezentacji sztandaru przed 
szykiem pododdziałów odznaczono 
zasłużonych krwiodawców meda-
lami Polskiego Czerwonego Krzyża. 
Uroczysty apel zakończył się kon-
certem okolicznościowych melodii 

w wykonaniu bytomskiej orkiestry wojsko-
wej. Zaproszeni goście mieli możliwość zo-
baczyć pokaz statyczny sprzętu będącego na 
wyposażeniu brygady, zwiedzić salę tradycji 
i w gronie pokoleń żołnierskich spotkać się 
w klubie garnizonowym.

ks. mjr Tomasz Paroń
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Darłowo
Już od kilku lat w Święto Wszystkich 
Świętych Dowódca Garnizonu Dar-
łowo wraz z Księdzem Kapelanem 
Garnizonu, Dowódcą 29. Eskadry 
Lotniczej MW, Komendantem Pla-
cówki Straży Granicznej, i przedsta-
wicielami Związku Byłych Żołnierzy 
Zawodowych i Oficerów Rezerwy 
udają się na Darłowski Cmentarz, 
aby oddać hołd swoim przełożo-
nym, instruktorom, wychowankom 
i podopiecznym, których już Bóg 
powołał na wieczną Wachtę.
W chwili modlitwy i zadumy po-
chylając się nad każdą mogiłą, aby 
zapalić znicz, dzielą się z innymi 
refleksją: to był dobry pilot, nawi-
gator, mechanik, logistyk, funkcjo-
nariusz, policjant, celnik…, to był 
dobry człowiek, ale odszedł zbyt 
szybko. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie.

xJZ

Żagań
„Odwaga świętości” – z tym mottem na transparencie już po raz trzeci wyruszył marsz Żagańskim 
Szlakiem Papieskim. Liczna grupa dzieci, młodzieży i dorosłych włączyła się do marszu organizowa-
nego 16 października br., w kolejną rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową.
Organizatorami tego wydarzenia są: Urząd Miasta, Stowarzyszenie Nasze Miasto  i Wojskowa 
Parafia w Żaganiu. Trzeba podkreślić, że inicjatywa ta zrodziła się przed dwoma laty, dokładnie 
w 30. rocznicę wyboru Jana Pawła II, w sercach osób świeckich tworzących życie społeczne nasze-
go miasta. Trasa tego przemarszu rozpoczyna się od szkoły noszącej imię Jana Pawła II, dalej ulicą 
jego imienia, aż do Kościoła Garnizonowego, gdzie znajduje się papieskie popiersie. Trasa ok. 6 km 
to przemarsz, w trakcie którego słuchamy nauczania papieskiego, aby „ocalić od zapomnienia” 
dziedzictwo wielkiego Polaka.
W tym szczególnym dniu sprawowano Sakrament Eucharystii. Liturgię koncelebrowali kapelani 
wojskowi i księża diecezjalni z Żagania. Modlitwie przewodniczył ks. mjr Jacek Kowalik – kapelan Sił 
Powietrznych USA. „Dziękuję za dobroć płynącą z serca wielu tu obecnych żagańskich nauczycieli” 
– powiedział w homilii ks. prał. płk Stanisław Szymański. I dodał: „Ufam, że tą dobrocią i wrażliwo-
ścią na papieskie nauczanie napełnią się serca waszych uczniów i wychowanków”.
Po zakończonej Eucharystii na wszystkich czekał smaczny poczęstunek przy Kościele Garnizono-
wym.                           Red/pwż

Afganistan-Kosowo-Włochy
Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie 
wspominali przede wszystkim swych kolegów, którzy oddali życie na 
ziemi Afgańskiej. Od początku misji w Republice Afganistanu poległo 
22 polskich żołnierzy.
Nasi żołnierze w Afganistanie, choć nie mogli osobiście odwiedzić 
grobów najbliższych to we wszystkich bazach wspominali zmarłych. 
W intencji zmarłych odprawiono msze święte i nabożeństwa. Pod-
czas mszy świętej, odprawianej przez ks. kpt. Rafała Kapronia w bazie 
Ghazni, przedstawiono sylwetki wszystkich poległych polskich żołnie-
rzy w Afganistanie. 
Po zakończonej Mszy św. delegacje sztabu i dowództwa PKW oraz 
Zgrupowania Bojowego Alfa (ZB A) udały się pod obelisk upamięt-
niający poległych żołnierzy, gdzie zapalono pochodnie i znicze. Pod 
obeliskiem wystawiono także posterunek honorowy.

***
Delegacja żołnierzy z XXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w Kosowie razem z delegacją z Polskiej Ambasady w Skopje udały się 
1 listopada wspólnie do m. Sopot w Byłej Jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii, aby oddać hołd i cześć pamięci dwóm polskim żołnierzom 
sierż. Pawłowi Legenckiemu oraz sierż. Piotrowi Mikułowskiemu, któ-
rzy zginęli w trakcie patrolu w tym miejscu od wybuchu miny w dniu 
4 marca 2003 roku w czasie pełnienia misji pokojowej NATO.
Podczas uroczystej zbiórki rozpoczętej o godz. 9.30 przed pomnikiem 
upamiętniającym to tragiczne wydarzenie kapelan PKW KFOR ksiądz 
mjr Tadeusz Gryglicki odmówił modlitwę w intencji tych dwóch żoł-
nierzy. Wieczorem kapelan przewodniczył też Mszy św. W intencji 
poległych żołnierzy.

Bezpośrednio po niej udano się pod pomniki upamiętniające wszystkich 
żołnierzy polskich, którzy zginęli na służbie oraz w wypadkach w cza-
sie misji na Bałkanach. Zapalono znicze jako wyraz pamięci i szacunku 
wobec zmarłych kolegów na misjach pokojowych i bliskich w kraju.

***
Jak co roku 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmen-
tarzu wojennym na Monte Cassino, została odprawiona Msza świę-
ta w intencji spoczywających tam polskich żołnierzy. Mszy świętej 
przewodniczył ks. Włodzimierz Dziduch – duszpasterz Polskiej Mi-
sji Katolickiej w Neapolu a homilię wygłosił ks. mjr Paweł Piontek. 
W Eucharystii uczestniczyła pani Konsul RP we Włoszech – Jadwiga 
Pietrasik oraz kilkusetosobowa grupa rodaków z terenu Włoch a także 
pielgrzymi z Polski.
2 listopada w dzień zaduszny na polskim cmentarzu wojennym 
w Casamassima, odbyła się uroczysta Msza święta w intencji pole-
głych polskich żołnierzy, którzy zmarli w wyniku odniesionych ran 
w walce nad rzeką Sangro i na Monte Cassino.
Mszy świętej przewodniczył ks. mjr Paweł Piontek a homilię wygłosił 
ksiądz Andrzej Wiśniewski kapłan pochodzący z Polski – proboszcz 
parafii Sacro Cuore w Acquaviva delle Fonti a zarazem kapelan szpita-
la dla trędowatych w Gioia del Colle.
W Eucharystii uczestniczył vice ambasador RP we Włoszech Wojciech 
Unolt, burmistrz Casamassima, żołnierze, liczna grupa mieszkańców 
miasta. Armia włoska wystawiła na tę uroczystość kompanię i wartę 
honorową.
Po zakończonych uroczystościach na cmentarzu, otwarto czwartą już 
edycję wystawy zdjęć i pamiątek, które są żywym świadectwem obec-
ności polskich żołnierzy w tym regionie. 

Z nadesłanych informacji oprac. kes
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