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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy Bracia i Siostry,
Obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan, w czasie którego wszyscy wie-
rzący w Chrystusa są zaproszeni do zjed-
noczenia się w modlitwie, aby zaświadczyć 
o istniejącej między nimi głębokiej więzi i pro-
sić o dar pełnej komunii. Jest faktem opatrz-
nościowym, że w centrum drogi budowania 
jedności znajduje się modlitwa: przypomina 
to nam po raz kolejny, że jedność nie może 
być po prostu wynikiem działania ludzkie-
go, ale że jest ona przede wszystkim darem 
Boga, zakładającym wzrastanie w komunii 
z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Sobór 
Watykański II mówi: „Taka wspólna prośba 
jest zapewne nader skutecznym środkiem 
uproszenia łaski jedności i właściwym pod-
kreśleniem więzów, które dotąd łączą kato-
lików z braćmi odłączonymi: «Gdzie bowiem 
dwaj albo trzej są zgromadzeni w imię moje, 
tam Ja jestem pośród nich” (Mt 18, 20)»” 
((Dekr. „Unitatis Redintegratio”, 8). Droga 
do widzialnej jedności wszystkich chrześcijan 
polega na modlitwie, gdyż przede wszystkim 
to nie my „budujemy” jedność, lecz „budu-
je” ją Bóg, pochodzi ona od Niego, z tajem-
nicy Trójcy Świętej, z jedności Ojca z Synem 
w dialogu miłości, którym jest Duch Święty 
a nasze zaangażowanie ekumeniczne winno 
otwierać się na działanie Boga, winno sta-
wać się codziennym przyzywaniem pomocy 
Bożej. Kościół jest Jego, nie nasz.
Temat wybrany w tym roku na Tydzień Mo-
dlitw odwołuje się do doświadczenia pierw-
szej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie, 
tak jak to opisują Dzieje Apostolskie; słysze-
liśmy ten tekst: „Trwali oni w nauce Apo-
stołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 
i w modlitwach” (Dz 2,42). Musimy wziąć pod 
uwagę, że już w chwili Pięćdziesiątnicy Duch 
Święty zstępuje na ludzi różnych języków 
i kultur: oznacza to, że Kościół od początku 
obejmuje ludzi różnego pochodzenia, a jed-
nak, właśnie wychodząc od tych różnic, Duch 
tworzy jedno ciało. Zesłanie Ducha Świętego 
jako początek Kościoła oznacza rozszerzenie 
Przymierza Boga na wszystkie stworzenia, 
wszystkie narody i wszystkie czasy, aby całe 
stworzenie zmierzało do swego prawdziwego 
celu: być miejscem jedności i miłości.
W cytowanym fragmencie z Dziejów Apo-
stolskich cztery cechy określają pierwszą 
wspólnotę chrześcijańską w Jerozolimie jako 

miejsce jedności i miłości, a święty Łukasz nie 
chce opisywać jedynie czegoś z przeszłości. 
Przedstawia nam ją jako wzór, jako normę 
istniejącego dziś Kościoła, ponieważ te czte-
ry cechy zawsze powinny tworzyć życie Ko-
ścioła. Pierwsza cecha: jedność i wytrwałość 
w słuchaniu nauczania apostołów, następ-
nie we wspólnocie braterskiej, w łamaniu 
chleba i w modlitwie. Jak powiedziałem, te 
cztery elementy są i dziś filarami życia każ-
dej wspólnoty chrześcijańskiej i stanowią też 
jedyny mocny fundament, na którym należy 
podejmować dalsze działania w poszukiwa-
niu widzialnej jedności Kościoła (…).

Drodzy bracia i siostry!
Jako uczniowie Pana ponosimy wspólną od-
powiedzialność przed światem. Powinniśmy 
pełnić przed nim wspólną posługę: tak jak 
pierwsza wspólnota chrześcijańska Jerozoli-
my, wychodząc od tego, co już podzielamy, 
musimy dać mocne świadectwo, budowane 
na podstawach duchowych i wspierane ro-
zumem, o jedynym Bogu, który się objawił 
i mówi do nas w Chrystusie, abyśmy nieśli 
orędzie ukierunkowujące i oświecające drogę 
człowieka naszych czasów, często pozbawio-
nego jasnych i ważnych punktów odniesienia. 
Ważne jest więc, aby każdego dnia wzrastać 
we wzajemnej miłości, zobowiązując się do 
pokonywania tych przeszkód, które istnieją 
jeszcze między chrześcijanami; odczuwać, 
że istnieje rzeczywista wewnętrzna jedność 
między wszystkimi, którzy idą za Panem; 
współpracować, na ile to tylko możliwe, pra-
cując razem nad kwestiami nadal otwartymi; 
i przede wszystkim mieć świadomość, że na 
tej drodze Pan powinien nas wpierać i jesz-
cze bardzo nam pomagać, gdyż bez Niego, 
sami, bez „trwania w Nim” nic nie możemy 
uczynić (por. J 15,5).

Drodzy przyjaciele!
Jeszcze raz gromadzimy się na modlitwie 
– zwłaszcza w tym tygodniu – wraz z tymi 
wszystkimi, którzy wyznają swą wiarę w Jezu-
sa Chrystusa, Syna Bożego: trwajmy na modli-
twie, bądźmy ludźmi modlitwy, błagając Boga 
o dar jedności, aby dla całego świata spełnił 
się Jego plan zbawienia i pojednania. 

Benedykt XVI
Rzym, 19 stycznia 2011

Zjednoczeni w modlitwie 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego
„Światło na oświecenie pogan i chwalę ludu 
Twego”. Słowa Symeona przypominają nam 
bezpośrednio, w jakim celu Chrystus przyszedł 
na świat. Dla nas! Dla naszego zbawienia. On 
jest naszym światłem, które oświeca nasze 
kręte nieraz drogi. Bez niego pogubimy się 
w ciemności grzechu. Dbajmy więc, by zawsze 
chodzić w Jego świetle. 

5 lutego – Wspomnienie św. Agaty dzie-
wicy i męczennicy
Młoda, pełna życia dziewczyna z możnego 
rodu o świetlanej przyszłości ginie za Chrystu-
sa, niewyrzekłszy się wiary. To właśnie Agata. 
Wielka, choć młoda święta. Wolała poświecić 
ziemską przyszłość, by odziedziczyć wiecz-
ność.  

6 lutego – V Niedziela zwykła
Wy jesteście solą, Wy jesteście światłem świa-
ta! Nie kto inny, ale ja mam być solą i światłem, 
które nadają smak i charakter ludzkiemu życiu. 
To zadanie zleca mi Chrystus. Jaka jest moja 
odpowiedź? Odpowiedź życia, uczynków. 

11 lutego – Wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes
W tajemnicy cierpienia przemawia wielokrot-
nie Bóg do człowieka. W tym doświadczeniu 
towarzyszy nam Maryja, nasza Matka, opie-
kunka i wspomożycielka. Ona pokazuje jak 
można żyć, gdy siły ciała i ducha nas opusz-
czają, Ona wyprasza łaski, tak niezbędne 
w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ona, 
która do głębi poznała sens i wagę cierpienia. 
Matko z Lourds, wspomagaj tych co nie widzą 
sensu swojego życia, a cierpienie przygniata 
ich do ziemi.

13 lutego – VI Niedziela zwykła
Jakże łatwo przychodzi nam zmieniać zasady, 
prawa, dobre zwyczaje. Jeśli coś nie idzie po 
naszej myśli szukamy kruczków prawnych. 
Tłumaczymy sobie, że to już przestarzałe, nie-
dzisiejsze, odstające od świata, a w zasadzie 
głupie i przeszkadzające w życiu. Ewangelia 
nie jest łatwa, nie jest prosta, ale niezbędna! 
„Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna 
jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 
aż się wszystko spełni”. Baczmy zatem, bo do-
tykamy praw Bożych!

14 lutego – Święto św. Cyryla i Metode-
go – patronów Europy
„Idźcie, oto was posyłam” posyłam do świata, 
który często chce chodzić własnymi droga-
mi, do świata zapatrzonego w siebie, łatwo 
zmieniającego zasady, samowystarczalnego, 
świata ludzi odwróconych do siebie plecami. 
Do tego świata, gdzie często dla człowieka 
nie ma miejsca. Tam was posyłam, byście byli 
świadkami. Bo kocham ten świat i za człowie-
ka dałem swoje życie. Postarajcie się!

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN 
Aby chrześcijanie osiągnęli pełną jedność, dając świadectwo całemu 
rodzajowi ludzkiemu, że Bóg jest Ojcem wszystkich.
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Umiłowani w Chrystusie Panu!

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał 
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju 
mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś ra-
dość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się 
przed Tobą. […] Bo złamałeś jego ciężkie 
jarzmo” (Iz 9, 1–2). Te słowa proroka Iza-
jasza z dzisiejszej liturgii, odnoszące się do 
czasów mesjańskich, oddają w jakiejś mierze 
istotę tego, co dokonało się w naszej ojczyź-
nie przed dwudziestu laty. Po mrocznym 
czasie systemu totalitarnego zabłysło dla 
nas światło nadziei i wolności. Radości tego 
światła doświadczyli również żołnierze oraz 
ich rodziny.

Dwadzieścia lat ordynariatu 
polowego w Polsce
Dekretem z 21 stycznia 1991 roku Kongre-
gacja ds. Biskupów ogłosiła przywrócenie 
ordynariatu polowego w Polsce po prawie 
pięćdziesięcioletniej przerwie. Dwadzieścia 
lat istnienia zorganizowanego duszpaster-
stwa wojskowego skłania nas do refleksji 
i wdzięczności.
Wojsko Polskie z radością i nadzieją przyjęło 
pierwszego po II wojnie światowej biskupa 
polowego Sławoja Leszka Głódzia. Zamykała 
się powoli trudna epoka, w której wyrzuco-
no Chrystusa poza bramy koszar. Dobiegał 
końca czas, w którym co najwyżej tolerowa-
no życie religijne w obrębie murów garnizo-
nowych świątyń i w skrytości wojskowych 
mieszkań. Rodził się entuzjazm życia w at-
mosferze wolności. Zawołanie ówczesne-
go biskupa polowego: „Milito pro Christo” 
oznaczało wtedy podjęcie zdecydowanych 
starań o przywrócenie Chrystusowi należne-
go miejsca w życiu osobistym i zawodowym 
żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundu-
rowych.
Rozpoczął się czas budowania zrębów 
duszpasterstwa wojskowego, stanowienia 
regulacji prawnych, wypracowywania form 
posługi duszpasterskiej dostosowanych do 
specyfiki życia tych, którzy na lądzie, w po-
wietrzu i na morzu wypełniają żołnierskie 
zadania. Jego istotę oddawał program zary-
sowany przez biskupa Sławoja Głódzia pod-
czas uroczystości nadania sakry biskupiej na 
Jasnej Górze 23 lutego 1991 roku, wyrażony 
w słowach: „Duszpasterstwo wojskowe pra-
gnie przyczyniać się do odbudowy tego, co 
zrujnował zły czas i do budowy nowych war-
tości. Pragnie żołnierskie dusze prowadzić 
do Boga, wypełniać żołnierską służbę Bożą 
obecnością, znaczyć nią żołnierski trud”.
W nowo powstających wojskowych kapli-
cach i kościołach garnizonowych Chrystus 
dodawał sił do służby ojczyźnie, stawał się 
mocą dla tych, którzy pełnili misje pokojo-
we i stabilizacyjne. Przynosił pokrzepienie 

pochylam się zatem nad jego najnowszą 
historią, aby dostrzec znaki ufności i nadziei 
na przyszłość. Jak to powiedziałem pod-
czas ingresu, pragnę kontemplować oblicze 
Chrystusa, „aby Go poznać i pokochać jesz-
cze mocniej; w ciszy na modlitwie nabierać 
sił, by później ukazywać Jego jasne Oblicze 
światu. Włączając się w zwyczajną pracę 
duszpasterską na rzecz ordynariatu polowe-
go, chcę więc służyć. Służyć, głosząc Ewan-
gelię i dając świadectwo życia” (Warszawa, 
19 grudnia 2010).

Dziękczynne Te Deum
Sługa Boży Jan Paweł II podczas obchodów 
Jubileuszu Odkupienia, uwrażliwiając wier-
nych na to, jak ważny jest w takim czasie wy-
miar uwielbienia Boga, tak pisał: „To z niego 
bowiem [z uwielbienia] bierze początek każda 
autentyczna odpowiedź wiary na objawienie 
Boga w Chrystusie. Chrześcijaństwo jest ła-
ską, jest niezwykłym darem Boga, który nie 
poprzestał na stworzeniu świata i człowieka, 
ale zechciał towarzyszyć w drodze swojemu 
stworzeniu, «wielokrotnie i na różne sposoby 
przemawiał [...] przez proroków, a w tych osta-
tecznych dniach przemówił do nas przez Syna» 
(Hbr 1, 1–2)” (Novo millennio ineunte, 4).
Ważnym wymiarem przeżywania jubileuszu 
dwudziestolecia jest więc wspominanie mi-
nionych wydarzeń. One bowiem są naszym 
doświadczeniem wiary w obecność Boga 
w życiu żołnierzy i funkcjonariuszy, pracow-
ników wojska i resortu spraw wewnętrznych 
i administracji, a także ich rodzin. Uświada-
miają nam ogrom Bożej miłości i miłosierdzia.

Ze wspominania przeszłości powinna rodzić 
się postawa uwielbienia Boga za Jego obec-
ność w naszym życiu osobistym, społecznym 
i zawodowym, za pomoc, jaką nam okazał 
i za inspiracje płynące z natchnień Ducha 
Świętego.
W Muzeum Ordynariatu Polowego możemy 
zobaczyć zniszczoną przez wybuch pocisku 
figurę Matki Bożej Ludźmierskiej, która zosta-
ła przywieziona z wojskowej kaplicy w Afga- 
nistanie. Czyż nie można tego odczytać jako 
symbolu? Maryja przyjmuje na siebie poci-
ski Złego, aby swoje dzieci ochronić przed 
zniszczeniem i duchową ruiną.
Spontanicznym odruchem żołnierskich serc 
było podziękowanie Bogu za ocalenie życia, 
za opiekę Maryi. Pocisk mógł przecież spaść 
w każde inne miejsce, gdzie pełnili służbę. Tę 
wdzięczność wyrazili oni, fundując wotum 
do Katedry Polowej.
I my pragniemy wyśpiewać Bogu dziękczyn-
ne Te Deum za dwadzieścia lat działalności 
ordynariatu polowego. A jest to dziękczynie-
nie za dalekowzroczną decyzję sługi Bożego 
Jana Pawła II, który przywrócił ordynariat 
wojskowy. Za posługę nuncjusza apostol-

i nadzieję dla rodzin wojskowych przeżywa-
jących boleśnie rozłąkę z najbliższymi. Poma-
gał kształtować życie rodzinne i zawodowe 
w świetle Ewangelii.
Pierwsze misje święte zorganizowane w or-
dynariacie polowym (1996–2000), połączone 
z peregrynacją obrazu Matki Bożej Hetmanki 
Żołnierza Polskiego, ukazały głębię wiary i żar 
modlitwy ludu Bożego wojskowego ordyna-
riatu. Potwierdziły także wielowiekową więź, 
jaka istniała pomiędzy polskim żołnierzem 
i Maryją, przywoływaną w chwilach rado-
snych i podczas dziejowych prób.
Kolejny biskup polowy Tadeusz Płoski w dniu 
swej konsekracji i ingresu mógł więc powie-
dzieć: „Dziś już nie trzeba nam otwierać 
bram dla Chrystusa – rzeczywistych i symbo-
licznych. Zostały one już otwarte. Dziś trze-
ba nam wołać za uczniami zdążającymi do 
Emaus: «Zostań z nami, Panie!»”.
Jego pragnieniem było, aby ordynariat po-
lowy powierzyć Chrystusowi Miłosiernemu. 
Stąd też decyzja o przeprowadzeniu misji 
o Bożym miłosierdziu. W odezwie na ich 
rozpoczęcie tak pisał: „Czas nawiedzenia 
obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii świętej 
Siostry Faustyny będzie okazją do ponow-
nego przemyślenia naszej postawy wobec 
Boga i ludzi. W tym świętym czasie Jezus bę-
dzie zachęcał nas, za pośrednictwem świętej 
Faustyny, byśmy bezgranicznie zaufali Bo-
żemu miłosierdziu. Jezus Miłosierny wzywa 
Was, Generałowie, Oficerowie, Chorążowie, 
Podoficerowie, Żołnierze i Funkcjonariusze 
Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu, 
Weterani i Kombatanci, Pracownicy Wojska, 
a także osoby z rodzin wojskowych, abyście 
dołączyli do tych, którzy wychwalają Boże 
miłosierdzie” (4 czerwca 2006).
Wymownym świadectwem owocności tego 
programu duszpasterskiego, ukierunkowa-
nego na kult Bożego miłosierdzia, były tysią-
ce ludzi modlących się w katedrze polowej 
przed obrazem Jezusa Miłosiernego – pa-
miątką misji świętych – podczas uroczystości 
żałobnych i pogrzebowych ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Tutaj wszyscy szukali nadziei 
i siły do chrześcijańskiego przyjęcia życiowe-
go doświadczenia.
Biskup Tadeusz podjął wielki trud odczytania 
„znaków czasu” dla duszpasterstwa wojsko-
wego w dobie przemian dokonujących się 
w Wojsku Polskim i w służbach munduro-
wych. Odpowiadając na nie, zwołał Synod 
Ordynariatu Polowego. Mimo krótkiego cza-
su trwania synodu (X.2009 – IV.2010) przy-
czynił się on do pogłębienia świadomości 
miejsca i roli duszpasterstwa wojskowego 
wobec współczesnych wyzwań.
Bóg w swojej opatrzności włączył mnie 
w dwudziestoletnie dziedzictwo odnowio-
nego ordynariatu wojskowego, wzywając do 
biskupiej posługi wśród Was. Wraz z Wami 



4

Benemerenti 2011
– jubileuszowe wspomnienia, świadectwa i wyróżnienia
– Dla nas będzie to lekcja historii, ale dla wielu tu obecnych z abp. Sławojem Lesz-
kiem Głódziem na czele będą to wspomnienia, jak odradzał się Ordynariat Polowy 
– mówił Biskup Polowy Józef Guzdek, zapraszając do obejrzenia filmu i wysłucha-
nia koncertu „Bóg – Honor – Ojczyzna”.  To widowisko filmowo-muzyczne powstało 
według scenariusza Ewy Nowickiej i Piotra Maślaka w reżyserii Jacka Kęcika. Film 
i koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 
który odbył się w Klubie WAT 8 stycznia br., został przygotowany z okazji wręczenia 
jubileuszowych Dyplomów Benemerenti i Medali Milito pro Christo.

struktury duszpasterstwa wojskowego, by 
iść z Ewangelią do ludzi w mundurach.
Podczas mojej wizyty w Afganistanie przed 
świętami Bożego Narodzenia, mówił dalej 
bp Guzdek, w czasie jednej z rozmów usły-
szałem od żołnierza: Tutaj niebo jest bliżej 
ziemi, a kapelan jest nam potrzebny jak co-
dzienny chleb; przychodzimy do niego, by 
prosić o modlitwę, by umacniać się w na-
dziei…

Rok wielkich nadziei
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego pod 
batutą Piotra Racewicza rozpoczął kon-
cert słynną piosenką Jacka Kaczmarskiego 
„Mury”. Ta piosenka nieprzypadkowo po-
jawiła się w prologu koncertu. Rok 1991 – 
to był nie tylko dla Ordynariatu Polowego 
rok nadziei, że kajdany zostaną zerwane, 
baty połamane, a mury oddzielające m.in. 
Wojsko od Kościoła runą ostatecznie. 
W jednej ze swoich pierwszych homilii 
bp Sławoj Leszek Głódź przypomniał czas 
zniewolenia sumień: Nawet mury tej Ka-
tedry zwątpiły, by miał w nie wstąpić pra-
wowity biskup.

20. lat temu runął mur oddzielający Wojsko od Kościoła…

sił zbrojnych, rektorzy uczelni wojskowych 
i przedstawiciele wojskowej służby zdrowia, 
różne pokolenia żołnierzy, sympatycy i przy-
jaciele Ordynariatu Polowego.
Wszystkich serdecznie powitał i podzięko-
wał za obecność w ten szczególny dla dusz-
pasterstwa wojskowego wieczór Biskup Po-
lowy Józef Guzdek.
– Kilka dni po mojej nominacji na biskupa 
polowego, mówił bp Guzdek, 8 grudnia 
przeżyłem pierwszą lekcję historii; ujrzałem, 
jak żołnierz szedł ramię w ramię z duchow-
nym. To było podczas otwarcia Muzeum Or-
dynariatu Polowego w podziemiach Katedry 
Polowej.
W ten wieczór będzie moja druga lekcja hi-
storii; będę mógł się przyjrzeć, jak obecny 
z nami abp Sławoj Leszek Głódź tworzył 

Rycerska pieśń Bogurodzica zainaugurowała 
uroczystość 20.rocznicy przywrócenia Ordy-
nariatu Polowego. Ten dawny polski hymn 
został przez gości, zgromadzonych w sali 
widowiskowej WAT, wysłuchany w postawie 
stojącej. Prowadzący koncert prezenterzy 
Joanna Dukaczewska oraz Piotr Maślak po-
witali znamienitych gości, którzy przyjęli za-
proszenie na jubileusz Ordynariatu Polowe-
go: Nuncjusza Apostolskiego abp. Celestyno 
Migliore, Prymasa kard. Józefa Glempa, 
Metropolitę Gdańskiego abp. Sławoja Lesz-
ka Głódzia. Władze państwowe i wojskowe 
reprezentowali m.in.: wicepremier Walde-
mar Pawlak, szef BBN Stanisław Koziej, se-
kretarz stanu w MON Jacek Olbrycht, szef 
Sztabu Generalnego gen. broni Mieczysław 
Cieniuch. Obecni byli dowódcy rodzajów 

skiego abp. Józefa Kowalczyka wprowadza-
jącego decyzję Ojca Świętego w życie. Za 
ofiarną posługę biskupów polowych, moich 
poprzedników. Za wierną służbę Bogu i oj-
czyźnie księży kapelanów. Za świadectwo 
wiary, nadziei i miłości żołnierzy i funkcjo-
nariuszy służb państwowych. Za możliwość 
działania duszpasterstwa w strukturach Woj-
ska Polskiego i w strukturach innych forma-
cji mundurowych. Za przychylność dla dusz-
pasterstwa wojskowego i za pomoc księży 
biskupów, duchowieństwa diecezjalnego 
i zakonnego. Za troskę wiernych świeckich 
o wojskowe kaplice i kościoły garnizonowe.
Obchodzony jubileusz uświadomi nam jesz-
cze inne motywy naszej wdzięczności, którą 
winniśmy okazać Panu Bogu i ludziom.

Tobie, Panie, zaufałem
Przeżywając jubileusz i patrząc w przy-
szłość, stawiamy sobie pytanie, co mamy 
czynić (por. Dz 2, 37). Sługa Boży Jan Pa-
weł II napisał: „Zadajemy to pytanie pełni 
ufności i optymizmu, chociaż nie lekcewa-
żymy trudności. Nie ulegamy bynajmniej 
naiwnemu przekonaniu, że można znaleźć 
jakąś magiczną formułę, która pozwoli roz-

wiązać wielkie problemy naszej epoki. Nie, 
nie zbawi nas żadna formuła, ale konkretna 
Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napeł-
nia: Ja jestem z wami!” (Novo millennio 
ineunte, 29).
Chrystusowi Panu powierzamy więc dalszą 
przyszłość ordynariatu polowego w Pol-
sce. Nie wiemy, przed jakimi trudnościami 
będziemy musieli stanąć, jak potoczą się 
nasze osobiste losy. Nie wiemy, jakich ofiar 
i poświęceń będzie wymagało dalsze zaan-
gażowanie żołnierzy na rzecz pokoju i spra-
wiedliwości na świecie; z jakimi zagrożenia-
mi będą zmagać się funkcjonariusze służb 
mundurowych. Jedno natomiast wiemy, że 
we wszystkich okolicznościach naszego ży-
cia będzie z nami obecny Chrystus! Będzie 
nas wspierało wstawiennictwo Matki Naj-
świętszej – Hetmanki Żołnierza Polskiego. 
Będą się za nas wstawiali święci patrono-
wie: bł. ks. kmdr ppor. Władysław Miegoń 
oraz bł. ks. mjr Michał Sopoćko i bł. ks. Jerzy 
Popiełuszko.

Zakończenie
Podczas konferencji dziekańskiej, która odby-
ła się w Warszawie 8 stycznia br. podjęliśmy 

kilka ważnych decyzji dotyczących duszpa-
sterskiego wymiaru jubileuszu. Jedną z nich 
jest inicjatywa zorganizowania w każdej pa-
rafii i ośrodku duszpasterskim dziękczynne-
go nabożeństwa za 20 lat duszpasterstwa 
wojskowego. Stosowny czas wybiorą Wasi 
duszpasterze. Dziękczynny wymiar będzie 
miała tegoroczna pielgrzymka do Lourdes 
(maj 2011) oraz do Częstochowy (5–14 
sierpnia 2011). Księża kapelani ponowią 
swoje przyrzeczenie wierności Chrystusowi 
i gotowość służby Ludowi Bożemu podczas 
wrześniowych rekolekcji na Jasnej Górze.
W każdym położeniu Bogu dziękujcie, ducha 
nie gaście! (por. 1 Tes 5, 18–19). Te słowa 
powtarzam za Apostołem, prosząc Boga, 
by obchodzony jubileusz jeszcze mocniej 
związał nas z Jezusem Chrystusem i Jego 
Kościołem.
Na czas jubileuszu i kolejne lata odczytywa-
nia oraz wypełniania woli Bożej wszystkim 
Duszpasterzom i Wiernym ordynariatu polo-
wego z serca błogosławię.

+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego
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W filmowym reportażu przygotowanym na 
uroczystość Benemerenti swoim refleksja-
mi, wspomnieniami, świadectwami dzielą 
się m.in.: gen. broni w st. spocz. Zbigniew 
Zalewski, gen. broni. w st. spocz. Jan Klejsz-
mit, por. Kaszczuk, st. chor. Klik, Ryszard 
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Medale „Milito pro Christo”
otrzymali:
 
Generał broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
Generał dyw. w st. spocz. Jan Klejszmit
Generał dyw. w st. spocz. Julian Lewiński 
Generał dyw. Bogusław Samol 
Generał dyw. Zbigniew Tłok-Kosowski 
Generał bryg. rez. Tadeusz Głowacki 
Generał bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski 
Generał bryg. w st. spocz. Stefan Włudyka 
Pan Józef Hałyk – Komendant Główny 
Straży Ochrony Kolei 
Pułkownik Leszek Pietrzak 
Pułkownik Adam Koliński 
Pułkownik Stefan Markowski 
Pułkownik rez. Józef Miałkowski 
Podpułkownik Jarosław Zdun 
St. chor. sztab. Janusz Kozieł 
Pani Inspektor Celny Barbara Filip 
Pan Józef Aleszczyk 
Pani Joanna Bojarska 
Pan Roman Budzyński 
Pan Janusz Fiejdasz 
Pan Konrad Jaskóła 
Pan Zbigniew Kopczak 
Pan Jerzy Rasilewicz 
Pan Maciej Rudnicki 
Pan Ireneusz Sakowski 
Pan Krzysztof Sikora 

+ Józef GUZDEK 
Biskup Polowy Wojska Polskiego 

Sala oraz kapelani: ks. płk Sławomir Żarski, 
ks.ppłk Mirosław Biernacki, ks.mjr Witold 
Mach i inni.
Tłem wypowiedzi są archiwalne materiały 
filmowe z żołnierskich pielgrzymek, spo-
wiedzi, ślubów, pogrzebów, mszy polowych 
i w kaplicach garnizonowych oratoriach, wi-
gilii na misjach pokojowych itp.
Ks. płk Sławomir Żarski wspomina m.in. czas 
nadrabiania zaległości sakramentalnych 
w rodzinach wojskowych: śluby po 50. la- 
tach wspólnego życia, chrzty dorosłych 
dzieci. Ten czas przełamywania pierwszych 
lodów w środowisku wojskowym i otwiera-
nia się na Kościół obfitował również w za-
bawne epizody, choć z domieszką gorzka-
wą: – Dobrze, że ksiądz przyszedł w sutan-
nie, usłyszał ks. Sławek od jednego z woj-
skowych, będę miał z kim zatańczyć. Były 
też zabawne kłopoty z formami zwracania 
się do kapelanów: – Szanowna Ewidencjo, 
usłyszał raz ks. Żarski od wojskowego, któ-

ry bynajmniej nie chciał uchybić kapłańskiej 
godności.
Jest miejsce w Katedrze Polowej, które po-
wstało z inspiracji Biskupa Sławoja Leszka 
Głódzia – to Kaplica Katyńska. Gdy kilka lat 
temu Biskup Polowy Tadeusz Płoski święcił 
w niej tabliczki z nazwiskami tzw. ukraińskiej 
listy katyńskiej nikt nie przypuszczał, że śp. 
Biskup Tadeusz dołączy do tych nazwisk…
Ksoądz Żarski dzieli się na filmie świadec-
twem ostatnich chwil za życia Bp. Płoskiego. 
To on żegnał go słowami: będzie dobrze…
Bardzo wzruszające były świadectwa żoł-
nierskie o pracy kapelanów na misjach w Ira- 
ku czy w Afganistanie.

Duchowi eksperci, odważni ludzie
– Wiele z wyjazdów, w których towarzyszył 
nam kapelan, który przecież nie nosi broni, 
było bardzo niebezpiecznych. Ja nie spo-
tkałam kapelana, który nie byłby odważny 
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– mówi doświadczony wojskowy „misjo-
narz”.
Ksiądz Mirosław Biernacki opowiada o pa-
sterce w Iraku, w polskiej kaplicy, do której 
garnęli się jak do domu nie tylko żołnierze 
polscy, ale i Austriacy, Szwedzi, Finowie.
Na pytanie, jaki powinien być kapelan pada-
ją m.in. takie odpowiedzi: – Musi być czło-
wiekiem idącym do człowieka, a nie czeka-
jącym, aż żołnierz przyjdzie do kapelana (ks. 
Żarski). – Musi być gotowy do pójścia z nami 
wszędzie.
– Do psychologa nie pójdę, bo mi nie odpo-
wie, czy Bóg istnieje – mówi jeden z uczest-
ników misji pokojowych, podkreślając nieza-
stępowalną rolę kapelana jako „duchowego 
eksperta”.
Gdy żołnierska śmierć na misjach zbiera-
ła swoje żniwo do ks. kapelana Mirosława 
Biernackiego przyszedł generał Bieniek: – Ja 
już zrobiłem wszystko, co mogłem, a teraz 
będę się tylko modlił. I przychodził regular-
nie na Msze św., mówił ks. Biernacki.
Gdy słyszymy tak dziś znaczący tekst Jana 
Pawła II o „obronie Westerplatte” – czy-
li obronie wartości, które każdy ma i musi 
obronić w sobie, dla siebie i dla innych 
– rozmówcy dzielą się refleksją na temat ich 
osobistego życiowego Westerplatte. – Nie 
można zaprzepaścić wartości, bo wtedy gi-
nie słowo honor, zauważa ks. płk Sławomir 
Żarski.

My od Mickiewicza 
i Karpińskiego…

Poszczególne sekwencje i wątki filmu były 
przeplatane koncertem w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Woj-
ska Polskiego, którym dyrygowali Kazimierz 
Ołtarzewski i Piotr Racewicz, a gościnnie  
Bernard Chmielarz. Wojskowych artystów 
wsparli również gościnnie: Renata Drozd  
(sopran) oraz Maciej Chwała (fortepian).
O tragicznym losie Sybiraków, o Golgocie 
Wschodu mówiła przejmująca piosenka 

Jonkajtysa „A myśmy szli dziesiątkowani”. 
Polskie drogi, polski los – cierpienia, ale i de- 
terminacja, by trwać, być wiernym, iść… 

„Póki Polska żyje w nas”, póty nie zginie, 
orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie” 
– śpiewali artyści z ZAWP. Nawet rzewne, 
ale i mocne takty poloneza Wojciecha Kilara 
z „Pana Tadeusza” wcale nie brzmiały tego 
wieczoru „passé”, ale przypominały, co na-
prawdę w polskiej duszy gra.
Śpiew kolędy „Lulajże Jezuniu”, zaintono-
wany a capella przez Joannę Dukaczewską, 
podchwyciła cała widownia. Ta kolędowa 
kołysanka otworzyła drugą część uroczysto-
ści – wręczenie zasłużonym dla duszpaster-
stwa wojskowego Medali „Milito pro Chri-
sto”. Z tej jubileuszowej okazji grono wyróż-
nionych było bardzo liczne. Medale wręczali 
Abp Głódź i Biskup Polowy Józef Guzdek.
Zwieńczeniem uroczystości w Klubie WAT 
było wręczenie Dyplomów Benemerenti. 
Tym razem było trzech laureatów. Pierwszą 
laudację odczytał członek kapituły Dyplomu 
Benemerenti i Laureat z 2003 r. prof. Ce-
zary Szczylik, onkolog z WIM. Dyplom dla 
Państwowej Straży Pożarnej za jej heroicz-
ną służbę bliźnim poszkodowanym m.in. 
podczas tragicznych tegorocznych powodzi 
odebrał Komendant Główny PSP gen. bry-
gadier Wiesław Leśniakiewicz – Komendant 
Główny PSP, a w imieniu Ochotniczej Straży 
Pożarnej – Waldemar Pawlak – Wiceprezes 

Jonkajtysa A myśmy szli dziesi tkowani” Póki Polska żyje w nas” óty nie zginie, 
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Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pre-
zes Zarządu Głównego Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. 
Grupy Strażaków były już wyróżniane przez 
poprzednich biskupów polowych: w 2004 r. 
otrzymały Benemerenti dwie specjalistyczne 
grupy poszukiwawczo-ratownicze Państwo-
wej Straży Pożarnej z Gdańska i Nowego 
Sącza.

Aspirant Królik i inni…
– Z wielkim wzruszeniem odbieram to wy-
różnienie w imieniu strażaków. Ratowanie 
ludzi to nasz obowiązek, ale i posłannictwo, 
które nosimy w sercu, powiedział m.in. ko-
mendant Leśniakiewicz. Odbieram je w imie-
niu 30. tysięcy strażaków. W imieniu Daniela 
Dryniaka z Przemyśla, który ratował na krze 
wędkarza, w imieniu Janusza Szylara, który 
ratował dom sąsiadów w czasie, gdy jego 
własny zalewała woda. W imieniu asp. Kró-
lika z Nowego Sącza, który siedmiokrotnie 
uczestniczył w misjach ratowniczych zagra-
nicą, a w tym roku na Haiti… Komendant 
Leśniakiewicz wymieniał strażaków boha-
terów – świadków chrześcijańskiej miłości 
bliźniego, gotowej „oddać życie dla przyja-
ciół swoich”.

– Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, 
przypomniał na koniec stare strażackie za-
wołanie.

Benemerenti dla WAT
Barbara Wachowicz, „fioletowa Basia”, Lau-
reatka Benemerenti z 2010 roku, wygłosiła 
autorską laudację na cześć tegorocznej Lau-
reatki – Wojskowej Akademii Technicznej, 
która kończy 60 lat.
Dyplom dla WAT wręczył rektorowi gen. 
bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmuntowi Mier-
czykowi Bp Józef Guzdek.
Rektor WAT przypomniał, że uczelnia przy-
gotowała elity do służby państwu w liczbie 
50 tysięcy absolwentów.
Trzecim Laureatem tegorocznych Dyplo-
mów Benemerenti była Ochotnicza Straż 
Pożarna. Strażacy ochotnicy ramię w ramię 
ze strażakami zawodowymi ratowali mienie 
i życie ludzi w czasie klęski powodzi i innych 
katastrof. Dyplom z rąk bp. Guzdka odebrał 
Waldemar Pawlak, a laudację wygłosiła red. 
Elżbieta Jaworowicz, „jenerał walki o spra-
wiedliwość”, jak zarekomendowała swoją 
przyjaciółkę Barbara Wachowicz.
Ostatnim akordem wyróżnień było wręcze-
nie Medalu 20.lecia Ordynariatu Polowego 

Fo
t. 

W
AT

– W roku jubileuszy: XX rocznicy przywróce-
nia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 
i 60. rocznicy powstania Wojskowej Akademii 
Technicznej, chciałbym serdecznie podzięko-
wać za tak znamienite i zaszczytne wyróż-
nienie, jakim jest przyznanie naszej uczelni 
Benemerenti.
Nasze podziękowania składam na ręce 
Jego Ekscelencji Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego Józefa Guzdka. Patronat 
Ordynariatu nad wręczonym Akademii wy-
różnieniem czyni je jeszcze cenniejszym. 
Wartość wręczonej nagrody podnosi także 
długa lista jej poprzednich laureatów – bo 

nie ukrywam, że zaszczytem jest znaleźć się 
w tak szacownym gronie.
Wiele pokoleń profesorów i studentów, mi-
strzów i uczniów, przebywało w murach 
naszej Alma Mater. To dzięki ich ciężkiej pra-
cy stała się ona skarbnicą myśli wojskowej 
i politechnicznej, wzbogacaną przez kolejne 
generacje uczonych. Przez prowadzone tutaj 
badania naukowe, napisane książki i artyku-
ły, a nade wszystko poprzez wszechstronnie 
wykształconych absolwentów WAT, nasza 
uczelnia promieniuje na cały kraj i poza jego 
granice. 
Wojskowa Akademia Techniczna jest praw-
dziwą krynicą nauki, z której wszyscy może-
my czerpać obficie od prawie 60 lat. Każdy 
z nas, my wszyscy, otrzymaliśmy bowiem mi-
sję, aby wspólnie – ponad wszelkimi granica-
mi i podziałami – przeobrażać świat i tworzyć 
historię, by prowadzić młode pokolenie i całe 
nasze społeczeństwo ku lepszemu jutru. 
Naszą misję i posłannictwo staraliśmy się wy-
pełniać z honorem. Ziarno zasiane przed laty 
upadło na żyzną glebę i przynosi plon obfity, 
mimo zawirowań historii, jakich zaznaliśmy 
wszyscy w ostatnich dziesięcioleciach.
Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowa-
niem zasług wielu pokoleń naukowców, 
nauczycieli akademickich i pozostałych pra-
cowników Akademii. Swoim życiem, pasją 
badawczą i wychowawczą udowadniali oni 
i nadal udowadniają, że są wierni najwyż-
szym wartościom, zgodnie z naszą dewizą 

Omnia Pro Patria – wszystko dla Ojczyzny. 
Ich zaangażowanie w codzienną pracę przy-
czyniło się do wielu naszych wspólnych osią-
gnięć. Dziękuję im za to.
Dziękuję za docenienie naszego wieloletnie-
go trudu i zaangażowania w walce o dobro. 
To dla nas zobowiązanie na przyszłość.
Społeczność akademicka Wojskowej Akade- 
mii Technicznej jest dumna z tego szacow-
nego, bardzo bliskiego naszym sercom, 
ideałom i zasadom naszej żołnierskiej służ-
by – wyróżnienia, nadawanego „dla pod-
kreślenia zasług osób i instytucji, które dają 
świadectwo najwyższym wartościom, jakimi 
w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda 
i sprawiedliwość”.
Podkreślę to raz jeszcze – dla społeczności 
akademickiej WAT to doprawdy zaszczyt 
i honor otrzymać to najwyższe wyróżnienie, 
które cieszy się dobrą sławą i wysokim pre-
stiżem. Ordynariatowi Polowemu WP dzię-
kuję również za lata współpracy, za okazy-
waną naszej uczelni życzliwość, za wsparcie, 
które przez kapelanów wojskowych czuliśmy 
i czujemy. Księża kapelani są z nami i dzielą 
trudy naszej codzienności. Przy tej miłej oka-
zji życzę Ordynariatowi Polowemu WP dal-
szych sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej 
służbie dla naszego wojska i kraju. 

Gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,
Prof. WAT, Rektor-Komendant

Wojskowej Akademii Technicznej

abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi, który 
dał świadectwo odradzania się duszpaster-
stwa wojskowego i podzielił się wspomnie-
niami z różnych wydarzeń 14 lat swojej po-
sługi.

 Dzwon dla Biskupa Józefa
– Dwudziestoletni ewangeliczny zasiew wy-
daje wspaniały owoc. Wyróżnieni są tego 
potwierdzeniem, mówił na zakończenie 
uroczystości Biskup Polowy Józef Guzdek… 
Biskup Józef podzielił się też osobistym 
świadectwem zainteresowań przedmiotami 
ścisłymi, ale teologia i powołanie okazały 
się  silniejsze. Kierując słowo do strażaków, 
życzył, by rok 2011 okazał się łaskawszy: 
– Aby nie było tylu wezwań i wyzwań. A jeśli 
będą, żeby zdali ten egzamin równie ofiar-
nie jak dotychczas.
Grupa Strażaków podarowała Biskupowi 
Polowemu Józefowi Guzdkowi strażacki 
dzwon, wzywający do gaszenia pożaru.
Bóg się rodzi, moc truchleje – słowami ko-
lędy Franciszka Karpińskiego zakończyła się 
jubileuszowa edycja Benemerenti w Klubie 
Wojskowej Akademii Technicznej.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Wojskowa Akademia Techniczna 
laureatem Benemerenti
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Polacy wynaleźli urządzenie szyfrujące  nie do złamania

Wojskowa Akademia Techniczna może 
poszczycić się wybitnym osiągnięciem 
w dziedzinie kryptografii. Na czym po-
lega to odkrycie, które rozsławia polską 
myśl naukowo-techniczną na świat?
–  Wszystko zaczęło się od realizacji projektu 

„narodowy szyfrator”, który jest projek-
tem badawczo-rozwojowym w ramach 
współpracy nauki i przemysłu. Pod moim 
kierunkiem brali w nim udział kryptolodzy, 
matematycy, elektronicy z Instytutu Mate-
matyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki 
WAT oraz inżynierowie i programiści z fir-
my Wasko. 
Urządzenie to – można rzec – jest współ-
czesnym komputerem, który może szy-
frować informacje przesyłane przez sieci 
komputerowe,  telefoniczne i konferencje 
wideo. W innowacyjnym systemie kryp-
tograficznym zastosowaliśmy algorytmy 
oparte na krzywych eliptycznych. Jest to 
nasze oryginalne rozwiązanie, które spra-
wia, że urządzenie szyfrujące jest nie do 
złamania na obecny stan wiedzy. „Szyfra-
tor narodowy” jest zabezpieczony przed 
atakami kryptoanalizy, badaniami pola 
elektromagnetycznego i przed atakami 
fizycznymi, bowiem gdyby ktoś chciał 
ukraść urządzenie, to w momencie zdję-
cia obudowy wszystkie informacje ulegają 
automatycznie zniszczeniu.
Należy podkreślić, że „narodowy szyfrator” 
jest projektem opracowanym przez zespół 
narodowy, tzn. przez uczelnię wojskową, 
jaką jest WAT i firmę Wasko z kapitałem 
narodowym, projektem wytworzonym 
od początku do końca przez polskich na-
ukowców w odpowiednim środowisku, 
z zachowaniem mechanizmów, które dają 
gwarancję, że jest to urządzenie, które nie 
posiada żadnych „bocznych furtek”. Sprzęt 
kupowany z Zachodu posiada takie furtki, 
które umożliwiają producentom ingerencję 
w struktury systemu. Wykazała to historia 
z czasów ostatnich wojen. Przykładowo, 
pół roku przed wojną w Zatoce Perskiej, 
Amerykanie sprzedali do Iraku drukarki 

chaczewskiego. Pozwoliło to, w oparciu o 
systematyczne nasłuchy radiowe stacji bol-
szewickich, na przechwycenie i rozszyfro-
wanie kilku typów rosyjskich radiodepesz;  
pomiędzy 1 a 12 sierpnia Marszałek Józef 
Piłsudski miał tak dokładne informacje, 
jakich do jego czasów nie miał żaden do-
wódca.
Mnie i mojemu zespołowi udało się uru-
chomić „szyfrator narodowy” w sierpniu 
2010 r., w 90. rocznicę Cudu nad Wisłą. 
Miejsce doboru i powstania „narodowego 
szyfratora” nie jest przypadkowe, dlate-
go, że czujemy się  spadkobiercami tych, 
którzy na przełomie 1932 i 1933 r. złamali 
kod Enigmy. 
Przedwojenny matematyk, Marian Re-
jewski, odczytywał ok. 75 procent depesz 
niemieckich, także kiedy Goering przy-
jechał do Polski i składał wieniec przed 
Grobem Nieznanego Żołnierza,  Rejewski 
z dużą satysfakcją patrzył w zadumie, że 
on wszystkie depesze, które wysyłał Go-
ering, znał. 
Oczywiście złamanie kodu Enigmy było 
w kryptologii przełomem na miarę prze-
łomu kopernikańskiego. Wcześniej, do ła-
mania szyfrów różnych rodzajów angażo-
wano głównie lingwistów i techników od 
nasłuchu radiowego. Tym razem, do zła-

Współczesna Enigma

i komputery tempestowe, wewnątrz któ-
rych zainstalowano specjalne mikro-na-
dajniki, które codziennie podawały swoją 
pozycję do satelity. Na podstawie przeka-
zywanych danych, łatwo było zlokalizować 
ich położenie. Wywiad amerykański wie-
dział, że  znajdują się one  w ośrodkach do-
wodzenia armii irackiej. Otrzymywał zatem 
pełny obraz rozmieszczenia celów do ude-
rzeń lotniczych wojsk sprzymierzonych.

Czy w swojej pracy zespół nawiązuje do 
tradycji przedwojennych, do szkoły zna-
komitych matematyków, którzy złamali 
kod Enigmy?
–  Mamy jeszcze głębsze tradycje historycz-

ne w dziedzinie krypto analizy. W czasie 
wojny polsko-rosyjskiej w latach 1919-
-1920, wybitni polscy matematycy: prof. 
W. Sierpiński, prof. S. Mazurkiewicz, prof. 
M. Leśniewski, pod kierunkiem szefa radio 
wywiadu por. Jana Kowalewskiego, zła-
mali około setki rosyjskich szyfrów pod-
stawieniowych, którymi  posługiwali się 
dowódcy wojsk rosyjskich.
Natomiast 12 sierpnia 1920 r., złamali 
szyfr bolszewicki „Rewolucja” – miało to 
znaczenie symboliczne – złamanie nawały 
bolszewickiej oraz zatrzymanie rewolucji 
niesionej na bagnetach i szablach armii Tu-

Z płk. Prof. dr. hab. n. mat. Jerzym Gawineckim, dyrektorem Instytutu Ma-
tematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, twórcą „narodowego szyfratora” rozmawia Anna Tokarska
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Historyczny model Enigmy na biurku Prof. Gawineckiego
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Polacy wynaleźli urządzenie szyfrujące  nie do złamania
mania kodu zatrudniono matematyków 
i to okazało się genialnym posunięciem. 
Wspomniany Marian Rejewski udowodnił 
twierdzenie matematyczne dotyczące per-
mutacji podobnej, które wygrało II wojnę 
światową!
Ciekawostką jest  fakt, że półtora roku 
przed złamaniem szyfru Enigmy, na pocz-
tę przyszła przesyłka zaadresowana na 
adres ambasady niemieckiej w Warszawie. 
Ponieważ była dobra współpraca wywia-
du wojskowego z kierownikami poczty, 
od razu zameldowano ten fakt odpowied-
nim służbom. Przyjechał oficer wywiadu, 
zabrał przesyłkę i okazało się, że była to 
Enigma! Przez dwie doby, do poniedział-
ku rano, udało się w zarysach zbudować 
replikę  maszyny i  później w polskiej fa-
bryce wykonano dwie takie Enigmy. 
Wspólna praca matematyków, wywiadu 
wojskowego i pewnych innych sprzyja-
jących okoliczności, pozwoliła dokonać 
złamania szyfru Enigmy. Niemcy uważali, 
że było to niemożliwe, bo maszyna posia-
dała 51 tryliardów kombinacji. Udało się 
to polskim matematykom, którzy w lipcu 
1939 r. przekazali tajemnicę kodu Enigmy 
szefowi wywiadu francuskiego. Miesiąc 
później trafiła ona do szefa wywiadu 
brytyjskiego. Nie zdarzyło się w  historii 
działalności wywiadów wojskowych, żeby 
jakikolwiek  kraj przekazał takie tajemnice 
innemu państwu.  Polacy to zrobili!

W  lipcu 1939 r. znajdowali się w stanie 
wyższej konieczności...
–  Oczywiście. Przykrym jednak jest fakt, że 

wkład Polaków w złamanie kodu Enigmy 
był przez Anglików skrzętnie ukrywany, 
praktycznie do roku 1994, kiedy książę 
brytyjski oficjalnie przekazał oryginalną 
maszynę Enigma, oddając w ten symbo-
liczny sposób szacunek polskim, wybit-
nym matematykom. 
Uważam, wraz z innymi analitykami, że 
gdyby nie genialne twierdzenie Mariana 
Rejewskiego, wojna skończyłaby się 2-3 
lata później zrzuceniem bomby atomowej 
na Niemcy, a nie na Hiroszimę i Nagasaki. 
Bitwa o Atlantyk została wygrana właśnie 
dzięki temu, że Churchill posiadał infor-
macje o położeniu U-Botów, także ofensy-
wa pod łukiem Kurskim  została wygrana, 
ponieważ premier Wielkiej Brytanii prze-
kazywał zdobyte informacje Rosjanom. 
Oczywiście Churchill nie stosował tej me-
tody do wszystkich operacji, tylko do tych 
najważniejszych, żeby Niemcy nie zorien-
towali się, że kod Enigmy został złamany.  
Anglicy wykorzystywali maszynę także 

w czasach powojennych, sprze-
dając Enigmę do krajów afry-
kańskich i czytając w ten sposób 
korespondencję w swoich byłych 
koloniach   nawet do początku 
lat 70. 

Współczesne wojny prowadzą 
w cyberprzestrzeni informatycy, 
kryptolodzy, którzy przewodzą 
w wymyślaniu różnych zabez-
pieczeń informacji, stanowiącej 
dzisiaj największą broń...
–  W 2003 r. Prezydent Bush po-

wołał  V Oddział Sił Zbrojnych, 
który ma za zadanie dokonywać 
ataków na sieci komputerowe 
przeciwnika, na sieci teleinfor-
matyczne, aby przechwytywać 
informacje, łamać konta prze-
stępców Przez cyberprzestrzeń 
przepływa codziennie ponad 
połowa światowego produktu 
brutto. W cyberprzestrzeni już 
odbywa się III wojna światowa! 
Prowadzą ją matematycy i kryp-
tolodzy, bowiem oni przewodzą 
w konstrukcji algorytmów i ich 
łamaniu.
Warto jednak pamiętać, że już w 
roku 1952 r. Prezydent Truman 
powołał do życia Agencję Bez-
pieczeństwa Narodowego, która 
stworzyła stację Eshelon. Jest to 
zespól stacji nasłuchowych, któ-
re są umieszczone w kilku miej-
scach świata, m.in. w Australii, 
Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, 
Kandzie i USA. Ten system stacji 
podsłuchuje rozmowy przepły-
wające przez wszystkie sieci tele-
informatyczne świata. Wszystkie 
rozmowy są rejestrowane i jeśli 
pojawi się w nich hasło: terro-
ryzm, zagrożenie, bomba, prezydent, to 
taka rozmowa jest przesyłana do stacji w 
USA, gdzie treść rozmowy jest dokładnie 
analizowana i wykorzystywana w działal-
ności operacyjnej. 
Mimo takich zabezpieczeń, ostanie wyda-
rzenia, związane z przeciekiem informacji 
dyplomatycznych (WikiLeaks), skompromi-
towały system amerykański. Dopuszczenie 
do informacji o odpowiedniej klauzuli taj-
ności 3 mln osób jest zupełnie niezrozu-
miałe i zwiększyło prawdopodobieństwo 
przecieku. Zawiodła także wielopoziomo-
wość dostępu do informacji niejawnych, 
a 22-letni szeregowiec doskonale wykorzy-
stał tę słabość systemu amerykańskiego.

Pierwszy raz zaprezentowaliśmy nasz wynalazek 
podczas Dni Przemysłu Obronnego w Kielcach, na  
wystawie międzynarodowej we wrześniu 2010 r., 
a następnie 22 października na wystawie między-
narodowej wynalazków i innowacji w Warszawie. 
Prezentowaliśmy nasz „szyfrator narodowy” i ko-
misja międzynarodowa przyznała nagrodę Grand 
Prix – puchar, złoty medal i dyplom prof. Jerzemu 
Gawineckiemu i kierowanemu przez niego ze-
społowi kryptologów i matematyków z Instytutu 
Matematyki Wydziału Cybernetyki WAT i inżynie-
rów z firmy WASKO za konstrukcję narodowego 
szyfratora. Na wystawie było ok. 280 wystawców 
z zagranicy i ok. 200 wystawców z Polski.

Czy nasz niezawodny „narodowy szyfra-
tor”  ma już praktyczne zastosowanie?
–  Prowadzimy rozmowy. Dla nabywcy 

przedstawiana jest wersja komercyjna, 
którą można stosować do ochrony infor-
macji gospodarczych, danych wrażliwych 
jak np. dotyczących ochrony zdrowia, 
przesyłania informacji z miejsc katastrof 
do centrów zarządzania kryzysowego. 
Nasz „szyfrator narodowy” mógłby być 
także wykorzystywany w Siłach Zbroj-
nych, ale wtedy cały proces musiałby być 
pod kontrolą odpowiednich agend nasze-
go kraju. 
Informacje stanowiące tajemnicę pań-
stwową, służbową, muszą być chronione 
w sposób bezbłędny, szczególny, specjal-
ny. Polska dyplomacja, jak również centra 
zarządzania kryzysowego i inne instytu-
cje rządowe, także powinny skorzystać 
z naszych rozwiązań, a nie obcych. System 
„narodowy szyfrator” może przyczynić się 
w sposób istotny do podniesienia naszego 
bezpieczeństwa narodowego, może stać 
się „sercem systemu narodowego”.

Dziękuję bardzo za interesującą rozmo-
wę.

Z firmą WASKO poznaliśmy się w grudniu 2007 r. na konferencji, zorganizowanej przez 
naszą uczelnię, poświęconej 75. rocznicy złamania szyfru Enigma. Podczas prezentacji 
dorobku firm i Akademii, doszliśmy do wspólnych porozumień dotyczących współpracy 
w przyszłości i w następnym roku złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego na wspólny projekt. Połączyliśmy w tym projekcie nowoczesne technologie 
z zakresu elektroniki wraz z systemem kryptograficznym opartym o nasze nowatorskie 
rozwiązania. Praca nad tym projektem trwała dwa lata, natomiast oczywiście wykorzy-
staliśmy wiedzę, którą zdobywaliśmy przez wiele lat, gdyż w 1996 r. Minister Obrony 
Narodowej wyraził zgodę na kształcenie kryptologów na Wydziale Cybernetyki WAT. 
Była to jedyna taka specjalizacja w Polsce, a druga w Europie.
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Koncert Noworoczny w kościele garnizonowym 
w Warszawie – Wesołej

Biskup Polowy Józef Guzdek 
z wizytą w Marynarce Wojennej
Biskup Polowy WP Józef Guzek odwiedził 20 stycznia jednostki i instytucje Mary-
narki Wojennej. Odwiedził m.in. Akademię Marynarki Wojennej, po której opro-
wadził go rektor komendant Kontradmirał Czesław Dyrcz. Bp Guzdek spotkał się 
tez z kadrą profesorską i senatem Akademii.

W uczelnianej kaplicy ordynariusz wojsko-
wy spotkał się ze studentami i wysłuchał 
koncertu chóru akademickiego. Na terenie 

Portu Wojennego w Gdyni odwiedził załogę 
fregaty i zapoznał się ze specyfiką służby na 
okręcie wojennym. Ordynariusz wojskowy 
zszedł pod pokład okrętu podwodnego ORP 
Kondor. Towarzyszył mu dowódca 3. Flotylli 
Okrętów kontradmirał Jarosław Ziemiański. 
Bp Guzdek spotkał się z załogą okrętu i pra-
cownikami stoczni wojskowej.
W kościele Matki Bożej Częstochowskiej na 
Oksywiu Biskup Polowy przewodniczył Mszy 

św. koncelebrowanej przez wszystkich kapela-
nów Marynarki Wojennej. Wygłosił konferen-
cję, która była początkiem odprawy Dekanatu 

MW. Biskup Guzdek poinformował 
księży o planach i zadaniach stoją-
cych przed Ordynariatem Polowym 
w najbliższym czasie. Wysłuchał 
też księży kapelanów, którzy re-
lacjonowali zakres swojej posługi 
w poszczególnych parafiach.

Po odprawie wraz z kapelanami i wiceadmira-
łem Jerzym Patzem Biskup Polowy motorów-
ką udał się na Skwer Kościuszki, by w asyście 
marynarzy złożyć kwiaty na Płycie Marynarza 
Polskiego.
W sali noszącej imię admirała Andrzeja Kar-
wety Biskup Polowy otworzył wystawę foto-
graficzną poświęconą obecności w Marynar-
ce Wojennej śp. Biskupa Polowego Tadeusza 
Płoskiego. Ordynariusz wojskowy uczestni-
czył również w koncercie kolęd inaugurują-
cym Konkurs Kolęd i Pastorałek Wojska Pol-
skiego, nad którym objął honorowy patronat. 
Wyraził zgodę, aby coroczny konkurs Kolęd 
i Pastorałek WP nosił imię Biskupa Polowego 
Tadeusza Płoskiego.
Na zakończenie wizyty w Gdyni Biskup Po-
lowy Józef Guzdek spotkał się z dowódcą 
Marynarki Wojennej Admirałem Floty Toma-
szem Matheą.            

       BW

Świątynię wojskową wypełniły w zimowy wieczór, 15 stycznia, wspaniałe 
brzmienia w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych pod 
kierunkiem mjr. Artura Czereszewskiego, połączonych chórów z warszaw-
skich parafii: Cor Mariae i Cantores Reginae oraz znakomitych solistów. 

Przybyłych do Świątyni wiernych i wszystkich 
gości powitał proboszcz parafii wojskowej, 
ks. ppłk Piotr Majka, który zaprosił do wysłu-
chania koncertu kolędowo-noworocznego.
Kościół garnizonowy, przyozdobiony pięk-
nie świąteczną scenerią, napełniły zarówno 
dźwięki tradycyjnych kolęd, jak i piosenek 
z repertuaru rozrywkowego, pozostawiając 
wrażenie dynamiki i różnorodności stylów 
muzycznych.
Prezentowany repertuar ubogacało także 
wspólne prowadzenie Orkiestry, połączo-
nych chórów i solistów przez mjr. Artura 
Czereszewskiego oraz ppor. Łukasza Kukul-
skiego.
Patronat nad koncertem objął burmistrz Dziel-
nicy Wesoła m. st. Warszawy, Edward Kłos. 

***
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądo-
wych w Warszawie-Wesołej została utwo-

rzona wraz z 1. Dywizją Piechoty 
im. Tadeusza Kościuszki w czerwcu 
1943 r. w Sielcach koło Riazania. 
Przybrała też barwę tej Dywizji 
– kolor żółty. Nosili go muzycy na 
otokach czapek i wystrojach mun-
durów paradnych – współczesnych i histo-
rycznych (3. Pułku Ułanów z 1815 r.). Od 
1972 r. nosiła nazwę Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 
a od lipca 2001 r. nosi nazwę Orkiestry Re-
prezentacyjnej Wojsk Lądowych. Możliwo-
ści artystyczne orkiestry są bardzo szerokie. 
Występuje w marszu, daje pokazy parady 
marszowej. W swoim bogatym repertuarze 
posiada utwory marszowe, koncertowe, 
opracowania muzyki symfonicznej, utwory 
religijne, a także liczne opracowania stan-
dardów muzyki rozrywkowej. Koncertuje 
w całym składzie osobowym, a także – wy-
dzielonymi z orkiestry – big-bandem i zespo-

łami muzyki kameralnej. Z orkiestrą współ-
pracowali i występowali soliści Teatru Wiel-
kiego, Opery Kameralnej, Filharmonii Naro-
dowej, a także znani i popularni piosenkarze. 
Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych 
wielokrotnie brała udział w międzynarodo-
wych festiwalach orkiestr wojskowych, m.in. 
w: Austrii, Belgii, Rumunii, Niemczech, Japo-
nii, Anglii, Włoszech, Ukrainie. Brała udział 
w powitaniach prezydentów państw, pre-
mierów, dowódców Wojsk Lądowych, a także 
ambasadorów w Polsce. Orkiestra wielokrot-
nie uczestniczyła w różnych uroczystościach 
patriotyczno-religijnych w kraju i za granicą. 

at

czesnych i histo łami muzyki kameralnej. Z orkiestr ół

Portu Wojennego w Gdyni odwiedził ł
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Niebanalne
życiorysy

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pań-
skiego przypada święto Chrztu Pana Jezusa. 
Zamyka ono okres świętowania Bożego Na-
rodzenia.
Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili nam wszy-
scy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wy-
darzenie zrelacjonował nam św. Mateusz.
W dniu swojego chrztu Jezus został przed-
stawiony przez swojego Ojca jako Syn posła-
ny dla dokonania dzieła zbawienia. Od tego 
uroczystego aktu Chrystus rozpoczął swoją 
misję nauczycielską. Misję Chrystusa po-
twierdza swym świadectwem Bóg. Zamknię-
te przez grzech Adama niebiosa otwierają 
się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba 
daje się słyszeć jednoznaczny głos: „Tyś jest 

mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodo-
banie”.
 W tym wydarzeniu mamy też pierwsze 
w historii świata pojawienie się w postaci 
widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec 
przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, 
a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci 
gołębicy.
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony 
objawia nam Jezusa jako umiłowanego 
Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy 
Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, 
z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczy-
wistość naszego chrztu. W tym sakramen-
cie bowiem doświadczamy mocy zbawczej 
Chrystusa, która wyzwala z niewoli grze-

Chrzest Pański

chów. Zostajemy także napełnieni Duchem 
Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się 
umiłowanym dzieckiem Bożym. 

jur

W wybranych polskich kinach pojawił 
się film produkcji amerykańskiej „Bella”. 
Jest to wzruszająca opowieść o prostej, 
ale jednocześnie głębokiej miłości do ży-
cia i rodziny, i o radości, którą ze sobą 
przynoszą.

Film ten inspirowany jest prawdziwą his- 
torią. Nina dowiaduje się, że jest w nie-
planowanej ciąży i zamierza tę ciążę usu-

Bella – niezwykła opowieść 
o miłości do życia

nąć. Za trzecie spóźnienie do pracy zostaje 
zwolniona. Jest bez pieniędzy, bez pracy 
i bez mężczyzny – ojca dziecka. W tej samej 
restauracji pracuje Jose – kiedyś międzyna-
rodowej sławy gwiazdor piłki nożnej, który 
po spowodowaniu wypadku, w którym zgi-
nęła mała dziewczynka i wyjściu z więzie-
nia jest teraz kucharzem w meksykańskiej 
restauracji swojego brata. Jose wycofał się 
z aktywnego życia, lecz w Ninie, młodej kel-
nerce odnajduje coś niezwykłego i dla niej 
otwiera się. W ciągu jednego dnia Jose nie 
tylko stawia czoła własnej przeszłości, lecz 
także pokazuje Ninie jak uleczająca moc 
rodziny może jej pomóc spojrzeć z optymi-
zmem w przyszłość.
Po jego obejrzeniu wiele kobiet zmieniło 
swoją decyzję dotyczącą przerwania ciąży. 
„Bella” przemawia również do tych, któ-
rzy znajdują się w ich otoczeniu. Pomimo 

faktu, że istnieje stosunkowo niewiele kon-
kretnych odniesień do Boga, w całym filmie 
czuje się Jego obecność.
W życiu prywatnym odtwórcy głównej roli, 
Eduarda Verásteguia, laureata nagrody dla 
najlepszego aktora na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Katolickich w Rzymie 
w 2010 roku, doszło do radykalnej zmia-
ny. Od popularnego aktora występującego 
w nowelach telewizyjnych, z wygodnym 
i bezproblemowym życiem – do gorliwego 
katolika, który szanuje wartości chrześci-
jańskie i rodzinne. Te, które teraz przedsta-
wia w swoich filmach. Film „Bella” zdobył 
nagrodę People’s Choice Award na MFF 
w Toronto i wiele innych nagród.
Adres oficjalnej strony filmu w Internecie 
www.bellamoviesite.com.

KAI/kes

Myœli
nieprzedawnione

„Żyć, znaczy być niestrudzonym 
nosicielem Chrystusa, 

który jest Życiem”.
G. Maffei
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Pożegnanie Krzysztofa Kolbergera
W towarzystwie Krzysztofa Kolbergera warto było się znaleźć. Spotkanie z tym 
niezwykłym człowiekiem było zaproszeniem do świata wysokiej kultury, finezji 
i prawdziwego piękna. Pozostawiał za sobą ślad szlachetności, czegoś nieuchwyt-
nego, co intrygowało i zachwycało. Emanował przy tym niezwykłym spokojem, 
harmonią i uporządkowaniem. 
Ten wybitny aktor teatralny i filmowy był miłośnikiem poezji, który swoją pasją 
rozpalał wyobraźnię milionów, wsłuchujących się w jego niepowtarzalny głos, 
niezwykłe interpretacje i wielką kulturę słowa. Na warszawskich Powązkach, 
13 stycznia, pożegnali go najbliżsi, plejada polskich artystów i tłumy wielbicieli 
jego talentu. 

nieszczęśliwy, był człowiekiem szczęśliwym. 
Mówił kiedyś o sobie: „Jestem normalnym 
człowiekiem, też się boję, jeżeli samolot za-
czyna pikować. Instynkt życia jest wpisany 
w naszą biologię, świadomość czy nawet 
bardziej podświadomość”. Jego samolot 
wiele razy zaczynał pikować, on jednak 
emanował spokojem, on swojemu czasowi 
nadał sens. Posłuchajmy go, niech jeszcze 
raz to opowie... Jan Paweł II w pierwszej czę-
ści Tryptyku rzymskiego pisze: „Potok się nie 
zdumiewa, kiedy spada w dół i lasy milcząco 
zstępują w rytmie potoku, lecz zdumiewa się 
człowiek... – i to piękne zdanie – ...zatrzymaj 
się, to przemijanie ma sens...”.
„W ciągu tych kilku dni od śmierci, stał się 
on dla tysięcy ludzi nauczycielem, mistrzem, 
stał się wielkim narodowym dobrem, do-
brem dla wszystkich. Mało komu towarzyszy 
tak powszechna wdzięczność. Trudno nie 
dostrzec analogii z Janem Pawłem II, który 
odchodząc do domu Ojca dał światu wielką 
katechezę umierania. Śp. Krzysztof pokazał 
nam, że chodząc w cieniu śmierci, że idąc 
ciemną doliną, można pięknie żyć (...). On 
nas nauczył nie tyle, jak umierać, ale jak żyć, 
jak nadać ofiarowanej nam chwili, tej chwili, 
sens. Mówił: „Jeżeli nie nadamy tym chwi-
lom, temu czasowi sensu, to tylko się zabić. 
Jeśli znajdziemy sens, wtedy nie będziemy 
się zabijać. Zrozumiemy, że to nie my decy-
dujemy...” – mówił dalej kapłan.
Ks. Boniecki podkreślił, że wszystko co robił 
Krzysztof Kolberger było czynione z miłością 
do ludzi, bo „aktor jest dla ludzi, by dawać, 
inaczej jest po nic, jak po nic jest duszpa-
sterz bez parafian i nauczyciel bez uczniów. 
W tym dawaniu, jeśli nie jest kultywowa-
niem narcyzmu, w tym dzieleniu się swoim 
zachwytem, jest ogromna siła. (...) Bliski 
wszystkim Polakom, dzięki sztuce, dzięki te-
atrowi, dzięki kilkudziesięciu filmom, spek-
taklom, ale nade wszystko dzięki temu, że 
z nimi był. Teraz zobaczyliśmy go w oślepia-
jącym blasku śmierci...
Nawet dla tych, którzy nie chodzą do teatru, 
nie chodzą do kina, Krzysztof Kolberger od 
2005 r. był, jest, zostanie tym, który w tam-

W uznaniu za wybitne zasługi dla kultury 
polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej 
i artystycznej, został odznaczony pośmiert-
nie przez Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Odznaczenie wręczył 
przedstawiciel Kancelarii Prezydenta na ręce 
córki zmarłego artysty.
Krzysztof Kolberger wspiął się na szczyty 
artyzmu, ale przede wszystkim zapamięta-
my go jako mistrza życia, które upływało w 
cieniu śmierci. Od kilkunastu lat zmagał się 
z chorobą nowotworową, która wyniszczała 
straszliwie jego organizm. Nigdy nie poddał 
się w walce z rakiem; do końca pozostał ak-
tywny, zadziwiając rzesze swoją siłą ducha 
i nie gasnącą charyzmą. Obserwując tego 
niezwykłego człowieka można było jedno-
znacznie przekonać się, że ciało i duch to 
dwa zupełnie inne wymiary ludzkiej egzy-
stencji. Choroba ostatecznie zniszczyła go, 
ale nigdy nie pokonała jego ducha.
Na uroczystość żałobną za śp. Krzysztofa 
Kolbergera słowo pasterskie przesłał Kardy-
nał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski: 
„Jestem w duchowej i modlitewnej łączno-
ści z wszystkimi uczestnikami pogrzebu śp. 
Krzysztofa Kolbergera, szczególnie z najbliż-
szą rodziną. W tej śmierci, Polska straciła wy-
bitnego aktora, zatroskanego o piękno sło-
wa. Służąc słowu służył także Biblii oraz tek-
stom religijnym, które przekazywał w spo- 
sób niezwykle piękny i głęboki. Przez wie-
le lat był dla nas świadkiem przyjmowania 

cierpienia i pokazywania sensu życia w zma-
ganiu się z nieuleczalną chorobą. Modlę się 
o miłosierdzie Boże dla Krzysztofa i o nadzie-
ję płynącą ze Zmartwychwstania dla wszyst-
kich najbliższych”.

Mszy św. żałobnej, sprawowanej w kościele 
św. Karola Boromeusza na warszawskich Po-
wązkach, przewodniczył ks. Adam Boniecki, 
a koncelebrowało liczne grono kapłanów 
z ks. kmdr. por. Ryszardem Preussem. 
W wygłoszonym Słowie Bożym, ks. Boniecki 
podkreślił: „Miłość mocniejsza niźli śmierć 
(...), bo paradoksalnie, jak w ośmiu bło-
gosławieństwach, ten, który powinien być 
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Nad trumną przyjaciela przemawia Jan Englert
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tych pamiętnych dniach odczytał Testament 
zmarłego papieża. (...) Zaraz po śmierci Jana 
Pawła, wbrew wcześniejszym planom, zna-
lazł się w Rzymie. Aktor wspominał: „Spa-
da na mnie, jak z nieba, niezwykłe zadanie 
odczytania po raz pierwszy, publicznie i to 
ze świadomością, że ogląda to naprawdę 
ogromna „widownia” Testamentu Jana Paw-
ła II. Czytał: „Ten, który jest jedynym Panem 
życia i śmierci, sam to życie przedłużył, nie-
jako podarował na nowo, odtąd ono jeszcze 
bardziej do Niego należy. Ufam, że On sam 
pozwoli mi rozpoznać dokąd mam pełnić tę 
posługę, do której mnie wezwał. Proszę go, 
ażeby raczył mnie odwołać wówczas, kiedy 

– Krzysztofa Kolbergera ostatni raz widziałem w Woj- 
skowym Instytucie Medycznym, 6 stycznia, w przed- 
dzień jego śmierci. Udzieliłem mu Sakramentu Na- 
maszczenia Chorych na drogę do wieczności. 

Kiedy po raz pierwszy spotkałem go w szpitalu, w połowie grudnia 
ubiegłego roku, z początku nie rozpoznałem go. Pamiętam, gdy 
wszedłem do sali, pozdrowiłem pacjenta leżącego w separatce 
i zapytałem, czy pragnie przyjąć Komunię św. Odpowiedział, że tak. 
W czasie wspólnej modlitwy rozpoznałem w pacjencie znanego i lu- 
bianego aktora. „Panie Krzysztofie, podziwialiśmy zawsze Pana 
w czasie pełnej aktywności, w pięknej służbie człowiekowi, pamiętamy 
m.in. jak czytał Pan Testament Jana Pawła II, w czasie żałoby po 
wielkim Papieżu Polaku, w kwietniu 2005 r. ...” – powiedziałem.
„Jestem aktywny do dziś, choć nie tak, jak dawniej, proszę Księdza, 
bo już kilkanaście lat walczę z chorobą nowotworową, ale nie 
poddaję się... Wszystko zawierzyłem Panu Bogu. Najwyższy jedynie 
wie, ile jeszcze czasu mi pozostało. I za każdy dzień dziękuję Mu, 
każdy dzień przyjmuję jako Jego dar. Ja jestem z Nim, a On ze mną” 
– odpowiedział.
Emanował przy tym jakimś nieopisanym spokojem, pogodzeniem 
się z chorobą i nadzieją pokładaną w Bogu. Powiedziałem mu, 
że tutaj, w szpitalu, każdy z nas uczy się pokory wobec życia, bo 
życie „choć piękne, kruche jest”. „Tak, trzeba je czerpać garściami 
i zawierzyć Najwyższemu” – odparł. Zapewniłem, że będę pamiętał 

o nim w modlitwie. Rozstaliśmy się serdecznym uściskiem. Pamiętam, 
jak tego dnia, chodząc po salach, dzieliłem się jego świadectwem 
z chorymi, których odwiedzałem w szpitalu, dodając otuchy 
w cierpieniach, ukazując jak swoje cierpienie traktuje Pan Krzysztof, 
że trzeba zawierzyć się bez reszty Bogu, bo inaczej nie jesteśmy 
w stanie zrozumieć sensu naszego cierpienia. 
Kiedy odwiedziłem Pana Krzysztofa w Uroczystość Trzech Króli, był 
już w stanie krytycznym. Udzieliłem mu Sakramentu Namaszczenia 
Chorych. Po modlitwie zostawiłem na stoliku obrazek „Madonna 
Pielgrzymów”. „Wszyscy jesteśmy pielgrzymami, niech Maryja, 
Madonna Pielgrzymów, opiekuje się tobą” – powiedziałem. 
Następnego dnia poranny telefon z Gdańska z wiadomością, że 
Krzysztof nie żyje. Tak wypełnił się jego czas, a Maryja, Madonna 
Pielgrzymów, poprowadziła go do domu Ojca. Pan Krzysztof 
pokazał nam, jak w cieniu śmierci można pięknie żyć. Na cmentarzu 
powązkowskim żegnały go tłumy. 
Krzysztof Kolberger jest jednym z bohaterów książki „Odnaleźć 
dobro” Marzanny Graff-Oszczepalińskiej, w której opowiada 
w formie pamiętnika o swoim osobistym spotkaniu z prawdziwym 
dobrem tkwiącym w człowieku. 
Spotkanie z jednym z najwybitniejszych, współczesnych polskich 
aktorów, umożliwia także wywiad rzeka „Przypadek nie-przypadek”, 
przeprowadzony przez Aleksandrę Iwanowską, który pozostawia 
żywy ślad tego niezwykłego człowieka.

Ks. kmdr por. Ryszard Preuss, kapelan posługujący w Wojskowym Instytucie Medycznym 

oprac. at

Kiedy po raz pierwszy spotka

sam zechce. W życiu i śmierci do 
Pana należymy”.
Aktor wspominał dalej: „W sobotę 
Tryptyk rzymski w Instytucie, z tą 
świadomością, że już nie ma autora 
tych sów, który mówił: Non omnis 
moriar. A przecież nie cały umie-
ram, to co we mnie niezniszczalne 
trwa. Wstydzę się łez na scenie, 
bo to nie aktor ma płakać, tylko 
widz, ale nie wstydziłem się w tych 
dniach, łzy mi popłynęły, kiedy to 
mówiłem. I w tak niezwykły spo-
sób splotło się to z moim życiem 
i z tym, co się dzieje do dziś. Non 

omnis moriar”. 
Krzysztof Kolberger spoczął 
na warszawskich Powąz-
kach. Przemawiając nad 
jego trumną Minister Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego Bogdan Zdrojewski 
podkreślił: „Nie jesteśmy 
w stanie tak pięknie go po-
żegnać, jak potrafił żegnać 
innych (...). Będzie nam 
brakowało tej estetyki jego 
uczestnictwa. Nie jestem 
w stanie go dzisiaj inaczej pożegnać, 
jak fragmentem jednego z wierszy, 
który utkwił mi w pamięci i mam 
wrażenie, że był czytany także tro-
chę od siebie. Był to Walc Miłosza: 
„Rozumiesz. Jest taka cierpienia gra-
nica, za którą się uśmiech pogodny 
zaczyna i mija tak człowiek, i już za-
pomina o co miał walczyć i po co?”.
Krzysztofa Kolbergera żegnał także 
m.in. jego przyjaciel Jan Englert, 
który mówił o nim: „Chłopiec z desz-
czu. Był człowiekiem, który pojawiał 
się w naszym życiu, dawał trochę 

siebie i znikał (...). Dzisiejszy pogrzeb jest dla 
mnie dowodem na to, jak silna jest w nas 
wszystkich potrzeba posiadania bohatera 
pozytywnego, jak wszyscy chcemy mieć ko-
goś, kto byłby szlachetny, wspaniały, czysty, 
kto byłby dla nas wzorem”.
W uroczystości żałobnej uczestniczyli: Jo-
anna Szczepkowska, Maja Komorowska, 
Magdalena Zawadzka, Anna Dymna, Daniel 
Olbrychski, Piotr Adamczyk, Jerzy Zelnik 
i wielu innych wybitnych artystów i wielbicieli 
talentu tego wielkiego aktora i człowieka.

Anna Tokarska
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Watykan, październik 2008 r.

Watykan, październik 2008 r.

Krzysztof Kolberger współpracował także
z Ordynariatem Polowym. Na zdjęciu: wystawa
o Janie Pawle II przed Katedrą Polową, X.2008 r.
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Przewodnik duchowy, przyjaciel, 
budowniczy kościoła
Pożegnanie dotychczasowego proboszcza parafii garnizonowej ks. płk. kan. Zenona 
Surmy odbyło się 16 stycznia 2011 r. w Zegrzu k. Warszawy. Mszy św. w miejsco-
wym kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Fatimskiej, którego był budowniczym, 
przewodniczył ks. płk Surma. – Dziękuję za wielu ludzi życzliwych, oddanych Bogu 
i Kościołowi, dzięki którym kościół ten powstał jak feniks z popiołów – to był cud, 
powiedział na początku Liturgii Eucharystii proboszcz parafii garnizonowej. Przypo-
mniał, że w intencji budowy kościoła parafianie z Zegrza co roku pielgrzymowali na 
Jasną Górę. – Za wszelkie dobro, którego Bóg dokonał tutaj przez te lata składam 
dziękczynne „Te Deum” – wyznał.

Ksiądz płk Surma posługę proboszcza w ze- 
grzyńskiej parafii wojskowej pełnił przez po-
nad 13,5 roku. Decyzją Biskupa Polowego 
WP Józefa Guzdka obejmuje opieką dusz-
pasterską parafię i Garnizon w Bydgoszczy. 
Nowym proboszczem w Zegrzu (z dniem 
23 stycznia 2011 r.) został mianowany ks. 
ppłk Waldemar Rawiński.
W homilii ks. płk Surma podkreślił, że w świe-
cie, w którym jest tyle zła i nienawiści, jes- 
teśmy powołani, do tego, by być braćmi. 
Zachęcił, by odnowić w naszym życiu i ser-
cu wiarę. Przypomniał sylwetkę ojca Karola 
Wojtyły, który był oficerem Wojska Polskiego. 
Wskazał na to, że ojciec przyszłego Papieża 
wiele czasu spędzał na modlitwie i pielgrzy-
mował do Kalwarii Zebrzydowskiej. – Życzę 
rodzicom, by byli świadkami dla swoich do-

mowników, powiedział. – Będę się za was 
modlił i proszę o modlitwę” – zakończył. Pro-
sił także wiernych o wybaczenie mu tego, co 
wypływało z jego ludzkiej słabości i podzię-
kował parafianom za trud budowy kościoła.
Liturgię Eucharystii koncelebrowali ks. płk 
prał. Dariusz Kowalski, dziekan Wojsk Lądo-
wych oraz ks. prof. Dominik Zamiatała i ks. 
Zbigniew Zmorzyński – Misjonarze Klaretyni 
z Warszawy. Wraz z ks. Surmą modlili się ks. 
kan. Mieczysław Zdanowski z Woli Kiełpiń-
skiej i ks. kan. Tadeusz Wołowiec, dziekan 
dekanatu serockiego.
We Mszy św. uczestniczyli Kadra Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu 
na czele z Komendantem płk Markiem Sto-
larzem, Kierownikiem Składu Materiałowe-
go Zegrze mjr Wojciechem Pochmarą z kpt 

lek. med. Robertem Zaporą, prezes Witold 
Leszczyński i dyrektor Jan Zieliński z WZŁ-1 
w Zegrzu, przedstawiciele Wojskowego In-
stytutu Łączności z dyrektorem Krzysztofem 
Łyskiem, Prezes Zarządu Rejonowego PCK 
w Legionowie Tadeusz Kowalewski, Danuta 
Prusinowska, dyrektor Zespołu Szkół w Ze-
grzu wraz z gronem pedagogicznym.
Ks. płk prał. Dariusz Kowalski, dziekan Wojsk 
Lądowych powiedział, że obecnie rzadko-
ścią jest by przez godzinę słuchać tak wielu 
świadectw o dobroci kapłana. Podziękował 
parafianom za wierne trwanie przy swoim 
duszpasterzu i wspieranie dzieła budowy 
kościoła. Przypomniał, że wspólnie z ks. płk. 
Surmą przeszedł ok. 3 tys. kilometrów w piel- 
grzymkach wojskowych na Jasną Górę. 
– Pamiętam zakrwawione nogi ks. Zenona na 
pątniczym szlaku, wspominał. Dodał, że ks. 
Surma wie, co znaczy potęga Słowa Bożego, 
wie, co to znaczy pamiętać o człowieku przy 
ołtarzu. „Dziękuję Bogu, że dał mi możliwość 
tak blisko być i pracować z Tobą – powiedział. 
Dziekan Wojsk Lądowych podziękował ks. Ze-
nonowi także za posługę w Sakramencie po-
kuty pojednania, którą sprawował dla księży 
kapelanów o każdej porze dnia i nocy.
Wszyscy, którzy dziękowali ks. proboszczo-
wi za trud jego posługi, wskazywali na jego 
umiejętność „przełamywania lodów”, zbli-
żania ludzi do siebie i wyjątkową skromność. 
– Był nie tylko duchowym przewodnikiem, 
opiekunem, ale i przyjacielem, podkreślali.

kes

Bał się… Nie boi się tylko głupota. Prosił siostry o modlitwę, by Pan Bóg zesłał 
świadka jego śmierci. I zesłał. Przed oczami oprawców Księdza Jerzego Popiełusz-
ki zdołali się skryć za filarami na tamie we Włocławku. Czy bał się św. Stanisław, 
biskup męczennik, gdy stanął w obronie uciskanych poddanych Króla Bolesława 
Śmiałego? A św. Tomasz Morus, patron polityków, gdy musiał wybierać wierność 
Kościołowi czy życie? Każdy z nich miał szansę ocalenia. Ale czy odrzucenie krzyża, 
by ocalić życie, a zatracić coś znacznie większego i ważniejszego jest prawdziwym 
ocaleniem?

Na pewno się bali, choć działo się to w od-
ległej przeszłości. Oni wszyscy przeciwstawi-
li się okrutnej władzy, bo apetyt na władzę 
w wydaniu totalitarnym raz rozbudzony nie 
ustanie sam z siebie. Czy bez heroizmu tych 
świadków – którzy nie milczą, gdy władza 
gnębi, kłamie, nie odwracają się plecami, gdy 
okrada najuboższych, słabych i bezbronnych, 
gdy odbiera im oszczerstwami dobre imię, 
nawet po ich śmierci – bylibyśmy jeszcze 
ludźmi, którzy wiedzą kim są i po co są? 
Czy już tylko bestiami, gotowymi rzucać się 
sobie wzajemnie do gardła pod byle pretek-
stem? Trwalibyśmy w śmiertelnym zwarciu 
o kawałek chleba czy gadżety prestiżu. 
Prawda, dobro, wolność, sprawiedliwość po-
trzebują obrońców, takich jak błogosławiony 
Ksiądz Jerzy Popiełuszko i całkiem niemałe 
zastępy świętych, abyśmy ocalili nasze czło-
wieczeństwo opatrzone pieczęcią Bożych 
stworzeń.
To oni byli autentycznymi Bożymi strategami, 
bo ich przenikliwość, ich plany nie były…ich.

Dziś medialny szum; kłamstwa, pomieszane-
go ze strzępami „prawdy”, która jest jeszcze 
gorsza, zagłusza świadków prawdy. Świętych, 
którzy wyszli spośród nas, z naszego narodu. 
Ileż Oni mieliby nam dziś do powiedzenia!
Mieli Polskę w sercu, bo przede wszystkim 
w modlitwie, by była wierna sobie, swojemu 
duchowemu dziedzictwu. Jan Paweł II, św. 
Siostra Faustyna, Rozalia Celakówna, Prymas 
Wyszyński, Kardynał Hlond, Ks. Jerzy Popie-
łuszko – żeby wymienić tylko kilkoro z nieod-
ległej przeszłości.
Byli ludźmi prawdziwej wolności, choć dziś 
wielu rzekomo wyzwolonych chętnie opatrzy-
łoby ich etykietką „nawiedzony oszołom”.
Byli ludźmi prawdy, bo spójnymi wewnętrz-
nie; praktykowali słowo Boże, które głosili 
odważnie. Nie licząc „strat własnych”, na-
rażając się na oszczerstwa, niezrozumienie, 
odrzucenie i samotność. 
„Co można zrobić z prawdą w świecie peł-
nym kłamstwa? Oprawić w ramkę i powiesić 
na ścianie? Co można, a co należy z nią ro-

bić? Może trzeba jej bronić? Choć niektórzy 
twierdzą, że prawda obroni się sama, to jest 
to chyba dość naiwny pogląd. Bałagan nie 
sprząta się sam, problemy nie rozwiązują się 
same, a prawda miałaby się sama obronić?” – 
to temat do refleksji z ostatniego kazania śp. 
Biskupa Płoskiego, niewygłoszonego w Ka- 
tyniu 10 kwietnia 2010 r., zwłaszcza dla 
dziennikarzy.
Niedawno, 24 stycznia, obchodziliśmy świę-
to patronalne dziennikarzy. Św. Franciszek 
Salezy, nasz Patron, był wybitnym apologetą 
chrześcijaństwa. Był gorliwym sługą i obroń-
cą prawdy. A to przecież istota naszej misji. 
Dziennikarz – sługa prawdy (Jan Pawel II)… 
a nie sondaży i apanaży. 
Bo większość nigdy nie była i nie jest rzecz-
nikiem prawdy. Wiedzieli już o tym myśliciele 
starożytności.
Ale kto dziś słucha Mędrców przeszłości 
i Świętych?
Przecież nawet prominentne osoby unieważ-
niają publicznie ich przydatność dla współ-
czesności.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Jak postąpiłby Ksiądz Jerzy? Fe l ieton

Nie trzeba kłaniać się okolicznościom,
A prawdom kazać, by za drzwiami stały.

Cyprian Kamil Norwid
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Ciechanów – Rotterdam
Na przełomie roku odbyło się 33. Europejskie Spotkanie Młodzieży. Tym razem młodzi 
chrześcijanie spotkali się w Rotterdamie. Z punktu przygotowań działającego przy Parafii 
Wojskowej p.w. św. Judy Tadeusza w Ciechanowie do Holandii wyruszyła 15 osobowa 
grupa młodzieży. 
Młodzi ciechanowianie, przyjęci życzliwie przez rodziny holenderskie z Narodowego Ko-
ścioła Holenderskiego, codziennie pomagali podczas obiadów, regulując ruch napływają-
cych grup młodzieży z całej Europy w halach Ahoy. Codziennie uczestniczyli też w spotka-
niach modlitewnych i tematycznych. Wzięli też udział w wycieczce po miejscach Skarbów 
Kultury i Sztuki Sakralnej, odwiedziliśmy też Muzeum Marynarki. W czasie spotkań tema-
tycznych rozważno list brata Aloisa z Chile o radości, miłości i przebaczeniu.
31 grudnia młodzież odwiedzili biskupi Henryk Tomasik i Andrzej Czaja. Biskupi wraz 
z braćmi Taize i wszystkimi kapłanami, którzy przybyli do Rotterdamu celebrowali liturgię 
w intencji młodzieży. Młodzież z Niemieć zaprosiła uczestników ESM na kolejne spotkanie, 
które w przyszłym roku odbędzie się w Berlinie. W ostatnim dniu roku zgromadziliśmy we 
wspólnotach na modlitwie o pokój. W ten sposób przywitaliśmy nowy rok 2011.        mw

Jarocin
Już po raz drugi do kościoła oo. Franciszkanów, Dowódca Garnizonu Jarocin ppłk Marian 
Borowiak oraz Burmistrz i Starosta Jarociński zaprosili mieszkańców na wspólne śpiewanie 
kolęd wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych z Poznania.
W atmosferę rodzinnego kolędowania wprowadził wszystkich kapelmistrz, mjr Paweł Joks, 
który dyrygował nie tylko orkiestrą, ale i przybyłymi gośćmi. Wspólne kolędowanie nadało 
całemu koncertowi niepowtarzalny, świąteczny charakter, a kolęda „Oj maluśki, maluś-
ki…” przeniosła wszystkich w klimat góralskiego kolędowania. Orkiestra zagrała również 
„Cichą noc”, która jest znana i śpiewana na całym świecie.
Zebrana publiczność gromkimi brawami i owacją na stojąco podziękowała orkiestrze 
za wspaniały i niezapomniany wieczór.                                                                           mz

Szczecin
W kościele garnizonowym w Szczeci-
nie, 9 stycznia odbył się koncert kolęd 
w wykonaniu chóru Kombatant pod dyr. 
p. Marii Białkowskiej. Chór zaprezento-
wał szereg kolęd i pastorałek przepla-
tanych wspomnieniami o bł. ks. Jerzym 
Popiełuszce. Część kolęd była śpiewana 
wspólnie ze zgromadzonymi parafiana-
mi i sympatykami garnizonowej świątyni. 
Na zakończenie proboszcz ks. prałat płk 
Ryszard Stępień na ręce p. dyrygent zło-
żył podziękowanie za zawsze pozytywną 
odpowiedź na zaproszenie i gotowość na 
uświetnienie swoją obecnością i śpiewem 
poszczególnych okresów liturgicznych 
oraz świąt patriotyczno-religinych.
11 stycznia w Klubie Garnizonowym 12 
Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie 
miało miejsce Spotkanie Noworoczne pre-
zesów Związku Sybiraków. Na spotkaniu 
zgromadzili się prezesi i przedstawiciele 28 
kół terenowych zrzeszających ok. 3 tyś. Sy-
biraków. Spotkanie rozpoczęło się przywi-
taniem przybyłych oraz gości przez prezes 
Oddziału w Szczecinie Iwonę Biedulską. 
Modlitwę w intencji zmarłych Sybiraków 
z prośbą o błogosławieństwo dla żyjących 
odmówił proboszcz parafii wojskowej i ka-
pelan Sybiraków ks. płk Ryszard Stępień. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpie-
waniem kolęd oraz poczęstunkiem.    xRS

Warszawa
Katedrę Polową WP 9 stycznia wypełniły dźwięki kolęd w wykonaniu Chóru Komendy Sto-
łecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywak i przy akompaniamencie Doroty Karp. Chór 
zawitał do Katedry na zaproszenie proboszcza, ks. płk. Roberta Mokrzyckiego.
Przybyli do Świątyni wierni mieli możliwość wysłuchać zarówno pięknych, tradycyjnych 
kolęd, które towarzyszą nam od wieków, jak i współczesnych kompozycji – kolędy „Płacze 
Jezus mały”, napisanej w 1982 r. przez J. Zawackiego oraz „Zaśpiewam Jezuskowi”; kom-
pozycji stworzonej w 2005 r. przez Prof. Stanisława Moryto, rektora Akademii Muzycznej.
Chór Komendy Stołecznej Policji zaśpiewał ponad 25 koncertów w różnych miejscach sto-
licy i kraju. Zespół koncertował w Częstochowie podczas Jasnogórskich Spotkań Rodzin 
Policyjnych, w Licheniu podczas Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr, w Olecku – Dni 
Olecka, w Drohiczynie i kilkanaście razy w Warszawie. Policjanci śpiewali m.in. dla miesz-
kańców stolicy podczas ubiegłorocznej wigilii na Placu Teatralnym, dla dzieci niepełno-
sprawnych, policjantów Garnizonu stołecznego, dla delegacji ukraińskiej.                     at

Warszawa
W Muzeum Powstania Warszawskiego 
11 stycznia odbyło się ślubowanie 57 
funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Od-
działu Straży Granicznej. Uroczyste ślubo-
wanie odebrał komendant NwOSG ppłk 
Mariusz Piętka. Ks. kapelan kmdr por. 
Ryszard Preuss udzielił błogosławieństwa 
oraz rozdał kalendarzyki z wizerunkiem 
Jezusa Ukrzyżowanego hiszpańskiego 
malarza Velazqueza, z modlitwą o szczę-
śliwą służbę na straży granic oraz obrazki 
Madonny Pielgrzymów włoskiego Cara-
vaggia. Kapelan zwierzył funkcjonariuszy 
pod opiekę Matki Bożej i patrona Straży 
Granicznej św. Mateusza.
Po uroczystości funkcjonariusze wraz 
z ks. kapelanem zwiedzili Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Była to żywa 
lekcja o tych, którzy dali piękne świadec-
two miłości Boga i Ojczyzny w trudnych, 
dramatycznych czasach II wojny świato-
wej walcząc o wolność i niepodległość 
umiłowanej Ojczyzny.                         rp



Termin składania podań 
do 30 kwietnia 2011 r. na adres:

Liceum Akademickie
Korpusu Kadetów
LIPINY 40
26-425 Odrzywół
tel. 48 671 00 76

Oferujemy między innymi:
rozszerzony program nauczania przedmiotów ścisłych,
rozszerzony program nauczania języków obcych,
kurs pilotażu (klasa o profilu lotniczym),
szkolenie wojskowe, ceremoniał dyplomatyczny,
walki wschodnie, szermierka, zajęcia sportowe,
kurs stewardesy, bezpieczeństwo narodowe, prawo,
zarządzanie kryzysowe.

więcej informacji na:
www.akademickikorpuskadetow.edu.pl

www.akademickikorpuskadetow.edu.pl
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Rekrutacja obejmuje konkurs świadectw,
rozmowę kwalifikacyjną,
badania lekarskie i psychologiczne

Akademickie Liceum Korpusu Kadetów decyzją nr ED/4320/01/10 z dniem 22.08.2010 r. uzyskało uprawnienia szkołu publicznej.




