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Jest od kogo w ojc z ystym domu uc z yć się miłośc i do O jc z yzny.
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
Przed chwilą zakończyła się w Bazylice 
Watykańskiej liturgia Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata, koncelebro-
wana także przez 24 nowych kardynałów, 
mianowanych na wczorajszym konsysto-
rzu. Uroczystość Chrystusa Króla ustanowił 
papież Pius XI w 1925 r., a następnie, po 
Soborze Watykańskim II, umieszczono ją na 
zakończenie roku liturgicznego. Ewangelia 
św. Łukasza przedstawia, jakby w wiel-
kim obrazie, królewskość Jezusa w chwili 
ukrzyżowania. Przywódcy ludu i żołnierze 
szydzą z „Pierworodnego wobec każdego 
stworzenia” (Kol 1,15) i wystawiają go na 
próbę, aby się przekonać, czy ma On wła-
dzę wybawienia samego siebie od śmierci 
(por. Łk 23,35-37). A jednak to właśnie „na 
krzyżu Jezus znajduje się «na wysokości» 
Boga, który jest miłością. Tam można «Go 
poznać». (...) Jezus daje nam «życie», gdyż 
daje nam Boga. Może nam to dać, gdyż 
On sam jest jednym z Bogiem” (Benedykt 
XVI – Jezus z Nazaretu; Mediolan 2007, 
399.404). Albowiem w chwili, gdy Pan zda-
je się być postawiony pośród dwóch zło-
czyńców, jeden z nich, świadom własnych 
grzechów, otwiera się naprawdę, docho-
dzi do wiary i prosi „króla żydowskiego”: 
„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do swego królestwa” (Łk 23,42). Od tego, 
który „jest przed wszystkim i wszystko w 
Nim ma istnienie” (Kol 1,17) tak zwany 
„dobry łotr” otrzymuje natychmiast prze-
baczenie i radość wejścia do Królestwa Nie-
bios. „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną 
będziesz w raju” (Łk 23, 43). Tymi słowami 
Jezus z tronu na krzyżu przyjmuje każdego 
człowieka z nieskończonym miłosierdziem. 
Święty Ambroży komentuje, że „jest to 
piękny przykład nawrócenia, do którego 
trzeba dążyć: bardzo szybko łotrowi zosta-
je udzielone przebaczenie a łaska jest ob-
fitsza od oczekiwania, Pan bowiem – mówi 
Ambroży – udziela więcej niż o to się prosi 
(...). Życie to bycie z Chrystusem, gdyż tam, 
gdzie jest Chrystus, tam jest Królestwo” 
(Kazanie nt. Ewangelii Łukasza X, 121; CCL 
14, 379).

Drodzy przyjaciele,
drogę miłości, którą Pan nam ukazuje i do 
której przemierzenia nas nawołuje, możemy 
rozważać także w sztuce chrześcijańskiej. W 
starożytności mianowicie, „wznosząc bu-
dowle sakralne, (...) stało się zwyczajem, 
że na wschodniej stronie przedstawiano 

Pana, który powraca jako król – wyobraże-
nie nadziei – zaś na zachodniej Sąd Osta-
teczny jako wyobrażenie odpowiedzialności 
za nasze życie” (encyklika „Spe salvi, 41): 
chodzi o nadzieję na nieskończoną miłość 
Boga i zobowiązanie do kształtowania na-
szego życia według miłości Bożej. Rozwa-
żając przedstawienia Jezusa, inspirowane 
Nowym Testamentem – jak uczy o tym sta-
rożytny Sobór – jesteśmy prowadzeni do 
„zrozumienia (...) subtelności pokory Słowa 
Bożego i (...) do wspominania Jego życia 
w ciele, Jego zbawczej męki i śmierci oraz 
odkupienia, które niej wypłynęło dla świa-
ta” (Sobór z Trullo [rok 691 lub 692], kanon 
82). „Tak, potrzebujemy tego, właśnie (...) 
abyśmy stawali się zdolnymi do rozpozna-
nia w przebitym sercu Ukrzyżowanego ta-
jemnicy Boga” (J. Ratzinger, Teologia litur-
gii. Sakramentalne fundamenty istnienia 
chrześcijańskiego; LEV 2010, 69).

Benedykt XVI,
Watykan, 21 listopada 2010 r.

„Jezus z tronu na krzyżu przyjmuje każdego 
człowieka z nieskończonym miłosierdziem”.

4 grudnia – wspomnienie św. Barbary 
– dziewicy i męczennicy
Wydawałoby się, że to święta z dawnych cza-
sów. Kto teraz oddaje życie za wiarę? Nie ma 
takiej potrzeby. Jest wolność i nie ma sensu 
wspominać trudnych czasów. Czy aby na pew-
no? Św. Barbara, to wzór również dla współ-
czesnego człowieka, wzór wierności swoim 
przekonaniom, poglądom, autorytetom. To 
silne trzymanie się zasad nawet gdyby inni 
uznali, że są już niemodne i staroświeckie. 
Ona wytrwała, bo miała cel w życiu. A ty? 

5 grudnia – II Niedziela Adwentu
Dobrze się zaczął adwent, a tu znowu Prorok 
nawołuje do nawracania się. Po co? Przecież 
można ten czas mile przeżyć na przygoto-
waniu do świąt, ale żeby tak zaraz myśleć 
o trudnych sprawach życia? Uważaj byś nie 
przespał tego czasu oczekiwania…

6 grudnia – wspomnienie św. Mikołaja
Bez tego dnia nie można sobie wyobrazić 
grudnia i przedświątecznego czasu. Wylewa-
my się ponad miarę w prezentach. Chcemy 
spełnić każdą zachciankę. Czy aby nie tracimy 
idei św. Mikołaja? Pomocy, życzliwości, rado-
ści z dzielenia się, a nie tylko dawania byle 
czegoś nowego i oryginalnego? Co na to św. 
Mikołaj?

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP
Maryja w centrum, a właściwie to Chrystus ze 
swoją tajemnica, ukazany na tle życia Maryi, 
przychodzi do nas. Przychodzi, by na nowo 
ukazać wartość dobrego, uczciwego, spo-
kojnego i czystego życia. Modelu życia, któ-
ry nigdy nie stracił na wartości pomimo, że 
wielokrotnie był i jest ośmieszany. A Maryja? 
No cóż, jak zwykle spokojna i wyczekująca by 
pokazać kto jest w życiu najważniejszy: „Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie we-
dług twego słowa!”

12 grudnia – III Niedziela Adwentu
Płonie już trzecia świeca na adwentowym 
wieńcu. Czas ucieka. Znowu go brakuje na 
wszystko. Święta za pasem, a my gdzie? Czy 
szukamy w dobrym miejscu, czy idziemy 
w dobra stronę? Uważaj przyjacielu, bo ła-
two pobłądzić samemu i wrócić do Niego 
może być dość trudno.

15 grudnia – św. Jana od Krzyża 
prezbitera i doktora Kościoła
Jakże często wielkie Boże sprawy rodzą się w 
odrzuceniu, niejednokrotnie w bólu i opusz-
czeniu. Św. Jan jest tego najlepszym przykła-
dem. Wszyscy odwrócili się od niego, gdyż 
szukał w swym życiu woli Bożej w sposób ra-
dykalny. Dziś bardzo często jest podobnie, to 
co jasne klarowne i wymagające musi ustąpić 
bylejakości. A droga do Boga nie zawsze jest 
łatwą sprawą. Jeśli jednak ktoś kocha bezgra-
nicznie to i ona wydaje się mu prostą a co 
najważniejsze bezpieczną.

oprac. ks. ppłk Mateusz Hebda

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.
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Warszawa
– Patriotyzm to cecha świadcząca o wartości 
ludzkiego życia – powiedział w homilii na 
Święto Niepodległości w Bazylice św. Krzyża 
ks. płk Sławomir Żarski, Administrator Ordyna-
riatu Polowego WP, który przewodniczył Mszy 
św. w intencji Ojczyzny, transmitowanej przez 
Polskie Radio. Na początku Mszy św. harcerze 
przekazali ks. Żarskiemu Światło Niepodległoś- 
ci, które zostało umieszczone na ołtarzu.
– Ostatnimi laty patriotyzm, jako wartość ży-
cia indywidualnego i wspólnotowego prze-

stał być uważany za konieczny dla egzysten-
cji – mówił w homilii ks. Żarski. Dodał, że pro-
pagowanie haseł dewaluujących patriotyzm 
spowodowało „zastąpienie wartości – anty-
wartościami”. – Żeby Polska nie zginęła, żeby 
nie utraciła niepodległości, żeby nie utraciła 
władzy nad sobą musimy uczyć się miłości 
do niej i do siebie nawzajem – potrzeba dziś 
uczyć się patriotyzmu – podkreślił. Kapelan 
przestrzegł przed rozpalaniem wewnętrz-
nych sporów. – Czy ktokolwiek przypuszczał 
u progu III Rzeczpospolitej, że aby „Polska nie 
zginęła” za naszego życia, to koniecznie trze-
ba nam uczyć się miłości do Polski i Polaków? 
– pytał ks. Żarski. Przypomniał, że prowadze-
nie polityki musi być domeną ludzi „wielkich 

intelektem, wielkich duchem i charakterem 
oraz kulturą osobistą”. Zadaniom polityki są 
w stanie sprostać tylko ludzie wielkiej miłości 
do Ojczyzny, a nie polityczni „klauni” z anty-
kościelnymi kompleksami – powiedział.
Nawiązując do wydarzeń mijającego roku 
podkreślił, że katastrofa smoleńska jeszcze 
raz potwierdziła zasadę, że „drogę do wol-
ności i niepodległości krzyżami się mierzy”, 
a ofiary katastrofy przypomniały, że „funda-
mentem miłości jest pamięć, nawet wtedy, 
gdy jej zachowanie może kosztować życie”. 

We Mszy św. w intencji 
Ojczyzny w warszawskiej 
Bazylice Świętego Krzyża 
uczestniczył m.in. Prezy-
dent Bronisław Komorow-
ski z małżonką, Minister 
ON Bogdan Klich, Szef BBN 
Stanisław Koziej, genera-
łowie, którzy dzień wcześ- 
niej otrzymali nominac- 
je, funkcjonariusze Straży 
Granicznej, Policji, Straży 
Ochrony Kolei, Służby Cel-
nej, przedstawiciele Sejmu 
i Senatu, ministrowie, wła-
dze Warszawy oraz harce-
rze. Wspólnie modlili się 
także uczniowie Liceum 
Akademickiego Korpusu 
Kadetów nr 1 imienia bp. 
polowego Tadeusza Pło-
skiego w Lipinach, którzy 
po Mszy św. zostali przed-
stawieni prezydentowi Ko-
morowskiemu, ministrowi 
Klichowi oraz generałom 
Wojska Polskiego. Obec- 
ne były poczty sztandaro- 
we. Chór Reprezentacyjne-
go Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego uświet-
nił liturgię śpiewem.
W południe na Pl. Piłsud-
skiego w Warszawie odby-

ła się uroczysta zmiana wart. 
W przemówieniu okolicznościowym prezy-
dent Komorowski zaznaczył, że sukces sca-
lenia państwa po 123 latach zaborów był 
możliwy dzięki współpracy ojców-założycie-
li państwa polskiego: „Podający sobie ręce 
w służbie dla Rzeczypospolitej dwaj wielcy 
adwersarze – Józef Piłsudski i Roman Dmow-
ski – są najlepszym potwierdzeniem hasła, 
że tylko zgoda buduje i że tylko ona winna 
być natchnieniem dla tych, dla których Polska 
jest najważniejsza. Ten wielki, zgodny wysi-
łek trudnych lat budowy suwerennej II Rze-
czypospolitej powinien być drogowskazem 
dla nas, jakim szlakiem dzisiaj podążać, by 
najlepiej służyć Polsce i Polakom”.

„Dlatego apeluję: kiedy się spieramy, spie-
rajmy się mądrze. Nie wrzucajmy wielkiego 
sukcesu naszego pokolenia, pokolenia ludzi 
„Solidarności” w ogień domowych kłótni 
i swarów!” – podkreślił.
Prezydent Litwy, Dalia Grybauskaite wyraziła 
przekonanie, że: „Będziemy nadal rozwijać 
naszą współpracę. Razem jesteśmy silniejsi. 
Niechaj wspólna historia dodaje nam wystar-
czającego natchnienia. Wiwat Polacy!”.
Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz 
państwowych, wojskowych i samorządo-
wych, reprezentanci instytucji państwowych, 
kombatanci i harcerze oddali hołd bohate-
rom, twórcom i przywódcom II Rzeczypospo-
litej, do której tradycji dzisiaj nawiązujemy. 
Poszczególne delegacje złożyły wieńce na 
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza, a harce-
rze w trakcie 21 salw armatnich złożyli znicz.
W przeddzień Święta na Pl. Piłsudskiego od-
był się capstrzyk, w którym uczestniczyli ka-
dra i żołnierze stołecznego garnizonu. Pod 
pomnikiem Marszałka Piłsudskiego złożone 
zostały kwiaty i Światełko Niepodległości, 
które wspólnie z harcerzami umieścił mini-
ster ON Bogdan Klich.

Szczecin
Pod przewodnictwem Metropolity Szczeciń-
sko-Kamieńskiego abp. Andrzeja Dzięgi  spra-
wowana była w szczecińskiej Katedrze Msza 
św. w intencji Ojczyzny. W modlitwę włączyli 
się także księża kapelani miejscowego gar-
nizonu. Po Mszy św. na Wałach Chrobrego 
odbył się uroczysty Apel wraz Defiladą żoł-
nierzy 12. Dywizji Zmechanizowanej, połą- 
czoną z pokazem sprzętu bojowego. Następ-
nymi punktami była Inscenizacja Historyczna 
na Placu Orła Białego oraz uroczystość przy 
popiersiu Marszałka Józefa Piłsudskiego na 
Placu Szarych Szeregów.
Uroczystość Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości zakończyła się Mszą Św. odprawioną 
w Kościele Garnizonowym o godz. 18.00 pod 
przewodnictwem proboszcza ks. prałata płk. 
Ryszarda Stępnia z udziałem wojska, kompa-
nii honorowej ze sztandarami. We Mszy św. 
uczestniczył prezydent Szczecina Piotr Krzy-
stek, dowódca 12 DZ gen. dyw. Marek Toma-
szycki, zastępca dowódcy 12 DZ gen. bryg. 
Andrzej Gwadera oraz dowódcy jednostek.
Podczas Mszy św. pieśni kościelne wykony-
wał chór męski „Kombatant” pod dyr. Ma-
rii Białkowskiej, a po Mszy św. z koncertem 
pieśni patriotycznych wystąpił chór Melodia 
pod dyr. Marka Gończa i kierownictwem Ire-
ny Kliber.

xRS

Wroc³aw
Mszą św. pod przewodnictwem abp. Mariana 
Gołębiewskiego w Kościele Garnizonowym 
– Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety w inten-
cji Ojczyzny rozpoczęły się obchody Święta 
Niepodległości we Wrocławiu. Po Mszy św. 
na Placu Gołębim zebrali się wszyscy uczest-
nicy tegorocznych obchodów Święta Niepod-
ległości. Oprócz wojskowych pododdziałów 

Święto Niepodległości w kraju …
Jak co roku rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzona była nie-
zwykle uroczyście. W kraju i na misjach pokojowych, w bazach, jednostkach i in-
stytucjach wojskowych odbyły się apele i uroczystości. Księża kapelani aktywnie 
włączali się w organizowanie i przebieg obchodów święta. 
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na rynek przybyły setki wrocławian oraz 
wiele dzieci i młodzieży z wrocławskich 
szkół, które stojąc z symbolami narodowymi 
obok kombatantów i żołnierzy, radośnie ma-
nifestowały swój patriotyzm.

Po wystąpieniach Wojewody Dolnośląskiego 
Rafała Jurkowlańca, marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego Marka Łapińskiego oraz 
Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza 
nastąpiła uroczysta odprawa wart. Podod-
działy wystawiły: Wyższa Szkoła Oficerska 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Komenda 
Wojewódzka Policji oraz Straż Graniczna. Po 
defiladzie pododdziałów, Orkiestra Repre-
zentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego 
oraz Orkiestra Reprezentacyjna Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zapre-
zentowały krótki koncert muzyki patriotycz-
nej i rozrywkowej, który jak zwykle został 
przyjęty z entuzjazmem przez licznie zgro-
madzonych mieszkańców Wrocławia.
Przy okazji święta na wrocławskim rynku 
wojsko pochwaliło się posiadanym sprzętem 
oraz umundurowaniem. Wystawa przycią-
gnęła wielu ludzi, tych starszych, młodzież 
i rzesze najmłodszych. Hammer czy robot 
„Inspektor” przeznaczony do podejmowa- 
nia i neutralizacji ładunków niebezpiecznych 
i wybuchowych, zaprezentowane przez 
żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Inży-
nieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu 
wzbudzały duże zainteresowanie. Na stoisku 
promocyjno-informacyjnym, również licznie 
odwiedzanym przez wrocławian, można 
było się dowiedzieć czym są Narodowe Siły 
Rezerwowe oraz w jaki sposób można do-
łączyć do tej formacji. Najmłodsi chętnie 
uczestniczyli w konkursie wiedzy o Silach 
Zbrojnych RP, zorganizowanym przez Woje-

wódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu. Uro-
czyste obchody wrocławskiego Święta Nie-
podległości poprzedził wieczorny capstrzyk 
połączony z apelem pamięci.

mjr Mariusz Kotas

Gi¿ycko i Orzysz
Msza św. w Sanktuarium św. Brunona zain-
augurowała obchody rocznicowe w Giżycku. 
Po zakończeniu Eucharystii władze samo-
rządowe, przedstawiciele wojska, zaprosze-
ni goście oraz licznie przybyli mieszkańcy 
miasta, przemaszerowali w asyście pocztów 
sztandarowych pod pomnik Bojowników 
o Polskość Ziemi Mazurskiej przy pl. Grun-
waldzkim. Słowo wygłoszone przez ks. kape-
lana ppłk. Jerzego Niedbałę, przemówienie 
Starosty Powiatu Giżyckiego pana Wacława 
Strażewicza oraz złożenie wieńców pod po-
mnikiem zakończyły tę część uroczystości. 
Ostatnia część obchodów miała miejsce 
w parku Rogera Goemaere’a, gdzie obok 
słowa ks. Kazimierza Grybosia, przemówień 
Burmistrza Giżycka pani Jolanty Piotrowskiej 
oraz dowódcy 112. batalionu remontowego 
ppłk. Janusza Czarneckiego, miało również 
miejsce złożenie wieńców pod pomnikiem.
Tego samego dnia o godzinie 16.30 rozpo-
częły się obchody rocznicowe w Orzyszu, 
gdzie w uroczystościach uczestniczyli przed-
stawiciele władz gminy, powiatu piskiego, 
wojska, policji oraz mieszkańcy Orzysza. 
W celebrowanej w kościele pw. Matki Boskiej 
Szkaplerznej Mszy św. – obok władz, pocz-
tów sztandarowych, zaproszonych gości oraz 
mieszkańców miasta – udział wzięła kompa-
nia honorowa ze stacjonującego w Orzyszu 
dywizjonu artylerii samobieżnej oraz, trady-
cyjnie, Orkiestra Garnizonowa z Giżycka.
Po zakończeniu Mszy, uczestnicy obchodów 
przemaszerowali ulicami miasta na plac 
przed Halą Widowiskowo-Sportową, gdzie 
dowódca brygady wręczył medale pamiątko-
we za służbę w Afganistanie oraz odbył się 
apel zakończony salwą honorową. Przemó-
wienia okolicznościowe wygłosili: Burmistrz 
Orzysza pan Jan Aleszczyk, Wicestarosta po-
wiatu piskiego pan Marek Wysocki oraz gen. 
bryg. Piotr Błazeusz. Uroczystość zakończył 
koncert Orkiestry Garnizonowej.

kpt. Dariusz Guzenda

D¹bki
W dniach 10 – 11 listopada w Zespole Szkół 
nr 3 w Dąbkach został zorganizowany Rajd 
Niepodległości. 18. Drużyna Harcerska im. 
Ratowników Morskich w Dąbkach oraz 
środowisko harcerskie z terenu Hufca ZHP 
Sławno uczciło w ten sposób 100-lecie har-
cerstwa polskiego oraz Święto Odzyskania 
Niepodległości. Rajd rozpoczął się uroczystą 
zbiórką, po której kapelan Garnizonu Darło-
wo ks. Jan Zapotoczny celebrował Mszę św. 
w intencji Ojczyzny.
Celem rajdu było przybliżenie historii har-
cerstwa oraz uczczenie rocznicy odzyskania 
niepodległości i 100-lecia harcerstwa; zapo-
znanie z bohaterami 18. DH im. Ratowników 
Morskich; poznanie pasji ciekawych ludzi; 
nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności 
z zakresu obrzędów, zwyczajów i symboliki 
harcerskiej, samarytanki, terenoznawstwa, 
musztry oraz ratownictwa medycznego; 
rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie 
higienicznego trybu życia oraz umiejętno-
ści organizowania form aktywnego wypo-
czynku; promowanie najważniejszych zasad 
i wartości w oparciu o Prawa Harcerskie; 
integracja środowiska harcerskiego.

xJZ

Krosno Odrzañskie
W przeddzień Święta Niepodległości na Pla- 
cu św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzań-
skim odbyła się uroczystość wręczenia sztan-
daru Nadodrzańskiemu Oddziałowi Straży 
Granicznej.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. konce-
lebrowaną przez księży dekanatu krośnień-
skiego: ks. Ireneusza Łuczaka, o. mjr. Edwar-
da Olecha, ks. ppłk. SG Mirosława Kurja-
niuka, ks. Andrzeja Nowaka i ks. Edwarda 
Romanów. Po niej na placu apelowym wrę-
czono NOSG sztandar, ufundowany przez 
społeczność ziem zachodnich. Sztandar ten 
w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji wręczył Zastępca Komendan-
ta Głównego Straży Granicznej płk SG Marek 
Borkowski. Sztandar na prośbę fundatorów 
i funkcjonariuszy poświęcił kapelan Nad-
odrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 
ks. ppłk SG Mirosław Kurjaniuk.
Na uroczystości obecnych było wielu za-
proszonych gości, przedstawicieli urzędów, 
samorządów, służb polskich i niemieckich, 
formacji kombatanckich, szkół, sądów i pro- 
kuratur, oraz mieszkańcy Krosna Odrzań-
skiego. Obchodom towarzyszyła orkiestra 
reprezentacyjna Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej, która zakończyła uroczystość 
pokazem swych muzycznych umiejętności.
W ramach uroczystości odbył się również 
apel pamięci prowadzony przez żołnierzy 
z Garnizonu Krosno Odrzańskie, pod do-
wództwem ppłk. Krzysztofa Pobiedzińskie-
go. Apel został poświęcony tym, którzy 
zginęli w walce o niepodległość naszego 
kraju. Przy Pomniku Powrotu Środkowego 
Nadodrza do Macierzy delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów.

Więcej relacji z obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości na www.ordynariat.pl
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… i na misjach
Afganistan

W obecności przedstawicieli władz cywil-
nych i wojskowych prowincji Ghazni, żołnie-
rzy i pracowników Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego oraz żołnierzy amerykańskich, 
na placu apelowym FOB Ghazni, w czwartek 
11 listopada odbyły się uroczyste obchody 
Narodowego Święta Niepodległości.
Dowódca Polskich Sił Zadaniowych w Afga-
nistanie, gen. bryg. Andrzej Reudowicz 
podkreślił, że historia Polski miała wiele 
trudnych chwil. – Na naszą niepodległość 
musieliśmy czekać 123 lata. I walczyć o nią. 
Bardzo dobrze rozumiemy, co znaczy nie-
podległość i wolność – mówił podczas ob-
chodów dowódca VIII zmiany Polskich Sił 
Zadaniowych w Afganistanie, gen. bryg. 
Andrzej Reudowicz. – Stajemy dziś na nie-
podległościowym apelu pamięci, na dale-
kiej ziemi afgańskiej, aby uczcić wszystkich, 
którzy walczyli o niepodległość Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Dziś my, spadkobiercy pol-
skiej tradycji niepodległościowej, sięgamy 
do skarbnicy dokonań naszych walecznych 
przodków – usłyszeli zgromadzeni. Podczas 
apelu pamięci przywołano nazwiska żołnie-
rzy, którzy na afgańskiej ziemi złożyli naj-
wyższą ofiarę życia.
Po zakończeniu uroczystości dowódca Pol-
skich Sił Zadaniowych spotkał się z przed-
stawicielami mediów lokalnych. Głównym 
obszarem zainteresowania dziennikarzy była 
sytuacja bezpieczeństwa w prowincji Ghazni 
oraz współpraca polskiego kontyngentu 
z armią i policją afgańską. Wiele pytań do-

tyczyło również kolejnych 
projektów rozwojowych Ze-
społu Odbudowy Prowincji 
PRT. Dowódca Polskich Sił 
Zadaniowych powiedział, że 
najważniejsze cele sił ko-
alicyjnych w prowincji to 
przede wszystkim bezpie-
czeństwo, edukacja, rozwój 
prowincji i walka z rebelian-
tami. Gen. Reudowicz pod-
kreślił znaczenie współpracy 
z afgańskimi siłami bezpie-
czeństwa na drodze do za-
pewnienia bezpieczeństwa 
w prowincji.
Uczestniczący w konferencji, 
doradca polityczny dowód-
cy polskiego kontyngentu 
Piotr Krawczyk, poinformo-
wał dziennikarzy o najważ-
niejszych projektach PRT na 
2011 rok oraz o programie 
reintegracji i rekoncyliacji.
Pomimo trudnych warun-
ków w jakich służą żołnierze 
Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie, 
Narodowe Święto Niepodległości miało 
nie tylko uroczysty, ale i bardzo świąteczny 
charakter. W programie obchodów znalazły 
się również imprezy sportowe – bieg na dy-
stansie 11 km, turniej koszykówki oraz gier 
zręcznościowych. Obchody Święta Odzys- 
kania Niepodległości były także okazją do 
przygotowania dla żołnierzy potraw kuchni 
polskiej. Na stole pojawiły się m.in. bigos, 

śledzie, grochówka oraz pol-
ska kiełbasa.
Wieczorem odprawiona zos- 
tała uroczysta Msza św. 
w intencji Ojczyzny. – Ojczy-
zna, to dobro duchowe zło-
żone z języka, kultury, historii 
i tradycji. To pamięć o zwycię-
stwach i klęskach, to władcy, 
bohaterowie, przywódcy i ca- 
łe rzesze bezimiennych ludzi, 
którzy swoją pracą służyli i słu- 
żą krajowi – mówił podczas 
Mszy ks. kpt. Rafał Kaproń.
Na zakończenie obchodów 
Narodowego Święta Niepod-
ległości gen. bryg. Andrzej 
Reudowicz wręczył nagrody 
zwycięzcom zawodów spor-
towych. W „Biegu Niepodle-
głości” pierwsze miejsce za-
jął st. chor. Mariusz Lesiński. 
W turnieju piłki koszykowej 
zwyciężyła reprezentacja Sa-
modzielnej Grupy Powietrz-
nej, której żołnierze również 
okazali się najlepsi w turnie-
ju „Football CUP 2010” czyli 
w popularnych piłkarzykach.

Tekst i zdjęcia: Sekcja
prasowa PKW Afganistan

Kosowo

W PKW KFOR 92 rocznica odzyskania niepod-
ległości obchodzona była w dwóch etapach. 
Część pierwsza, odbyła się 11 listopada i była 
to uroczysta Msza św. w kaplicy, w głównej 
bazie w Camp Bondsteel. Część druga, za-
sadnicza,  odbyła się 13 listopada, po powro-
cie większej części polskiego kontyngentu 
z rejonu, gdzie przez miesiąc polscy żołnierze 
wykonywali obowiązki mandatowe.
– Dzień Niepodległości jest najważniejszym 
polskim świętem narodowym związanym 
z odzyskaniem w 1918 roku niepodległości, 
po 123 latach zaborów. (…) W tym uroczys- 
tym dniu wszystkim żołnierzom i pracowni-
kom wojska składam podziękowanie za wy-
tężoną pracę i służbę. (…) – mówił Dowód-
ca PKW KFOR ppłk Krzysztof Monkiewicz. 
W trakcie obchodów uroczystości odczyta-
ny został niepodległościowy apel pamięci 
zakończony salwą honorową. Za zaangażo-
wanie i bardzo dobre wykonywanie zadań 
podziękował polskiemu kontyngentowi COL 
Francisco Neuman – dowódca Międzynaro-
dowej Grupy Bojowej Wschód. W polskim 
„Dniu Niepodległości” wzięli również udział: 
Zastępca Ambasadora Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Skopje pani Marta Przeniosło, do-
wódca polskich policjantów pełniących służ-
bę w ramach EULEX Inspektor Marcin Wydra 
oraz dowódcy kontyngentów wojskowych 
Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód. 
Obchody z okazji odzyskania niepodległości 
zakończyły się poczęstunkiem składającym 
się z polskich potraw, przygotowanych dla 
polskich żołnierzy i gości innych narodowo-
ści przez pluton zaopatrzenia i NEZ.

kpt. Jarosław Barciński  
fot. Maciej Jezierski,

st. kpr. Łukasz Skarbowski
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Stanąć po jasnej stronie

Bo co to za wojsko, które częściej trzyma-
ło w ręku łopatę, niż karabin, a trzy razy 
w tygodniu było zmuszane do wysłuchiwa-
nia prymitywnej propagandy antykościelnej 
i antyklerykalnej i esencji tej propagandy 
w Dzienniku TV. O Prymasie Wyszyńskim, 
który miał „odwagę świętości” – wytrwania 
w miłości do Kościoła Chrystusowego, Ojczy-
zny i Maryi – słyszeli najgorsze kalumnie i szy-
derstwa z ust specjalnie wyselekcjonowanych 
oficerów politycznych. Nie cofano się nawet 
przed bluźnierczymi kpinami z Pana Boga. 
Kleryków wcielano przymusowo do wojska 
w latach 1959-1980. Tylko studentom semi-
nariów duchownych przerywano studia, by 
powołać ich do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej. Klerycy z Polski południowej tra-
fiali do jednostek na północy – w Szczecinie-
-Podjuchach lub Bartoszycach. Wcielanie kle-
ryków do wojska, które odbywało się wbrew 
umowie państwa z Kościołem z 1950 r., 
było szykaną władz komunistycznych wo-
bec Kościoła. Z notatki służbowej o sytuacji 
alumnów odbywających służbę wojskową, 
podpisanej przez Szefa Głównego Zarządu 
Politycznego WP Wojciecha Jaruzelskiego, 
dowiadujemy się, że Urząd ds. Wyznań wy-
stąpił, aby powołać do służby wojskowej 201 
alumnów z seminariów diecezjalnych i 67 
z zakonnych. W 1959 roku po raz pierwszy 
powołano do wojska kleryków z seminarium 
w Kielcach. Represje dotknęły także seminaria 
zakonne: Salezjanów, Franciszkanów, Wer-
bistów, Redemptorystów i Paulinów. W naj-
większej jednostce kleryckiej w Bartoszycach 
liczba pełniących tam służbę wojskową klery-
ków wynosiła w kolejnych latach: 1967 – 320 
alumnów; w 1970 – 290 alumnów, w 1972 
– 180, a w 1980 (na krótko przed rozwiąza-
niem jednostki) już tylko – 102 alumnów.
Ten pobór to była również zakamuflowana 
forma represji wobec Biskupów, którzy do-
brze wiedzieli, kto jest ich prawdziwym Pa-
nem i nie godzili się, żeby „cezar usiadł na 
ołtarzu Pańskim”. 
Prymas Wyszyński w liście do ministra obro-
ny narodowej marszałka Mariana Spychal-
skiego pisał m.in.: „Czy wolno ze szlachetnej 
służby wojskowej czynić narzędzie ateizacji 
i walki z wolnością wyboru drogi życia?”

„Wy jesteœcie cz³owiek 
pañstwowy”…

Pod koniec lat 60. cios został wymierzony 
w seminarium wrocławskie i gospodarza die-
cezji Biskupa Bolesława Kominka.

Tak wspominał dla „Naszej Służby” ten czas 
powołania do JW. 4413 w Bartoszycach 
w roku 1970, do Batalionu Ratownictwa 
Terenowego, Bp Stefan Regmunt: „Pamię-
tam był dzień 28 października. Żegnaliśmy 
się z przełożonymi i kolegami z seminarium 
bardzo serdecznie. A potem ze śpiewem 
i w towarzystwie wszystkich kleryków (semi-
narium liczyło wówczas 330 kleryków) szliś- 
my na dworzec kolejowy. Była to nie tylko 
forma pożegnania współbraci, ale i swoista 
demonstracja, protest wobec szerzącej się 
niesprawiedliwości. Wielu wrocławian bo-
wiem o fakcie poboru kleryków do wojska 
nie wiedziało… Na krótko przed przyjazdem 
pociągu, ojciec duchowny Seminarium Wro-
cławskiego ks. Jan Janowski odmówił z nami 
głośno modlitwę i udzielił specjalnego bło-
gosławieństwa. Czuliśmy się jak ci, którym 
zleca się szczególne zadanie do spełnienia 
– godnie reprezentować honor kleryka”.
Biskup Jan Tyrawa podkreślał również, że 
władzom na żadnym szkoleniu wojskowym 
kleryków nie zależało: „Mieliśmy peemy, 
które pamiętały jeszcze II wojnę światową 
i poza nami nikt takich w jednostce nie no-
sił. Cykl szkolenia z łączności zaczynał się 
i kończył na opisie radiostacji TAJ-48, którą 
można zobaczyć na filmie „Czterej pancerni 
i pies”. 
– Kiedyś jeden z naszych kolegów, dziś już 
nieżyjący ksiądz Jerzy Waniczek – wspominał 
pomocniczy biskup opolski Paweł Stobrawa 
– postawił się politycznemu i powiedział, że 
nie będzie pracował fizycznie w niedzielę, 
bo mu na to sumienie nie pozwala. Usły-
szał w odpowiedzi: Wy jesteście teraz czło-
wiek państwowy, wy sumienie zostawcie za 
bramą. 
Gdy podczas zjazdu byłych żołnierzy kle-
ryków w 1997 r. rozmawiałam z kilkoma 
z nich, usłyszałam i takie świadectwo wo-
dzenia na pokuszenie przez oficera politycz-
nego: – Daj sobie spokój z tym seminarium, 
załatwimy ci miejsce w najlepszej uczelni. 
Jesteś młody, po co będziesz marnował ży-
cie, przed tobą kariera. Przecież ten twój ko-
ściół potrwa jeszcze z siedem lat. I śmiesz-
ne, i straszne. Dekoracje się zmieniły, maski 
i narzędzia wciąż te same. Siła uwodzenia 
„srebrników” i przyciągania „miski socze-
wicy”? A może horyzont ducha zaślepiony 
gwiazdkami? Tyle że nie z nieba rodem, bo 
wszelkie łatwe propozycje świata ściągają 
z drogi godziwej: „per aspera da astra” 
(przez trudy do gwiazd).

Czterdziestu jeden kapłanów z poboru księdza Jerzego Popiełuszki już nie żyje. Minę-
ły 44. lata, gdy 26 października milenijnego roku (1966) przyszły kapłan-męczennik 
wraz z kolegami klerykami przekraczali koszarowe bramy, które miały ich – w za- 
myśle komunistycznych władz wojskowych – odgrodzić od Boga i wpływu Kościoła. 
Służba wojskowa w JW4413 Bartoszyce i w innych jednostkach kleryckich była dla 
nich próbą wiary, z której w większości wyszli zwycięsko, dochowując wierności swo-
jemu powołaniu. Przyjechali do bartoszyckiej fary, Kościoła pw. św. Jana Ewangelisty, 
by podziękować Panu Bogu za łaskę wyniesienia na ołtarze Księdza Jerzego i za włas- 
ną bolesną tajemnicę kapłaństwa, które hartowało się w tym dziwnym wojsku. 

* * *
Księdza Popiełuszkę powołali do wojska po 
pierwszym roku seminarium warszawskiego. 
W 44. rocznicę tamtego poboru Błogo-
sławionego Księdza Jerzego, do Bartoszyc 
przyjechało 7. biskupów, żołnierzy kleryków 
(abp Tomasz Peta-Kazachstan, bp Stefan Reg-
munt – diecezja zielonogórsko-gorzowska, 
Jan Kopiec – Opole, bp Adam Szal – Przemyśl, 
bp Edward Białogłowski – Rzeszów, bp Jan 
Wątroba – Częstochowa, bp Jacek Jezierski 
– Olsztyn). Mszy św. dziękczynnej przewod-
niczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk. 
Wprowadzenie wygłosił gospodarz diecezji, 
metropolita warmiński, abp Wojciech Ziem-
ba. Wokół ołtarza bartoszyckiej fary zgroma-
dziło się ponad 300. kapłanów, żołnierzy kle-
ryków, z całej Polski. Wśród nich byli obecni 
Kapłani Ordynariatu Polowego: ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa (służył w Bartoszycach), ks. mjr 
Witold Kosiński, ks. płk Józef Kubalewski, 
ks. ppłk Jerzy Suchecki, ks. Kazimierz Fąfara. 
Przybyli żołnierze kompanii reprezentacyjnej 
z bartoszyckiej jednostki wojskowej z gen. 
bryg. Andrzejem Danielewskim na czele. 
10 kwietnia 1980 roku bramy bartoszyckich 
koszar opuściła ostatnia grupa alumnów-
-żołnierzy. Wybór Jana Pawła II na stolicę 
Piotrową wpłynął niewątpliwie na rezygnac- 
ję z tej formy prześladowania Kościoła w Pol-
sce przez komunistów. Nie zakończył jednak 
duchowej walki z Kościołem innymi metoda-
mi; już po 1989 r.

Dobremu ¿o³nierzowi
Chrystusa

Bartoszyce – miasto położone ok. 70 km na 
północ od Olsztyna i ok. 15 km od granicy 
z Obwodem Kaliningradzkim (niedaleko 
przejścia granicznego w Bezledach). Tu stacjo- 
nuje 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizo- 
wana im. Hetmana Wincentego Gosiewskie-
go. To żołnierze tej brygady 3 września 1996 r. 
poświęcili klerykowi Popiełuszce kamień 
z tablicą: „Zło dobrem zwyciężaj. Wzorowe-
mu żołnierzowi w służbie Ojczyzny od 1966-
-68 Ks. Jerzemu Popiełuszce”.
Przy jednostce wojskowej znajduje się Kościół 
Garnizonowy p.w. Jana XXXIII, który konse-
krował w 2002 r. również żołnierz jednostki 
kleryckiej w Szczecinie-Podjuchach, ówczes- 
ny biskup polowy Sławoj Leszek Głódź. Sta-
raniem obecnego proboszcza ks. ppłk. Mar-
ka Jaraszka, do kościoła trafiły relikwie Bło-
gosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Pod-
czas uroczystości w pięknie udekorowanym 
i ukwieconym Kościele garnizonowym moż-
na było oddać cześć relikwiom Błogosławio-
nego, ustawionym na ołtarzu.
Po tegorocznych uroczystościach dziękczy-
nienia za beatyfikację ks. Jerzego 6 czerwca 
2010 r., w Bartoszycach pozostanie jeszcze 
kilka innych śladów obecności męczennika 
za wiarę. 
Abp Wojciech Ziemba poświęcił po Mszy św. 
w Bartoszyckiej farze obelisk usytuowany 

Bartoszyce, 26 października 2010 r.: Jak Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko…
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między ul. Wojska Polskiego i ul. Andersa. 
Kamień oplatają rozerwane pęta. Przytwier-
dzona do obelisku czarna tablica z wizerun-
kiem ks. Jerzego złotymi zgłoskami oznajmia 
miastu i światu: „Błogosławionemu Księdzu 
Jerzemu Popiełuszce, dobremu żołnierzowi 
Chrystusa Jednostki Wojskowej 4413 w Bar- 
toszycach, obrońcy godności ludzkiej i praw-
dy ofiarują w darze Mieszkańcy Bartoszyc 
A.D.2010.
W koszarach 26 października 2010 r. otwar-
ta została izba pamięci, zrekonstruowana 
sala żołnierska z czasów kleryka Popiełuszki. 
Umieszczono w niej m.in. mundur, różaniec 
i pismo święte księdza Jerzego Popiełuszki. 
– Dokładnie taka sama, w jakiej mieszkał ks. 
Jerzy – mówi ks. infułat Adolf Setlak, pro-
boszcz par. św. Jana Ewangelisty w Bartoszy-
cach, który wówczas był opiekunem ducho-
wym kleryków, a dziś moderatorem uroczy-
stości dziękczynnych. – Niestety z przyczyn 
technicznych nie jest to dokładnie ta sama 
sala, w której mieszkał, ta znajdowała się 
piętro wyżej, uzupełnia ks. Setlak. 
To m.in. w osobie ks. Adolfa Setlaka klerycy 
żołnierze z batalionu ratownictwa terenowe-
go mieli duchowego opiekuna, który wspie-
rał, doradzał w chwilach trudnych. Na bar-
toszyckiej plebanii oprócz ks. Setlaka życzli-
wością, dobrym słowem i pożywnym jadłem 
wzmacniała nadwątlone siły kleryków siostra 
Serafitka Panfilia. Siostra pracowała w Parafii 
przez 24 lata. Podczas bartoszyckich uroczy-
stości została uhonorowana odznaczeniem 
diecezjalnym „Temu, który odważył się być 
dobrym” .
We wdzięcznych wspomnieniach byłych 
alumnów żołnierzy z Bartoszyc pozostała 
też „Babcia Skuriat”. To w domu Konstancji 
Skuriat na obrzeżach miasta, wdowy, matki 
lekarza, znajdowali otwarte serce i rodzinną 
atmosferę.

Razem w jednej dru¿ynie
– Z księdzem Jerzym byłem bardzo blisko; na 
jednej kompanii, w jednym batalionie, w jed- 

nej drużynie i na sali obok 
siebie mieliśmy łóżka – 
wspominał przed uroczy-
sta Mszą św. w Koście- 

le św. Jana Ewangelisty ks. Kazimierz Sa-
wostianiuk ze Srokowa. Bardzo szybko się 
zaprzyjaźniliśmy, mówił dalej ks. Kazimierz. 
Ksiądz Jerzy był bardzo kontaktowy, bezpo-
średni, otwarty i wrażliwy. Nie dał się zastra-
szyć, zniewolić, był twardy…
Wielka była cena, jaką zapłacił za tę swoją 
postawę wątły, choć silny duchem kleryk Je-
rzy Popiełuszko. Był nieformalnym przywód-
cą grupy. A do łamania i tropienia właśnie 
takich oddelegowani byli żołnierze świeccy, 
specjalnie przeszkoleni donosiciele, nazywa-
ni przez kleryków „braćmi podłączonymi” 
lub „gumowymi uszami”. Alumn Popiełusz-
ko doświadczał rożnych form znęcania się. 
Pozostało wiele świadectw współtowarzyszy 
niedoli. Służba wojskowa na trwałe nadwe-
rężyła jego zdrowie.
„Bracia podłączeni” także byli opisywani w 
bezpieczniackich wojskowych papierach. Tak 
postępuje władza totalitarna, która nigdy nie 
rezygnuje …z władzy. Ksiądz Jerzy szczegól-
nie bał się wody; i to w niej znalazł ostatecz-
nie swoją męczeńską śmierć. Ksiądz Andrzej 
Dusza wspomina w książce Mileny Kindziuk 
„Świadek prawdy”: – Księdza Jerzego też uczy-
li pływania: wiązano go w pasie liną i wrzuca- 
no do basenu. Kiedy zaczynał tonąć, wyciągali 
go łaskawie na powierzchnię wody. 
– Nie dał się złamać, opowiadał w bartoszyc-
kiej farze ks. Sabostianiuk – ani groźbą, ani 
torturami. Nie poddawał się indoktrynacji. 
Pamiętam takie zdarzenie; dowódca plutonu 
kazał mu na zajęciach zdjąć z palca różaniec. 
Odmówił. Dowódca wyśmiewał Jerzego: 
– Co, wojownik za wiarę?! Zaczął go wyzy-
wać, starał się ośmieszyć, poniżyć przed ko-
legami. Musiał stać boso, na baczność przez 
ponad godzinę na kamiennej posadzce. Nogi 
mu zsiniały z zimna, popuchły. Dopiero wte-
dy dowódca pozwolił mu założyć buty. Kle-
ryk Jerzy swoją postawą podtrzymywał nas 
na duchu. Zachęcał do wspólnej modlitwy. 
Codziennie był wspólny pacierz, ale nigdy 
nie mogliśmy go skończyć, bo przełożonym 
nie było na rękę, że modlimy się wspólnie 
wspominał ks. Kazimierz ze Srokowa
Siła „bezsilnej” modlitwy. Tego się obawiali 
najbardziej? Organizowali wtedy przymuso-
we nocne alarmy: – Co nudzi się wam, nie 
macie co robić?!
Ksiądz Jerzy nie poddawał się mimo nacisków 
i kar – ZOK, nie dostawał przepustek. Jeśli tyl-
ko dostał przepustkę, natychmiast udawał się 
do Kościoła. Korzystał ze spowiedzi, komunii 
św. Mimo szykan dbał o naszą wspólną mo-
dlitwę; był przekonany, że to najlepsza obro-
na przed zniewoleniem. Emanowała z niego 
siła, która dawała nam nadzieję.
Ks. Kazimierz gościł po wojsku na zaprosze-
nie ks. Popiełuszki w jego domu rodzinnym  
w Okopach: – Zauważyłem, że mówiło się tam 
gwarą, taką samą jak u mnie na Białorusi…
– Dziś, kiedy nie ma już autorytaryzmu – mó-
wił na zakończenie swojego świadectwa 
o ks. Jerzym – to nadal przed Kościołem są 
wielkie wyzwania i próby, Kościół wciąż jest 
atakowany. Jakże potrzebne jest gorliwe, jas- 
ne i zdecydowane głoszenie Ewangelii, jak 
to czynił Ksiądz Jerzy – aż do męczeństwa. 
W wojsku nawet listy przechodziły przez 
cenzurę. Gdy mój kolega ks. Andrzej Lesiński 

zbierał materiały do swojej książki „Służba 
kleryków w PRL 1959-1980”, złożony został 
meldunek… Podjęto próbę, aby mnie posa-
dzić – mówił kolega ks. Jerzego.
Tak, tak to się wydarza już w wolnej Polsce. 
Czy na pewno wolnej? Ofiara księdza Jerze-
go woła do zniewolonych sumień.

W oazie wolnoœci
– Musieliśmy stanąć oko w oko z nieprzyja-
znym, pełnym hipokryzji światem zorganizo-
wanym, uzbrojonym… – mówił drugi kleryk 
żołnierz, który służył w Bartoszycach, ks. Jan 
Zając z Ośrodka rekolekcyjnego ze Śnieżnicy 
w Beskidzie Wyspowym.
Ks. Jan Zając wydał ostatnio książkę poświę-
coną służbie kleryckiej w Bartoszycach „Mun-
dur zamiast sutanny”. – Oby te wspomnienia, 
wyjęte z mojego „wewnętrznego duchowego 
archiwum”, pomogły komuś wysławiać do-
broć i wierność Boga oraz godnie czcić nowe-
go Świętego z naszego Narodu! I naśladować 
go – napisał w zakończeniu swojej książki.
Przed laty wspomnienia kleryków żołnierzy 
zredagował ks. Pawłowski w książce „Mundur 
i sutanna” (są tam relacje naszych kapelanów). 
Ksiądz Jan Zając zaapelował do swoich ko-
legów, kapłanów zgromadzonych w bar-
toszyckiej farze, o spisywanie wspomnień, 
o pozostawienia świadectwa o tym czasie 
próby i wytrwania dla przyszłych pokoleń.
– Do tej świątyni, mówił o roli Kościoła w ich 
wojskowym życiu, ulatywały nasze myśli, 
gdy wracaliśmy z poligonu. Jak wartościowa 
była każda okazja do spowiedzi, gdy prze-
pustki były tak rzadkie.
Ta świątynia to było nasze „miasto ucieczki”, 
oaza wolności. – Jesteśmy dziećmi tego Jeru-
zalem, które jest naszą Matką – podsumował 
duchową rolę, jaką odegrał bartoszycki koś- 
ciół w czasie ich służby wojskowej.
– W każdych warunkach możliwe jest świa-
dectwo o Bogu – mówił we wprowadzeniu 
do Mszy św. abp Józef Kowalczyk.
– W naszych modlitwach będą obecni rów-
nież żołnierze i dowódcy, z którymi przyszło 
nam spędzić dwa lata naszego kleryckiego 
życia – mówił jeden z Kapłanów koncelebru-
jących tę dziękczynną Eucharystię.

By³ nas¹czony wol¹ 
trwania przy Panu…

– Nam się wtedy wydawało – mówił w ho-
milii Biskup Jan Kopiec z Opola – gdy prze-
kraczaliśmy bramy koszar, że doświadczamy 
ogromnej niesprawiedliwości, że to okres 
niechciany, nieakceptowany, że trzeba dać 
wyraz naszemu oporowi. Liczyliśmy, że Pan 
poprowadzi nas drogą nieskomplikowaną 
do ołtarza Pańskiego. Dziś lepiej rozumiemy 
Boży plan. Na tle biografii księdza Jerzego 
spoglądamy na wydarzenia, które działy się 
na naszych oczach. Doświadczyliśmy, jak ate-
istyczny reżim uderza w żywy strumień wiary, 
którym jest Kościół, posługujący ludowi Bo-
żemu na polskiej ziemi od ponad 1000 lat… 
Jakże trudno człowiekowi w takich chwilach 
paść na kolana i powiedzieć: Tak, Panie, przyj-
mujemy Twoją wolę. Ty, sobie człowiecze nie 
wyobrażaj, że będę cię prowadził drogami 
ukwieconymi. Trzeba się wczytać w Boże sło-
wo, by Mu odpowiedzieć z miłością…
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W sanktuarium Cudownego Medalika
Zbliżamy się do Kaplicy Cudownego Medalika. Jest nas kilka osób. Idziemy ulicami 
Paryża, prowadzeni przez jednego z naszych kapelanów wojskowych Ojca Kamila 
z Jasnej Góry. Nasze serca przepełnia radość, gdyż za chwilę ujrzymy miejsce, gdzie 
180. lat temu młodziutkiej zakonnicy Katarzynie Laboure ukazała się Matka Boża. 
Przypominają mi się słowa naszego Papieża Jana Pawła II, który zapytany o to, jakie 
Sanktuarium Maryjne zrobiło na Nim największe wrażenie, odpowiedział: „Kaplica 
Cudownego Medalika na ulicy du Bac w Paryżu”. 

Tutaj w Paryżu jesteśmy tylko przejazdem 
w ramach 52. Międzynarodowej Pielgrzymki 
Wojskowej organizowanej przez Ordynariat 
Polowy WP do Niepokalanej w Lourdes. No-
cujemy w Wersalu i mamy jeden dzień do 
swojej dyspozycji. Jest nas około 180 osób. 
Pozostali pielgrzymi udali się na zwiedzanie 
pałacu i ogrodów wersalskich. My tymcza-
sem z niemałym trudem odnajdujemy Rue 
du Bac. Podobno tę Kaplicę zwiedza co roku 
tyle samo osób, co wchodzi na Wieżę Eiffla, 
a więc około półtora miliona. Co jest takie-
go niesamowitego w tych Objawieniach, że 
przyciągają takie rzesze pielgrzymów? Każdy 
kto przeczytał książeczkę Rene Laurentina 
pt. „Powiernica Niepokalanej” doskonale to 
rozumie. Zawsze mnie fascynował ten mo-
ment, gdy Katarzyna około w pół do dwu-
nastej w nocy z 17/18 lipca 1830 r. zostaje 
zbudzona ze snu przez małego chłopczy-
ka otoczonego dziwnym światłem i słyszy 
z Jego ust: „Chodź do Kaplicy, bo Najświęt-
sza Dziewica czeka na Ciebie”. Katarzyna  
podąża za swym Aniołem Stróżem i bar-
dzo mocno się dziwi, bo wszystkie światła 
zapalają się natychmiast, gdy przechodzą 
korytarzami. Mimo tego cały klasztor Sióstr 
Miłosierdzia pogrążony jest we śnie. Dodat-
kowo zauważa, że gdy Jej mały przyjaciel 
dotyka drzwi kaplicy, one same się otwie-
rają. Po wejściu do kaplicy Katarzyna klęka 
w pobliżu ołtarza i oczekuje nadejścia Matki 
Bożej. Dopiero około północy jej towarzysz 
mówi: „Oto Przenajświętsza Dziewica. Oto 
już nadchodzi. Patrz!” A teraz oddajmy głos 
Katarzynie: „W tym samym momencie usły-
szałam po prawej stronie ołtarza coś jakby 
szelest jedwabnej sukni i za chwilkę maleńką 
zobaczyłam jakąś przedziwnie Piękną Panią, 
która szeleszcząc powłóczystą suknią, szła 
na lewą stronę ołtarza, gdzie stało krzesło, 
na którym Ona przyszedłszy, usiadła (…). 

rym wspomniałem powyżej. Utrzymany jest 
w kolorze jasnego błękitu, harmonizujące-
go z całością ołtarza. Św. Katarzyna klęczy 
u stóp Niepokalanej, która siedzi w fotelu. 
Wokół postacie wielu aniołów. Na sklepie-
niu widnieją słowa modlitwy: „O Maryjo bez 
grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy” oraz zaproszenie 
o treści: „Przychodźcie do stopni tego ołta-
rza. Tutaj łaski spłyną na każdego, kto o nie 
poprosi z ufnością i żarliwością”. Z prawej 
strony ołtarza znajduje się statua Madonny 
ze złotym globem, a pod nią w szklanym 
relikwiarzu zachowane ciało św. Katarzyny. 
Mamy wrażenie jakby zmarła przed chwilą. 
W Kaplicy Cudownego Medalika znajduje 
się ponadto relikwiarz zawierający serce św. 
Wincentego a Paulo oraz relikwiarz św. Lu-
dwiki de Marillac (1591 – 1660), która wraz 
ze św. Wincentym a Paulo (1581 – 1660) 
założyła Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. 
Osobliwym przedmiotem jest fotel, na któ-
rym siedziała Matka Boża. Jest z nim zwią-
zana niezwykła historia z czasów współ-
czesnych, o której dowiedziałem się już 
w Lourdes od Siostry Franciszki Nazaretan-
ki z Polskiej Misji Katolickiej. Otóż pewnego 
razu do Kaplicy Cudownego Medalika przy-

Rzuciłam się do Jej stóp i położyłam ręce na 
Jej kolanach jak dziecię. Och! W jednej chwi-
li przeżyłam najpiękniejsze, najradośniejsze 
i najsłodsze z całego życia uczucia duszy 
i serca, uczucia, których po prostu nie umiem 
wyrazić”. To Objawienie będzie trwało około 
dwóch godzin. Katarzyna usłyszy między in-
nymi następujące słowa Maryi: „Córko moja, 
Pan Bóg pragnie Ci powierzyć pewną misję. 
Wiele z tego powodu wycierpisz, ale łatwo 
zniesiesz wszystko wiedząc, że to przyczy-
ni się do Jego chwały (…) Czasy obecnie 
są bardzo złe. Na Francję przyjdą dni nie-
szczęść, runie tron… Cały świat zaleją wody 
klęsk i nieszczęść wszelakich”.
Wchodzimy do Kaplicy Sióstr Miłosierdzia 
św. Wincentego a Paulo zwanej Kaplicą Cu- 
downego Medalika. Kończy się Msza św. 
Klękamy, modlimy się i wpatrujemy we 
wszystko co nas otacza. W prezbiterium za 
głównym ołtarzem znajduje się piękna figu-
ra Matki Bożej. Maryja przedstawiona jest 
w postawie stojącej nad globem ziemskim. 
Z Jej rąk spływają promienie łask dla wszyst-
kich, którzy o nie proszą. Maryja depcze 
węża, który wije się u Jej stóp. Wokół głowy 
Matki Bożej widnieje dwanaście gwiazd.

Opowieœæ Siostry Franciszki
Po obu stronach prezbiterium znajdują się 
dwa medaliony z kamienia, przypominające 
straszne wydarzenia z 1792 roku. Z lewej 
strony cztery siostry wchodzą na szafot i zo-
stają zgilotynowane. Z prawej strony dwie 
siostry idą na rozstrzelanie. Skazano je na 
śmierć za to, że odmówiły złożenia przy-
sięgi rewolucyjnej. Zostały beatyfikowane 
w XX wieku. Natomiast Katarzyna Laboure 
zostaje ogłoszona świętą w 1947 r. przez 
Papieża Piusa XII. Tuż za Maryją, na ścia-
nie, znajduje się przepiękny fresk z 1930 r., 
upamiętniający pierwsze Objawienie, o któ-

180. lat temu na rue du Bac w Paryżu 

Spoglądaliśmy na Alka czyli Jerzego i dopiero 
później uświadomiliśmy sobie, doświadczy-
liśmy, że dla Niego czas ku dojrzałości biegł 
jakby szybciej. To był człowiek nasączony 
wolą trwania przy Panu. Czy my dzisiaj doj-
rzalej potrafimy patrzeć na przesłanie, które 
nam zostawił?
To On Chrystus domaga się, byśmy zawsze, 
w każdej sytuacji szanowali człowieka, żeby 
urządzać sprawiedliwie prawa, żeby nie 
było ludzi krzywdzonych, marginalizowa-
nych, których się demoralizuje.

Trzeba umieć zawsze bardzo jasno stanąć 
po tej stronie – tak jak Błogosławiony ksiądz 
Jerzy – gdzie trzeba podjąć wielkie problemy 
społeczne i problemy polityczne. 
To także dla nas zadanie i wyzwanie, od któ-
rego nie możemy tanim kosztem się uchy-
lać.
Dopomagaj, wskazuj, byśmy tak jak Ty, Bło-
gosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, dawali 
świadectwo, by uratować godność człowie-
ka odkupionego – powiedział bp Jan Kopiec. 
Jeden z nich – były alumn żołnierz JW. 4413, 

który służył w Bartoszycach razem z „Al-
kiem” Popiełuszką. 

* * *
– Po rozwiązaniu jednostki kleryckiej w Bar-
toszycach wszyscy spotkaliśmy się w maju 
1980 r. na Jasnej Górze. Mszę św. dziękczyn-
ną celebrował Sługa Boży Stefan Kardynał 
Wyszyński – powiedział NS ks. płk SG Zbi-
gniew Kępa. Kleryk żołnierz z ostatniego 
bartoszyckiego poboru.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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była matka z chorym kilkuletnim dzieckiem. 
Widząc fotel matka poprosiła dziecko, aby 
podeszło i usiadło na nim. Dziecko zbliżyło 
się do fotela, ale tylko dotknęło go i zaraz 
wróciło. Matka zapytała wówczas co się sta-
ło, że nie usiadło na fotelu. Na to ono od-
parło, że: „Pani, która na nim siedziała, po-
wiedziała, że tylko mogę dotknąć fotela”… 

Sobota 27 listopada:
drugie objawienie

Drugie zjawienie się Matki Bożej siostra 
Katarzyna tak opisuje: „W sobotę 27 listo-
pada 1830 roku przed pierwszą niedzielą 
adwentu, o wpół do szóstej po południu, 
rozmyślałam w głębokiej ciszy, gdy nagle 
od prawej strony ołtarza usłyszałam znany 
mi już szelest jedwabnych szat. Zwróciłam 
więc oczy w tamtą stronę i znów ujrzałam 
Najświętszą Dziewicę tuż obok obrazu świę-
tego Józefa. Wzrostu była średniego. Z całej 
postaci Królowej Nieba tchnęło jakieś dziw-
ne piękno, którego wprost nie mogę opisać. 
Suknię miała jedwabną, koloru porannej 
zorzy, zapiętą aż pod szyję, rękawy u suk-
ni były wąskie. Na głowie miała biały niby 
mgła poranna welon, który faliście opadał 
z obu stron, aż do stóp. Spod welonu było 
widać włosy rozdzielone ponad czołem 
i przykryte pewnego rodzaju czepkiem, któ-
ry był obszyty delikatną koronką, szeroką 
może na trzy centymetry. Oblicza Jej nie za-
słaniało nic. Stała na kuli, raczej na półkuli, 
bo tylko połowę jej widziałam. W rękach 
wzniesionych z gracją do wysokości pasa, 
trzymała inną kulę (wyobrażającą świat cały, 
który Ona jakby przyciskała do swego ser-
ca). Oczy miała wzniesione ku niebu, z obli-
cza bił rajski czar. Na palcach Jej błyszczały 
drogie pierścienie wysadzane szlachetnymi 
kamieniami, z których biły potoki blasków 
tak obficie, że zasłaniały Jej stopy i suknię 
i nie mogłam ich zobaczyć. Podczas gdy Ją 
tak uwielbiałam pogrążona w zachwycie, 
Dziewica Przenajświętsza spojrzała na mnie 
i usłyszałam przesłodki Jej głos: „Kula, któ-
rą widzisz, przedstawia świat, a szczególnie 
zaś Francję i każdą duszę poszczególną”. 
Siostra Katarzyna tak dalej mówi: „Zrozu-
miałam, że mówi mi o tej kuli, która była 

pod Jej stopami. Potem jeszcze raz zaczęła 
przemawiać do mnie, objaśniając mi, co 
znaczą te świecące pierścienie na Jej pal-
cach. Matka Boża miała trzy pierścienie na 
każdym palcu. Najszerszy pierścień u nasa-
dy palca, średni w pośrodku, a najmniejszy 
blisko paznokcia. Większe kamienie były 
inkrustowane klejnotami nie jednakowego 
piękna. Większe kamienie wysyłały piękniej-
sze i dłuższe promienie. Mniejsze zaś klej-
noty dawały krótsze promienie. Razem te 
promienie tworzyły duże strugi światła bie-
gnące ku dołowi. Niepokalana powiedzia-
ła: „Oto symbole łask, które Ja zlewam na 
tych ludzi, którzy mnie o nie proszą”. I dała 
mi przez to do zrozumienia, jak hojną jest 
dla tych, którzy się do Niej uciekają. Ileż to 
łask wyświadcza tym wszystkim, którzy Jej 
wzywają. W tej chwili jak dalej wspomina 
siostra Katarzyna straciłam już świadomość 
siebie cała zatopiona w szczęściu. Następnie 
otoczył Najświętszą Pannę, która miała ręce 
zwrócone ku ziemi napis ze złotych liter: 
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Potem 
siostra Katarzyna usłyszała głos mówiący do 
niej: „Postaraj się o wybicie medalika we-
dług tego wzoru. Wszyscy, którzy go będą 
nosić dostąpią wielkich łask, szczególniej 
jeżeli go będą nosili na szyi. Ci którzy we 
mnie ufają wieloma łaskami obdarzę”. Na-
stępnie siostra Katarzyna tak mówi: „W tej 
chwili zdawało mi się, że obraz się obraca. 
Potem ujrzałam na drugiej stronie literę „M” 
z wystającym ze środka krzyżem, a poniżej 
Serce Jezusa otoczone cierniową koroną 
i Serce Maryi przebite mieczem bólu. To było 
najważniejsze spośród trzech objawień, jakie 
miała św. Katarzyna Laboure. Matka Boża 
przyszła do niej jeszcze w grudniu 1830 r., 
ale było to już pożegnalne spotkanie.

Poprzewracane krzy¿e, 
przeœladowani ksiê¿a…

Z wybiciem medalika nie było początkowo 
łatwo. Ksiądz J. Aladel, któremu zwierzyła 
się św. Katarzyna, nie od razu wszystkiemu 
dał wiarę. Ostatecznie przekonały go wypeł-
niające się przepowiednie dotyczące nadej-
ścia złych czasów. Pod koniec lipca wybucha 

w Paryżu rewolucja. Następuje upadek tro-
nu i krwawe zamieszki. Kościoły zostają 
splądrowane, krzyże poprzewracane, zgro-
madzenia zakonne ograbione i rozpędzone, 
a księża ścigani i prześladowani. Dopiero po 
upływie dwóch lat arcybiskup Paryża wydaje 
pozwolenie na wybicie i rozpowszechnienie 
medalika. Pobożne siostry szarytki rozdają 
medalik wszystkim, a zwłaszcza chorym. Kie-
dy w 1832 r. wybucha zaraza cholery wszyscy 
są pod wrażeniem działania medalika, który 
przyczynia się do ustania tej strasznej choro-
by. Następuje dużo cudownych uzdrowień 
i duchowych nawróceń. Ze względu na liczne 
cuda zdziałane za przyczyną Niepokalanej, 
wkrótce medalik ten nazwano Cudownym 
Medalikiem. Już w 1842 r. ilość wybitych 
Medalików osiągnęła liczbę 100 milionów. 
Opuszczamy Kaplicę Cudownego Medalika 
pełni niesamowitych wrażeń. Zastanówmy 
się przez chwilę, jakie powinniśmy zająć sta-
nowisko wobec tego wydarzenia, które prze-
cież nie straciło nic ze swojej aktualności. 
Jego symbolika jest bardzo przejrzysta.
Oto Maryja przychodzi do każdego z nas 
z wyciągniętą dłonią, w której trzyma mały, 
niepozorny w swym kształcie medalik 
i obiecuje obfitość łask dla tych, którzy go 
będą nosić z ufnością. Matka Boża w swym 
matczynym zatroskaniu ofiarowuje nam 
ten „drogocenny klejnot”, tak jakby chcia-
ła przez to powiedzieć: załóżcie go na szy-
ję, noście z czcią i odmawiajcie modlitwę, 
abym mogła ochronić Was przed wszelkim 
złem. Tylko od nas zależy, czy przyjmiemy 
dar Maryi. On nie kosztuje drogo, każdy mo- 
że go nabyć. Medalik jest znakiem zwycię-
stwa w walce z Szatanem. W naszych cza- 
sach nasilają się ataki na Kościół i wartoś- 
ci chrześcijańskie na niespotykaną skalę, 
a sam człowiek narażony jest na wiele pokus 
i nieszczęść. Nieroztropnością byłoby przejść 
obojętnie. Cudowny Medalik wzywa nas, 
abyśmy niezwłocznie nałożyli go na szyję 
i uciekali się do Maryi Niepokalanie Poczętej, 
gdyż wzywając Ją tym tytułem, otrzymuje-
my w zamian dar Jej modlitwy i wsparcie tak 
potrzebne w naszym codziennym życiu.

mjr SG Jerzy Misiewicz

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Wojskowe 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (WCEO) oraz Centralna Bi-
blioteka Wojskowa zorganizowały sesję naukową „Wojna 
polsko-sowiecka 1919 – 1921. Wybrane aspekty militarne”. 
Konferencja miała szczególny wymiar w kontekście tego-
rocznej, 90. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która 
przesądziła o losie całej wojny.

Zebranych gości powitał dr Grzegorz Jasiński, z-ca dyrektora Woj-
skowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Otwierając konferencję 
zaznaczył, że: „Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej – będące 
następcą prawnym Domu Żołnierza Polskiego, Wojskowego Biura 
Badań Historycznych i Wojskowego Biura Badań Społecznych, jest 
ośrodkiem kształcenia i doskonalenia kompetencji społecznych żoł-
nierzy oraz pracowników wojska”.
O znaczeniu kształcenia i wychowania młodego żołnierza, jego for-

Konferencja w WCEO
macji w duchu patriotycznym, mówił w swoim referacie dr hab. Ja-
nusz Odziemkowski nt. „Decydujących operacji wojny 1920 r. – war-
szawskiej i niemeńskiej” podkreślając zasadnicze różnice pomiędzy 
morale żołnierza polskiego i bolszewickiego w czasie zmagań wojen-
nych lat 1919-1921.
Referaty przedstawili także: ppłk dr Juliusz Tym nt. „Operacji kijow-
skiej”, dr Włodzimierz Nowak z Akademii Podlaskiej nt. „Bitwy Grupy 
Operacyjnej Jazdy gen. Sawickiego z konnicą Siemiona Budionnego 
oraz mjr dr Tomasz Kopański z Wojskowego Biura Badań Historycz-
nych WCEO nt. „Lotnictwa polskiego w wojnie 1920 r.”.
Cennym głosem w dyskusji było wystąpienie dr. hab. Grzegorza No-
wika, specjalisty w dziedzinie wojny 1920 r., który twórczo polemizo-
wał z prelegentami dzisiejszego spotkania.
W konferencji uczestniczyli m.in.: gen. dyw. pil. Anatol Czaban, 
przedstawiciel Sztabu Generalnego WP, reprezentanci środowiska 
akademickiego oraz kombatanci.                                                     at
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„Dobrze, że jesteś Ojczyzno”
– Ojczyzna jest, chociażby była w niewoli. W Ojczyźnie chleb ma niepowtarzalny 
zapach. Można mówić różnymi językami, ale pieśń miłości śpiewa się w języku oj-
czystym. Tylko w języku ojczystym człowiek potrafi się modlić. Tu stoją pomniki, tu 
jest jedyna na świecie ziemia, która kryje szczątki przodków. Ojczyzna jest miejscem 
życia narodu, który ma swoją historię. To słowa śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego, za-
cytowane m.in. podczas koncertu w Katedrze Polowej, 10 listopada 2010 r. „Dobrze 
że jesteś, Ojczyzno”, zorganizowanego w wigilię Święta Niepodległości. 

Już po raz szósty w murach wojskowej świą-
tyni goszczą artyści ze Straży Granicznej 
– Orkiestra Reprezentacyjna SG z Nowego 
Sącza. Swoim koncertem umacniają w nas 
wiarę, nadzieję i miłość do ziemi, którą dał 
nam Pan. 
A że miłość to pamięć o dobru, które stało się 
naszym udziałem, w tegorocznym koncercie 
organizatorzy wspominali m.in. śp. Biskupa 
Tadeusza Płoskiego, „wielkiego Przyjaciela 
Straży Granicznej” i swoich kolegów, którzy 
zginęli w służbie Rzeczypospolitej. 
– W artystycznej zadumie nad dziejami na-
szego narodu, chcemy przypomnieć tych 
wszystkich Polaków, którzy stracili życie za 
wolność Polski. Należy im się ta wigilijna 
chwila wspomnień. Będziemy ich przywoły-
wać w pieśniach i wspomnieniach, rozkazach 
i wierszach i oni przyjdą. Staną tu między 
nami – mówił konferansjer, aktor M. Gąsio-
rek. Na ubiegłorocznym ostatnim koncercie, 
w którym uczestniczył tu na ziemi, śp. Biskup 
Płoski zwrócił uwagę, że wiele tych pieśni 
i wierszy ma formę modlitwy… Dziś modli-
liśmy się tymi pieśniami również za naszego 
Pasterza, który tak kochał Polskę. Obecni byli 
przedstawiciele rodziny Biskupa Tadeusza. 
Tytuł koncertu patriotycznego „Dobrze, że 
jesteś Ojczyzno” jest również tytułem zbio-
ru kazań patriotycznych Biskupa Polowego, 
opracowanych i przygotowanych do druku 
przez Dziekana Straży Granicznej ks. płk. 
Zbigniewa Kępę. To przesłanie znajdziemy 

zginęła!”. Wy szczęśliwsi, krwią swą piszecie 
„Żyje!” i zginąć nie może.” 
Wsłuchujmy się uważnie w zachowane 
wspomnienia tych, którzy poprzedzili nas 
w sztafecie pokoleń, przechodzących przez 
tę męczeńską ziemię, byśmy u naszego kresu 
nie zameldowali się u Pana narodów z pus- 
tym sercem i rękami. A nie daj Boże, sercem 
i rękami zabrudzonymi krzywdą naszych 
bliźnich… 
Tak wyglądała wigilia frontowa w 1914 r. we 
wspomnieniu kapelana Legionów Ojca Ko-
smy Lenczewskiego: 
„Przyniesiono choinkę. Aptekarz Łopatka 
przybrał ją watą zabarwioną krwią żołnierską 
i blaszkami z konserwowych puszek, zapalo-
no trzy świeczki, na wierzchu naprędce orzeł 
polski ołówkiem na papierze narysowany… 
Podzielono się opłatkiem, złożono sobie ży-
czenia „Wolnej Polski”, przegryźli chleba i po 
uczcie… Zaintonowano kolędy i pokazały się 
łzy na policzkach, bo na wspomnienie ro-
dzin, poległych naszych, niepewnej przy-
szłości Polski trudno nie było płakać nawet 
żołnierzowi”. 
Ukoronowaniem tego artystycznego i du-
chowego piękna, którym obdarzyli nas arty-
ści ze Straży Granicznej było podziękowanie 
Tej, która kochała mężnie i do końca – Matce 
Bożej. 
Z Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej wy-
szła ta inicjatywa wdzięcznej miłości. 
– Za 20 lat opieki nad Strażą Graniczną 
Matka Boża z prezbiterium Katedry Polowej 
otrzymała niezwykłe wotum. Skromny, ale 
jakże wymowny płaszcz Straży Granicznej 
z oznakami tej formacji. Płaszcz – symbol 
Jej niezawodnej opieki, nad każdym, kto się 
z ufnością do Niej ucieka.
 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

także na płycie z utworami Orkiestry Repre-
zentacyjnej Straży Granicznej, wydanej z oka- 
zji 20. lecia Straży Granicznej. Koncert pa-
triotyczny w przeddzień Święta Niepodle-
głości w Katedrze Polowej zainaugurował 
jubileusz SG. 
To wydarzenie artystyczne, transmitowane 
przez telewizję Trwam, zyskuje z roku na rok 
coraz więcej sympatyków i słuchaczy. Łączy 
bowiem głębię treści z poziomem wykonaw-
stwa. 
Orkiestrą dyrygują ppłk SG dr Stanisław Strą-
czek i kpt. SG Leszek Mieczkowski, a solista-
mi są Natalia Zabrzeska-Nieć (sopran) oraz 
Wacław Wacławiak (baryton). Jak zwykle 
wielkich wzruszeń dostarczyli słuchaczom naj-
młodsi artyści Maciuś Tomaszewski i Wojtuś 
Sitek. Przejmujące wykonanie „Czerwonych 
maków” przez Maćka świadczyło nie tylko 
o talencie wokalnym, ale i dojrzałości interpre-
tacyjnej. Ten śpiew wydobywał się nie tylko ze 
strun głosowych, ale i z kilkuletniego serca. 
Okolicznościowe słowo do uczestników kon-
certu skierował Zastępca Komendanta Głów-
nego Straży Granicznej płk SG Jacek Bajger. 
Wszyscy wiemy, jak wielką ofiarą był okupio-
ny ten nasz 2010 rok. Tym bardziej poruszyły 
najczulsze struny polskiej duszy znane mic-
kiewiczowskie frazy: „O roku ów! Kto ciebie 
widział w naszym kraju…” 
Czy też słowa Marszałka Piłsudskiego, skiero-
wane do żołnierzy: „Żołnierze! Krew naszych 
przodków pisała w dziejach smutne „nie 

Koncert patriotyczny w Katedrze Polowej

– U progu 20-tej rocznicy istnienia Straży Granicznej w wolnej Pol-
sce, przychodzimy do Ciebie, my, funkcjonariusze i pracownicy cy-
wilni. Pragniemy Ci podziękować za to, że w ciągu tych lat otacza-
łaś zawsze płaszczem swej opieki nas i naszą służbę Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej – modlił się Ksiądz Kapelan. 
Wypraszaj nam łaskę odwagi i hartu ducha, byśmy wszyscy za jed-
nego, a jeden za wszystkich w potrzebie zawsze stawali – prosił 
ks. M. Czuchraniuk. 
Przekazania wotum dokonali: płk SG Grzegorz Budny, komendant 
Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku, płk SG Janusz 
Gąsiorowski, inicjator pomysłu, oraz ks. por. Marcin Czuchraniuk. 
Okazją do przekazania daru był koncert patriotyczny zorganizowa-

Straż Graniczna ofiarowała płaszcz galowy do figury Matki Bożej
Figura Matki Bożej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
została przyozdobiona na Święto Niepodległości 11 listo-
pada w nowy galowy płaszcz funkcjonariusza Straży Gra-
nicznej. Symboliczny akt przekazania tego symbolicznego 
wotum odczytał ks. ppor. SG Marcin Czuchraniuk. 

ny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przez Komendę Główną 
Straży Granicznej, w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej SG. 
Pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo” przy akompaniamen-
cie Orkiestry zaśpiewał Wojciech Sitek, uczeń Szkoły Muzycznej 
w Józefowie k/ Warszawy.
Idea ufundowania galowego płaszcza do figury Matki Bożej w woj- 
skowej katedrze zrodziła się podczas jednego ze spotkań funk-
cjonariuszy Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z Biskupem 
Polowym WP Tadeuszem Płoskim, zaaranżowanego przez płk. SG 
Janusza Gąsiorowskiego. 
Realizacją pomysłu zajęli się kpt. Bogusław Sergiel oraz ks. Marcin 
Czuchraniuk. Płaszcz uszyła firma z Nowej Rudy. Został on udeko-
rowany szarotkami dla podkreślenia nawiązania do tradycji pie-
choty górskiej oraz odznaką Straży Granicznej. 
Płaszcz jest dziękczynnym wotum za opiekę Matki Bożej nad funk-
cjonariuszami i pracownikami Straży Granicznej w okresie 20-lecia 
istnienia tej formacji. 

Ks. płk Zbigniew Kępa 
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Niebanalne
życiorysy

Przyszła na świat w nie-
wielkiej miejscowości 
Andoain w baskijskiej 
prowincji Gipuzkoa (jej 
stolicą jest San Sebasti-

án) jako pierwsza z siedmiu córek w biednej 
rodzinie. Właśnie ubóstwo zmusiło całą ro-
dzinę do przeprowadzki do pobliskiej Tolo-
sy. Tam mała Juana Josefa pomagała matce 
i opiekowała się siostrami, ale rodziny nie 
stać było na posłanie jej do szkoły. W wieku 
20 lat rozpoczęła samodzielne życie, pracu-
jąc jako pomoc domowa w Burgos. Będąc 
osobą bardzo pobożną, wiele czasu spędza-
ła w kościele na modlitwie i rozważaniach 
o życiu. Wtedy też zrodziło się w niej powo-
łanie zakonne, ale żadne z istniejących zgro-
madzeń jej nie odpowiadało. Dopiero pod 

wpływem widzenia Bożego, jakiego doznała 
2 kwietnia 1869, zrozumiała, że ma założyć 
nową wspólnotę zakonną, która zajęłaby się 
zaniedbaną i opuszczoną młodzieżą.
Mimo, że sama była prawie niepiśmienna, 
a przy tym biedna i samotna, potrafiła dość 
szybko wcielić w życie swe pragnienie i wkrót-
ce powołała do życia w Salamance Zgroma-
dzenie Córek Jezusa, oparte na ćwiczeniach 
duchowych św. Ignacego Loyoli. Ze względu 
na bliskie kontakty z jezuitami i duchowo-
ścią ich założyciela, siostry są nazywane w 
Hiszpanii „jezuitkami”. 8 grudnia 1871 roku 
zatwierdził je biskup tego miasta (późniejszy 
arcybiskup Sewilli i kardynał) Joaquin Lluch 
y Garriga (1816-82), a 18 września 1902 r.  
decyzję tę potwierdził Leon XIII. Pierwszą 
przełożoną nowej wspólnoty zakonnej zos- 

Św. Kandyda Maria od Jezusa (Juana Josefa Cipitria y Barriola; 31 V 1845-9 VIII 1912) 
– Hiszpanka z Kraju Basków, założycielka Zgromadzenia Córek Jezusa.

tała sama założycielka, która przyjęła w niej 
imiona Kandydy Marii od Jezusa.
Chociaż początkowo zamierzała zajmować 
się tylko młodzieżą ubogą i zaniedbaną, 
z czasem zrozumiała, że jej zgromadzenie 
ma być otwarte również na młodych ludzi 
z bogatszych domów, gdyż dzięki ich środ-
kom będzie można pokrywać koszty kształ-
cenia i wychowania tych biedniejszych. Mi- 
mo trudności, na jakie nieraz napotykała 
w swej działalności, jej dzieło rozwijało się, 
obejmując coraz to nowe regiony Hiszpanii, 
a nawet docierając do Brazylii i innych kra-
jów. Zmarła w Salamance.
Beatyfikował ją 12 maja 1996 Jan Paweł II, 
a kanonizował Benedykt XVI – 17 paździer-
nika 2010 r.

oprac. jur

Cierpienie i śmierć 
to sprawy, od któ-
rych człowiek woli 
trzymać się jak naj-
dalej. Ból związany 

z odchodzeniem bliskich osób, patrzenie 
na cierpienie umierających członków ro-
dziny pozostawia w każdym z nas nieza-
tarte wspomnienie. Spotkania z umiera-
jącymi potrafią zmieniać ludzi. Nieodwra-
calność i ostateczność procesu umierania 
sprawia, że ludzie niechętnie towarzyszą 
umierającym w ich ostatnich chwilach. 
Często rolę pośrednika między nimi a umie- 
rającym musi pełnić osoba trzecia, po-
średnik, ktoś kto w ostatniej godzinie 
towarzyszy w cierpieniu i odchodzeniu, 
chwyci dłoń, pożegna. W ostatnich la-
tach dostrzegalny jest rozwój ośrodków 
hospicyjnych, miejsc, w których śmierć, 
o ile można tak w ogóle powiedzieć, staje 
się godniejszą i… bardziej znośną.

Tematowi hospicjów i opieki hospicyjnej nad 
umierającymi poświęca swą najnowszą pu-

Obecni do końca

blikację ks. kmdr dr Leon Szot, szef pionu ko-
ścielnego Kurii Polowej. W swojej monografii, 
zatytułowanej „Obecni do końca” ks. Szot za-
stanawia się nad powstaniem i funkcjonowa-
niem ruchu hospicyjnego, tematyką związaną 
ze wspieraniem duchowym i fizycznym osób 
umierających oraz omawia rolę wolontariuszy 
w działającym w Polsce ruchu hospicyjnym.
Jak sam autor przyznaje, impulsem do po-
wstania tej książki była możliwość przedsta-
wienia studentom UKSW posługi w hospi-
cjum, dzięki zajęciom „Opieka paliatywna 
i hospicyjna” zorganizowanym przez Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej. – To spotkanie 
młodych ludzi z człowiekiem w terminalnym 
studium choroby uzmysłowiło autorowi ol-
brzymi lęk człowieka przed kontaktem z cho-
rym i cierpiącym. To prawda, śmierć choć od 
zawsze towarzyszyła człowiekowi jest pro-
cesem bolesnym i trudnym, dlatego nigdy 
dość refleksji o tym jak tworzyć świadomość, 
zwłaszcza młodych, wobec problemów osta-
tecznych. 
Ks. dr Szot znajduje walor oczyszczający 
w dostrzeganiu cierpienia innych. Autor 

choć nie zachęca do poszukiwań tego ka-
tharsis, stawia problem współodczuwania 
śmierci i solidarności z człowiekiem umie-
rającym, przed którym postawiony jest pra-
cownik hospicjum. 
W innym miejscu ks. dr Szot podkreśla też, że 
„milcząca obecność jest w niektórych przy-
padkach wszystkim o co prosi umierający”. 
Problem nawiązywania więzi jest istotny, nie 
chodzi tu jednak o bratanie się z umierającym, 
ale o zaspokojenie podstawowego poczucia 
towarzyszącego człowiekowi od zarania dzie-
jów, potrzeby oderwania od samotności.
Choć książka koncentruje się na naukowym 
podejściu do tematu organizacji, uwarun-
kowań prawnych i roli hospicjów niektóre 
uwagi w niej zawarte zainteresują także czy-
telnika, który do tej pory nie angażował się 
w problematykę tanaistyczną. 

Tytuł: Obecni do końca, autor ks. kmdr. dr 
Leon Szot, Wydawnictwo i Drukarnia Diece-
zji Rzeszowskiej, Warszawa 2010, ss.106

Krzysztof Stępkowski

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli
nieprzedawnione

„Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości”.
Leopold Staff
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Kadeci z Liceum im. Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego 
w Lipinach powierzyli się opiece Matki Bożej
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, we wspomnie-
nie św. Leona Wielkiego, 10 listopada 2010 r. w Katedrze Polowej 
kadeci z Liceum w Lipinach koło Opoczna zawierzyli się najlepszej 
Matce i Przewodniczce. Reaktywowany po latach korpus kadecki 
– który przyjął 29 października br. imię Biskupa Polowego Tadeusza 
Płoskiego – podejmuje właśnie najlepsze tradycje wychowania do 
odpowiedzialnej i ofiarnej służby polskiej niepodległości.

Liceum kadeckie z Lipin nawiązuje do trady-
cji elitarnej Szkoły Korpusu Kadetów nr 1 we 
Lwowie z okresu II Rzeczypospolitej. Szkołę 
prowadzi Fundacja św. Marcina „Patria et 
Misericordia”, której założycielem jest ks. płk 
Marek Wesołowski.
Kadeci z Liceum Akademickiego Korpusu 
Kadetów nr 1 w Lipinach stanęli szpalerem 
wzdłuż nawy głównej Katedry Polowej w pięk- 
nych granatowych uniformach ze swoim Ko-
mendantem, płk. Ryszardem Młodzianow-
skim.
We Mszy św. uczestniczyły najbliższe rodziny 
licealistów, ich znajomi, koleżanki i koledzy, 
władze samorządowe z Przysuchy i Odrzywo-
łu. Wszyscy, którzy wsparli ideę reaktywacji 
wychowania wojskowych elit do ofiarnej służ-
by Ojczyźnie.
Władze wojskowe reprezentował gen. bryg. 
Michał Sikora, szef wojsk radiotechnicznych 
Sił Powietrznych, a środowisko kadetów II RP 
z Londynu – Jerzy Kozłowski.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił 
ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej WP.
Eucharystię w intencji zmarłych kadetów oraz 
ich młodych następców sprawował również 
ks. płk Marek Wesołowski, a ministrantami 
i lektorami byli kadeci z Lipin.
– Kadeci – mówił w homilii ks. kmdr Leon 
Szot – to byli ludzie, dla których wartościami 
nadrzędnymi, za które gotowi byli oddać ży-
cie, były wiara i ojczyzna.
– Środowiskiem dorastania do Bożych wy-
magań, mówił dalej ks. Szot, jest moja Oj-
czyzna. To ona jest najbliższym środowiskiem 
zbawienia. „Człowiek, który odrzuca swoje 
ojczyźniane środowisko, które go zakorze-
nia, pozwalając doświadczyć, że jest u sie-
bie, najczęściej gubi się w kulturze masowej 
i społeczności anonimowej stając się przed-
miotem manipulacji”.
Ks. Szot scharakteryzował dalej główną za-
sadę formowania młodzieży męskiej w szko-
łach kadetów: – W szkołach kadetów reali-
zowano cel najwyższy – wychowanie ludzi 
bezgranicznie oddanych Polsce oraz zawsze 
gotowych na jej usługi.
Kanclerz Kurii Polowej wyraził nadzieję, że 
„kadeci staną się ludźmi myślącymi, kocha-
jącymi Ojczyznę, ludźmi, którzy na każdym 
stanowisku przyniosą pożytek i chlubę swo-
jemu krajowi.
Pierwszą szkołą tego rodzaju była założona 
w 1765 r. Szkoła Rycerska. Dzień zaczynał 
się w niej pobudką o szóstej rano, a zajęcia 
kończyły o 20.30. „Rycerze Rzeczypospolitej” 
wychowywani byli w poczuciu honoru, kole-
żeństwa, w poszanowaniu munduru. Mundur 
i stopień wojskowy zobowiązywał do odpo-

wiedzialności za państwo 
i jego obywateli. Kadeci co-
dziennie przed śniadaniem 
uczestniczyli we Mszy św. 
i mieli swojego kapelana. 
Kadet odznaczał się umiło-
waniem ojczyzny i bojaźnią 
Bożą, która jest miernikiem 
prawdziwej mądrości.
Szkoły kadetów wychowały pokolenia, które 
nigdy nie pogodziły się z utratą niepodległości 
Polski, stając mężnie w jej obronie. – To naj-
lepsze placówki oświatowo-wychowawcze w 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, podsumował 
ks. Leon Szot.
Na zakończenie życzył kadetom z Lipin, by 
byli dobrymi Polakami i katolikami.
Akt zawierzenia kadetów i ich nauczycieli 
opiece Matki Bożej, Królowej Polski odczytał 
kanclerz Kurii Polowej Leon Szot. Delegacja 
kadetów ze swoim komendantem złożyli 
u stóp Matki Bożej wotum – kadecki medal 
oraz wiązankę kwiatów.
Założyciel szkoły ks. płk Marek Wesołowski 
odczytał akt przekazania Liceum w Lipinach 

Figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dar od Ka-
tedry Polowej.
Po Mszy św. kadeci wraz z pozostałymi uczest-
nikami Eucharystii nawiedzili grób swojego 
Patrona, Biskupa Polowego Tadeusza Płoskie-
go. Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów 
w Lipinach to pierwsza tego typu placówka 
w kraju. W szkole uczy się ponad 30 chłop-
ców. Szkoła przygotowuje uczniów do służby 
w armii, kontynuowania nauki w szkołach ofi-
cerskich oraz wyższych szkołach technicznych.
W Polsce najstarszą szkołę tego typu utworzył 
Stanisław August Poniatowski 15 marca 1765 
roku w Warszawie. Nosiła ona nazwę Akade-
mii Szlacheckiej Korpusu Kadetów, potocznie 
nazywana Szkołą Rycerską.
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Przysięgali na Zamku Królewskim
W tym samym miejscu, gdzie zaprzysiężeni zostali kadeci ze Szkoły Rycerskiej 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, przysięgali na kadecki sztandar licealiści 
– kadeci z Lipin. Uroczystość przekazania tradycji kadeckich II RP, nowego sztan-
daru oraz przysięga odbyły się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie 
w przeddzień Święta Niepodległości.

Na wewnętrznym dziedzińcu Zamku Królewskiego obok siebie stanęły Kompania Reprezen-
tacyjna Wojska Polskiego i Kadeci z Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów nr 1 z Lipin. 
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość zaprzysiężenia poprowadził płk Andrzej 
Śmietana, zastępca dowódcy Garnizonu Warszawa. Sztandar dla szkoły ufundowali kadeci 
II RP – Związek Junackiej Szkoły Kadetów im. Gen. Władysława Andersa z Londynu. Matką 
chrzestną sztandaru została Pani Lucyna Gągor, wdowa po gen. Franciszku Gągorze, który 
zginął 10 kwietnia 2010 r. w drodze do Katynia pod Smoleńskiem. Chrzestnym sztandaru był 
Pan Jerzy Kozłowski, prezes Związku Junackiej Szkoły Kadetów im. Gen. Władysława Andersa. 
Symboliczne gwoździe do drzewca przybijali też przedstawiciele władz samorządowych tere-
nu, gdzie znajduje się nowo powstała kadecka szkoła oraz przedstawiciele fundacji „Patria et 
Misericordia”. Po błogosławieństwie sztandaru przez ks. kmdr. Leona Szota, kanclerza Kurii 
Polowej WP, Pani Lucyna Gągor przekazała sztandar Komendantowi liceum płk. Ryszardowi 
Młodzianowskiemu. Delegacja kadetów złożyła przysięgę na sztandar, zakończoną sło-
wami: Tak mi dopomóż Bóg. Na zakończenie ceremonii słowa podziękowania wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości, skierował 
założyciel szkoły ks. płk Marek Wesołowski. Medalami korpusu kadetów uhonorował 
przedstawicieli Wojska Polskiego, władze samorządowe i innych zasłużonych dla tego 
pionierskiego po 1989 r. dzieła edukacyjnego Pan Jerzy Kowalski. Krokiem defiladowym 
ze sztandarem na czele kadeci opuścili dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie. Szli 
w szyku zwartym w swoich granatowych mundurach i płaszczach, w rogatywkach na gło-
wach Krakowskim Przedmieściem w stronę Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie oddali hołd 
bohaterom polskiej Niepodległości.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Nowe miejsca pamięci o ofiarach 
katastrofy smoleńskiej
Pomnik upamiętniający 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenc-
kiego pod Smoleńskiem, w której 10 kwietnia br. zginęli m.in. 
prezydent RP Lech Kaczyński, a także biskup polowy WP Tade-
usz Płoski, odsłonięto 10 listopada na warszawskich Powązkach. 
Tego samego dnia, w siedzibie Ministra ON na ul. Klonowej odsło-
nięta została tablica upamiętniająca ofiary katastrofy, związane 
z polskimi siłami zbrojnymi. Jedną z sal konferencyjnych nazwa-
no imieniem wiceministra ON Stanisława Komorowskiego.

Na Powązkach obecne były rodziny ofiar, 
prezydent RP Bronisław Komorowski z mał-
żonką, premier Donald Tusk, przedstawiciele 
rządu, parlamentu i prezydent miasta Hanna 
Gronkiewicz-Waltz oraz nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Celestino Migliore. Pomnik 
poświęcił metropolita warszawski kard. Ka-
zimierz Nycz. Modlitwę ekumeniczną przy 
odsłoniętym pomniku poprowadził ks. płk 
Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu 
Polowego. Pomnik odsłonili wspólnie pre-
zydent RP, prezydent miasta oraz Izabela Ja-
nuszko, matka stewardesy Natalii Januszko, 
najmłodszej ofiary katastrofy.
W imieniu rodzin ofiar katastrofy przemó-
wiła Joanna Racewicz, żona funkcjonariusza 
BOR kapitana Pawła Janeczka. Podkreśliła, 
że „wrzawa” jaka została po katastrofie 
sprawia, że rany rodzin są wciąż otwarte. 
Dodała, że politycy będą mówić o tej kata-
strofie „z bardzo różnych powodów”, a lu-
dzie przychodzić pod pomnik.
Wdzięczność należy się tym, którzy czynić 
to będą z potrzeby serca, nie z ciekawości. 
– W imieniu rodzin proszę o ciszę nad tymi 
trumnami, w tym jednym miejscu, o uszano-
wanie naszej żałoby, w tym jednym miejscu 
– powiedziała Joanna Racewicz.
Podziękowała wszystkim, którzy pomagali ro-
dzinom ofiar w trudnych dniach – przyjacio-
łom, duchownym, ratownikom medycznym 
i psychologom, a także archeologom, którzy 
nie chcieli za swoją pracę honorarium. Podkreś- 
liła, że chodzi o pamięć, ale i o prawdę, praw-
dę o tym co się wydarzyło i dlaczego. – Praw-
da nie zapełni pustki i nie ukoi bólu, ale tylko 
prawda może nas wyzwolić – powiedziała.
Prezydent Komorowski przypomniał, że 
10 kwietnia br. dramat, strata i ból dotknę-
ły cały naród, ale przede wszystkim rodziny 
tych, którzy zginęli. – Rany państwa sto-
sunkowo łatwo można zagoić, dzięki pro-
cedurom demokratycznym, rany w sercach 
bliskich trudniej się zabliźniają, czasem nig- 
dy – powiedział.
– Byliśmy z wszystkimi bliskimi ofiar w tam-
tych dniach i chcemy, by dziś czuli, że jeste-
śmy z nimi na miarę naszych możliwości – 
podkreślił i dodał, że pomnik, który powstał 
„nie z kalkulacji” ma upamiętnić tych, którzy 
zginęli, stać się miejscem zadumy. – Jesteś- 
my jedną, osieroconą rodziną – zakończył.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-
-Waltz nazwała Powązki „cmentarzem na-
rodowej martyrologii” i przypomniała ilu 
bohaterów i patriotów zostało tu pochowa-
nych. Podkreśliła, że pomnik ofiar katastrofy 

smoleńskiej dopisze się 
do tragicznej karty his- 
torii Polski.
Kard. Nycz przed poś- 
więceniem pomnika po- 
wiedział, że katastrofa 
zraniła cały naród. Przy-
pomniał też, że ojczyzna jest wartością god-
ną ofiary życia, ale i pracy i codziennego 
wypełniania obowiązków, czego należy się 
uczyć od tych, którzy zapłacili za ojczyznę 
najwyższą cenę. Pomnik ma upamiętnić ich 
życie i tragiczną śmierć na całe pokolenia.
Modlitwę ekumeniczną przy pomniku od-
mówili administrator ordynariatu polowego 
WP ks. płk Sławomir Żarski, bp Jerzy Pań-
kowski prawosławny ordynariusz Wojska 
Polskiego oraz bp Mirosław Wola, naczelny 
kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa 
Wojskowego.
Po modlitwie odczytano nazwiska wszystkich 
96 ofiar katastrofy, a następnie oddano sal-
wę honorową. Uroczystość zakończyły sal- 
wa honorowa i złożenie wieńców pod po-
mnikiem.

Ul. Klonowa
Tego samego dnia o godz. 11.30 rozpoczęła  
się uroczystość nadania imienia śp. Stanisła-
wa Komorowskiego, podsekre-
tarza stanu w MON, jednej z sal 
w siedzibie ministerstwa przy ul. 
Klonowej. W uroczystości uczest-
niczyła żona Ewa Komorowska 
z najbliższą rodziną, przyjacie-
le oraz przedstawiciele kadry Sił 
Zbrojnych i Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz duchowieństwo. 
Minister Obrony Narodowej Bog-
dan Klich wraz z małżonką tra-
gicznie zmarłego ministra odsło-
nili portret nowego patrona sali 
konferencyjnej.
– Nie jest przypadkiem, że dzisiaj tę salę na-
zywamy imieniem Staszka. (…) Ta sala, była, 
jest i będzie z nim związana. (…) Tutaj spędził 
ponad 2,5 roku. Uczestniczył w najważniej-
szych odprawach, podejmowaniu najważniej-
szych decyzji dla państwa, decyzji obronnych 
ale i spraw dotyczących codzienności – tymi 
słowami minister Klich zwrócił się do uczest-
ników uroczystości. – Budynek przy Klonowej 
ma swoją historię, w którą wpisuje się dzisiej-
sze wydarzenie. Stanisław Komorowski wpi-
sał się swoją pracą i życiem w historię Polski, 
zaświadczył życiem, że Polska to nie przypad-
kowe słowo – powiedział minister.

Minister Klich zaznaczył, że to wydarzenie 
nie jest ważne tylko dla jego uczestników. 
– To wydarzenie ma w przyszłości zaświad-
czyć przyszłym pokoleniom, że Stanisław 
Jerzy Komorowski był tym człowiekiem, 
o którym pamięć trzeba szanować – podkre-
ślił minister.
O godz. 12.00 na placu przed siedzibą MON 
rozpoczęła się uroczystość upamiętniająca 
ofiary katastrofy smoleńskiej. Na murze bu-
dynku Minister Bogdan Klich odsłonił tablicę 
z 30 nazwiskami ofiar, które były związane 
z Wojskiem Polskim. Tablicę poświęcił ks. płk 
Sławomir Żarski, administrator Ordynariatu 
Polowego. Modlitwy ekumeniczne odmó-
wili także przedstawiciele bratnich duszpa-
sterstw wojskowych.
Zwracając się do rodzin, które przybyły na 
uroczystość minister Klich powiedział, że te 
osoby, których nazwiska widnieją na tablicy, 
kiedyś były cząstką naszego życia, a dziś są 
cząstką naszej pamięci.

Ewa Komorowska, dziękując w imieniu za-
proszonych gości za odsłonięcie tablicy, 
odczytała fragmenty listów, jakie kilka dni 
temu wspominając swoich bliskich napisali 
do niej członkowie rodzin: „odeszli, ale ich 
wizja świata będzie kontynuowana, straci-
liśmy szlachetnych i pracowitych Polaków, 
utraciliśmy ich szaleńcze poświęcenie dla 
służby, dzięki nim lepiej zrozumieliśmy, co 
oznacza być Polakiem”.
Na zakończenie uroczystości minister Bog-
dan Klich oraz Ewa Komorowska złożyli pod 
tablicą kwiaty i zapalili znicz pamięci.

Oprac. kes
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Pierwszy pomnik Naczelnika w Warszawie
Przed Pałacem Lubomirskich w Warszawie, na Placu Żelaznej Bramy, po blisko 
200 latach starań o uwiecznienie wielkiego Polaka, dowódcy, Najwyższego Na-
czelnika Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji 1794 r., monumentem w 
stolicy kraju – kilkusetletnie wysiłki zwieńczono w końcu sukcesem. Z inicjatywy 
prof. Mariana Marka Drozdowskiego, prezesa Stowarzyszenia Budowy Pomnika 
Tadeusza Kościuszki, 16 listopada, stanął w Warszawie pomnik, który jest kopią 
monumentu usytuowanego naprzeciwko Białego Domu w Waszyngtonie. 

Jak zaznaczył Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski: „Postać Tadeusza Kościuszki jest 
postacią symboliczną dla całego państwa, 
dla całego polskiego narodu (...). Kościuszko 
jest dobrym symbolem dla tego, co zawsze 
z dumą podkreślamy: że my, Polacy, potrafi-
my myśleć, działać, a gdy trzeba – także wal-
czyć z myślą o wolności innych...”.
Podkreślił także, że: „Warszawa to miejsce, 
w którym krzyżują się drogi wszystkich Pola-
ków, gdzie także w sposób szczególny prze-
żywa się całą, przebogatą historię – także 
historię walki o wolność”. Prezydent wyraził 
zadowolenie, że pomnik stanął w „tak zna-
czącym miejscu - niedaleko Grobu Nieznane-
go Żołnierza i Placu Piłsudskiego”. 
Bronisław Komorowski podziękował Pani Han-
nie Gronkiewicz-Waltz i wszystkim zaangażo-
wanym w realizację tej szczytnej inicjatywy.  
Pani Prezydent przypomniała rolę Warszawy 
podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. 
Przybliżyła także postać bohatera uroczysto-
ści. „Mit i legenda wybitnego dowódcy walk 
o Konstytucję 3 Maja, absolwenta warszaw-
skiej Szkoły Rycerskiej, znakomicie wykształ-
conego inżyniera, specjalisty od fortyfikacji, 
amerykańskiego generała walczącego o nie-
podległość Stanów Zjednoczonych, Najwyż-

szego Naczelnika Siły Zbrojnej Naro-
dowej, zostaje dzisiaj upamiętniona 
pomnikiem” – podkreśliła.
Prof. Drozdowski w krótkim wystą-
pieniu przypomniał, że już książę 
Adam Jerzy Czartoryski podjął jako 
pierwszy temat budowy pomnika Kościuszki, 
ale władze zaborcze wiedziały, że będzie on 
symbolem polskiego, niezłomnego ducha i 
zakazały budowy monumentu.
Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: 
Prezydent Bronisław Komorowski, Prezydent 
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, amba-
sador USA w Polsce Lee A. Feinstein, prezes 
Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza 
Kościuszki, prof. Marian Marek Drozdowski 
oraz Sławomir Sikora, prezes zarządu Banku 
Citi Handlowy, który wsparł finansowo budo-
wę monumentu.
Pomnik poświęcił kardynał nominat Kazi-
mierz Nycz, metropolita warszawski. Uro-
czystość zakończyło złożenie wieńców przez 
poszczególne delegacje, wśród których nie 
mogło zabraknąć młodzieży ze szkół noszą-
cych imię Naczelnika, jednostek wojskowych 
kultywujących tradycje kościuszkowskie oraz 
reprezentantów miast związanych z insurek-
cją kościuszkowską.

Na uroczystość przybyli m.in. wicepremier 
Waldemar Pawlak, szef BBN Stanisław Koziej, 
Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. 
Wiesław Grudziński, przedstawiciele władz 
samorządowych, instytucji publicznych oraz 
kombatanci.
Oprawę uroczystości tworzyła Kompania 
Reprezentacyjna WP oraz Chór Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego WP, który na 
zakończenie wykonał wiązankę pieśni patrio-
tycznych. 

* * *
Pomnik jest kopią monumentu autorstwa 
polskiego rzeźbiarza prof. Antoniego Po-
piela. Dzieło artysty zostało ufundowane ze 
składek Polonii amerykańskiej i przekazane w 
darze społeczeństwu Stanów Zjednoczonych 
9 maja 1910 roku. Monument przedstawia 
postać gen. Tadeusza Kościuszki w stroju 
amerykańskiego generała z planem fortyfi-
kacji Saratogi w dłoni.                               at

Na naszych uszach rodzi się właśnie niebezpieczna manipulacja medialna. Z ust in-
telektualistów i polityków o poglądach lewicowych słyszymy ostatnio – powtarza-
ną z socjotechniczną regularnością – opinię o zagrożeniu faszyzmem. Zagrożenie to 
medialne autorytety lewicy wyczytały z marszów z pochodniami, idących Krakow-
skim Przedmieściem co miesiąc 10 każdego miesiąca.

Dziś chrześcijanom – którzy po Mszy św. za 
dusze ofiar katastrofy smoleńskiej idą z po-
chodniami Krakowskim Przedmieściem, by 
uczcić Prezydenta w miejscu, skąd wyruszył 
w swoją ostatnią drogę do Katynia, w miej-
scu, które uosabia majestat Rzeczypospoli-
tej – przypisuje się mordercze zamiary spod 
znaku swastyki. 

W 64. roku po narodzeniu Chrystusa niejaki 
Neron uczynił z chrześcijan żywe pochodnie na 
krzyżach oskarżając ich o podpalenie Rzymu. 
Rzym spłonął, chrześcijanie płonęli w mę-
czarniach, a cesarz powiększył swój pałac. 
A przy tym świeża porcja adrenaliny – wi-
dok płonącego miasta – stała się „paliwem” 
dla jego lichej poezji. Gdy władza bawi się 
ogniem, a nawet tylko zapałkami, to zawsze 
źle się kończy dla czcicieli krzyża. 
W tym roku po raz drugi obchodziliśmy 
dzień solidarności z prześladowanymi chrze-
ścijanami.
Kościół spływający krwią chrześcijan modlą-
cych się na Mszy św. w Iraku i ten czteroletni 
chłopczyk, który skrył się pod ołtarzem… 
Został zastrzelony wraz z innymi wiernymi 
mimo, że ksiądz prosił, by zabrać jego życie 
i ocalić pozostałych. Prześladowcy chrześci-

jan odzierają dziś chrześcijan nie tylko żyw-
cem ze skóry (Indie), ale i z godności, dobre-
go imienia (dyskryminacja prawna i admini-
stracyjna, wyszydzanie w mediach, w kinie, 
na scenie, w kabarecie). Doprawdy czy Pani 
Profesor UW i inni nie wiedzą, czy nie chcą 
wiedzieć, że chrześcijanie od pierwszych 
wieków używali pochodni, gdy się modlili, 
gdy szli w procesjach. Przed tabernakulum 
w Katedrze Polowej pali się żywym ogniem 
lampka oliwna. Symbol obecności Chrystusa 
wśród nas. Biblijna symbolika światła jest dla 
chrześcijan jednoznaczna. Światłość świata 
to Chrystus – Droga, Prawda i Życie.
Nasi współwyznawcy ginęli więc zawsze, 
gdy nie chcieli – jak bracia machabejscy 
– oddać pokłonu złotym cielcom i władcom 
tego świata, bo kolana zginali wyłącznie 
przed swoim Jedynym Panem.
Stąd ten ogień, stąd to światło na ołtarzach 
i w dłoniach chrześcijan, którzy chcą zapalić 
świat miłością Chrystusa. 
Ile trzeba złej woli, arogancji, by skojarzyć te 
pochodnie z hitlerowskimi wiecami?!
Czy tak samo będzie interpretowana Droga 
Krzyżowa, która od lat w Wielki Piątek idzie 
Krakowskim Przedmieściem w asyście żoł-
nierzy i harcerzy z pochodniami w dłoniach? 
A jak w takim razie lewicowi działacze zinter-

Płonąć jak pochodnia Fe l ieton
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
3 listopada, w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym, odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy wchodzących w skład Narodowych Sił Rezer-
wowych. 30 żołnierzy elewów wypowiadało rotę przysięgi wojskowej wobec zgromadzonych rodzin, przyjaciół i zaproszonych gości. Przysięgę 
przyjmował dowódca 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego płk Piotr Chudzik. Wśród zaproszonych gości byli m.in. dowódcy jednostek 
garnizonu Warszawa, prorektor Wojskowej Akademii Technicznej, szef sztabu Dowództwa Garnizonu Warszawa, Bp Polowy Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego ppłk Mirosław Wola . Po złożonej przysiędze zostało udzielone błogosławieństwo żołnierzom na czas służby 
przez ks. mjr Krzysztofa Kacorzyka – kapelana 10 WPSam. Po przysiędze żołnierze udali się na okolicznościowy urlop.
Narodowe Siły Rezerwowe będą utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie jednostek w sytuacjach kryzysowych 
– i w tym sensie nie staną się one oddzielną formacją; nie będą tworzone nowe jednostki organizacyjne ani związki taktyczne. Ochotnicy 
będą przydzielani do już istniejących jednostek.                                        Pk

Warszawa
Przebywający z oficjalna wizytą w Polsce minister obrony Republiki Cypru Costas Pa-
pacostas odwiedził 4 listopada Katedrę Polową WP. Minister wysłuchał historii Katedry 
i duszpasterstwa wojskowego, którą przybliżył kapelan kancelarii prezydenta ks. mjr 
Mateusz Hebda. Costas Papacostas wpisał się także do księgi pamiątkowej Kaplicy Ka-
tyńskiej. Gość Katedry Polowej był szczególnie zainteresowany okolicznościami doko-
nanej przez sowietów zbrodni, prosił o dokładne wyjaśnienia poszczególnych elemen-
tów wystroju kaplicy. Na chwilę zatrzymał się także przy tablicy poświęconej ofiarom 
katastrofy smoleńskiej.
Minister Papacostas złożył także hołd zmarłemu bp. Płoskiemu, który spoczywa wraz ze 
swoim sekretarzem w Kaplicy Lotników. Przy grobie tragicznie zmarłego ordynariusza 
pytał o szczegóły dotyczące organizacji i struktury Ordynariatu Polowego.
Na koniec ks. Hebda przekazał Ministrowi ON Cypru pamiątkowy album na temat Ka-
tedry Polowej oraz album z polskimi pieśniami patriotycznymi wydanymi przez Caritas 
Wojskową.                                                                                                              kes 

Konstancin-Jeziorna
Już po raz ósmy przy kościele Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi w Konstancinie-Jeziornie 
(Klarysew) odbyła się akcja honorowego 
krwiodawstwa. Jej uczestnicy oddali prawie 
5 litrów krwi. Krew była pobierana w nowo-
czesnym ambulansie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Warsza-
wy. W rozmowie z „NasząSłużbą „ ks. Tade-
usz Jamka, miejscowy proboszcz zapowie-
dział, że kolejna akcja odbędzie się w Wiel-
kim Poście, podczas rekolekcji parafialnych. 
Wyraził radość z faktu, że zainteresowanie 
ideą honorowego krwiodawstwa jest duże.
Pierwsza akcja odbyła się 26 marca 2006 r. 
podczas rekolekcji wielkopostnych głoszo-
nych w parafii w Klarysewie przez ks. płka 
Zenona Surmę.
Organizatorami akcji w Klarysewie byli ks. 
Tadeusz Jamka, proboszcz z Klarysewa, ks. 
płk Zenon Surma, krajowy duszpasterz ho-
norowych dawców krwi, proboszcz parafii 
wojskowej w Zegrzu i Dariusz Piotrowski, dy-
rektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie.               kes

pretują międzynarodową żołnierską procesję 
światła, która co roku w maju płynie uliczkami 
Lourdes. Czy żołnierze idący z pochodniami 
Miodową, niosący obraz Jezusa Miłosiernego 
na zakończenie Misji świętych w Ordynariacie 
Polowym to też potencjalni „faszyści”?...
Odpowiedź jest w miłujących i przebaczają-
cych oczach Jezusa Miłosiernego. Wszystkim 
„antyfaszystom” wojującym – na zamówie-
nie „jedynie słusznej” Gazety (która zamiast 
opisywać w prawdzie rzeczywistość, kreuje 
ją) – życzymy, by ogrzali swe serca i oczyścili 
sumienia w świetle tej Miłości. 
Młody człowiek z lewackiej bojówki w te-
goroczne Święto Niepodległości znieważył 
krew ofiar, bohaterów walczących o pod-

miotowość narodu polskiego. To ich 
krew, ich ofiara, ich miłość do Ojczyzny 
sprawiła m.in., że żyje w wolnym kraju. 
– „Krew, naród to pojęcia faszystow-
skie” – powiedział młody człowiek pod 
Kościołem św. Anny w Narodowe Świę-
to Niepodległości. „Faszystami” nazy-
wali oprawcy stalinowscy najszlachet-
niejszych polskich patriotów i wyrywali 
im paznokcie w katowniach UB. Faszy-
ści – to groźna etykieta, którą stygmaty-
zowano najlepszych w naszej Ojczynie, 
by potem ich zabić. Jak 18-letnia Danu-
sia Siedzikówna ps. „Inka” i tylu innych 
męczenników polskiej sprawy. 
Wśród bohaterów polskiej Niepodle- 

głości byli duchowni i politycy, ludzie różnych 
stanów, pochodzenia i wyznania, wrośnięci jed-
nak sercem w tę ziemię, podarowaną nam przez 
Pana Boga. Dla nich naród polski to była przyjazna 
i gościnna wspólnota połączona Chrystusowym 
krzyżem, który zawsze miał otwarte ramiona dla 
przybyszów. Naród polski szacunek i gościnność 
dla innych miał wypisaną w swoim chrześcijań-
skim sercu, które utrwaliło w przysłowiu: Gość 
w dom Bóg w dom.
„Tolerancja”, na kłamliwych ustach, miała w na-
szej Ojczyźnie zbyt często twarz kata. 
Disce puer! Ucz, się młody człowieku, historii 
swojego kraju z rzetelnych źródeł. Do nich na 
pewno nie należy „jedynie słuszna Gazeta”. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska



fot. szer. Marcin Rybak

Króluj nam Chryste
zawsze i wszędzie!


