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„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”
(1 P 2,24)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Każdego roku we wspomnienie Najświęt-
szej Maryi Panny z Lourdes, które przypada 
11 lutego, Kościół przeżywa Światowy Dzień 
Chorego. Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, 
aby ten Dzień był okazją do refleksji nad ta-
jemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby 
uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeń-
stwa na chorych braci i siostry. Jeżeli każdy 
człowiek jest naszym bratem, to zwłaszcza 
słaby, cierpiący i potrzebujący opieki musi 
znaleźć się w centrum naszej uwagi, aby nikt 
nie czuł się zapomniany lub odrzucony. Rze-
czywiście „miarę człowieczeństwa określa się 
w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. 
Ma to zastosowanie zarówno w przypadku 
jednostki, jak i społeczeństwa. Społeczeń-
stwo, które nie jest w stanie zaakceptować 
cierpiących ani im pomóc i mocą współczu-
cia współuczestniczyć w cierpieniu, również 
duchowo, jest społeczeństwem okrutnym 
i nieludzkim”.
Noszę jeszcze w sercu moment, kiedy to 
podczas wizyty duszpasterskiej w Turynie, za-
topiony w modlitwie zatrzymałem się przed 
Świętym Całunem. Wpatrywałem się w cier-
piące Oblicze, które zaprasza do kontempla-
cji Tego, który wziął na siebie ludzkie cierpie-
nie wszystkich czasów i miejsc, w tym nasze 
cierpienia, nasze trudności, nasze grzechy. 
Kontemplacja Całunu jest zaproszeniem do 
refleksji nad tym, o czym pisze święty Piotr: 
„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”. Syn 
Boży cierpiał i umarł, jednakże zmartwych-
wstał i właśnie dlatego Jego rany stały się 
znakiem naszego odkupienia, przebaczenia 
i pojednania z Ojcem;
Drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie poprzez 
rany Chrystusa możemy patrzeć oczyma na-
dziei na wszystko zło, które dotyka ludzkość. 
Zmartwychwstając, Chrystus Pan nie usu-
nął ze świata cierpienia i zła, ale uzdrowił je 
u samych korzeni. Przemocy zła przeciwsta-
wił wszechmoc miłości. Wskazał nam więc, że 
drogą do pokoju i radości jest miłość: „Przyka-
zanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście 
i wy tak się miłowali wzajemnie”. Chrystus, 
zwycięzca śmierci, żyje pośród nas. Kiedy za 
świętym Tomaszem powtarzamy: „Pan mój 
i Bóg mój!”, naśladujemy naszego Mistrza 
w gotowości oddania życia za naszych braci, 
stając się posłańcami radości, która nie lęka 
się bólu, radości Zmartwychwstania.
Oczekując na spotkanie z okazji Światowe-
go Dnia Młodzieży w Madrycie, w sierpniu 
2011 roku, chciałbym skierować szczególne 
pozdrowienie do młodych, zwłaszcza tych, 
którzy doświadczają choroby. Często Męka 

i Krzyż Jezusa budzą w nas lęk, gdyż zdają się 
zaprzeczeniem życia. W rzeczywistości jednak 
jest dokładnie odwrotnie! Krzyż bowiem jest 
Bożym „tak” dla ludzkości, najwyższym i naj-
bardziej intensywnym wyrazem Jego miłości 
i źródłem, z którego wypływa życie wieczne. 
Z przebitego serca Jezusa wypłynęło życie. 
Tylko On jest w stanie uwolnić nas od zła 
i przywrócić Królestwo sprawiedliwości, po-
koju i miłości, do którego wszyscy dążymy.
Kiedy kontemplujemy rany Jezusa, nasze 
spojrzenie zwraca się ku Jego Najświętszemu 
Sercu, w którym objawia się w sposób najdo-
skonalszy miłość Boga.
Szczególnie wy, drodzy chorzy, odczuwajcie 
bliskość tego Serca wypełnionego miłością, 
aby czerpać z Niego z wiarą i radością, mo-
dląc się: „Wodo z boku Chrystusowego, ob-
myj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. 
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach 
swoich ukryj mnie”.
Na zakończenie mojego Orędzia na Świato-
wy Dzień Chorego pragnę wyrazić moją jed-
ność z wszystkimi i z każdym z was, czując 
się współuczestnikiem waszych cierpień i na- 
dziei, którymi na co dzień żyjecie w jedności 
z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwych-
wstałym. Niech On obdarzy was pokojem 
i uleczy wasze serca. Niech razem z Nim 
będzie przy was Najświętsza Maryja Panna, 
którą z ufnością wzywamy jako Uzdrowienie 
chorych i Pocieszycielkę strapionych.
Drodzy bracia i siostry, w Światowym Dniu 
Chorego zwracam się również z prośbą do 
kompetentnych władz, ażeby dołożyły sta-
rań o rozwój i doskonalenie odpowiednich 
struktur opieki zdrowotnej, aby służyły one 
pomocą i były wsparciem dla cierpiących, 
przede wszystkim dla najuboższych i po-
trzebujących. Zwracając się do wszystkich 
Diecezji, kieruję moje serdeczne pozdrowie-
nie do biskupów, prezbiterów, osób konse-
krowanych, seminarzystów, pracowników 
służby zdrowia, wolontariuszy i wszystkich 
tych, którzy z miłością poświęcają się służ-
bie chorym, przynosząc ulgę w ich cierpieniu 
i roztaczając opiekę nad każdym chorym 
bratem i siostrą, w szpitalach, domach opie-
ki i w rodzinach: w twarzach osób chorych 
umiejcie zawsze dostrzegać Oblicze oblicz, 
czyli Chrystusa.

Zapewniam wszystkich o pamięci w modli-
twie i każdemu z was udzielam specjalnego 
Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedykt XVI,
Watykan, 21 listopada 2010 r.

„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24)
Orędzie Ojca Świętego

z okazji XIX Światowego Dnia Chorego (fragmenty)

20 lutego – VII niedziela zwykła
„Nadstaw policzek, miłuj nieprzyjaciela swe-
go”. Ale jak? Czy mam zmarnować swoje ży-
cie? Nie cenić daru tak wyjątkowego? Dać się 
upokorzyć, żeby inni mieli satysfakcję. Po co? 
Gdzie tu sprawiedliwość? Miłuj, nie znaczy po-
zwalaj na wszystko, nie znaczy przyzwalaj na 
zło. Ale bądź sprawiedliwy, nawet wobec tych, 
którzy po ludzku na tę sprawiedliwość i miłość 
nie zasługują. Ucz się wznosić ponad ludzką 
głupotę i chęć odwetu, szybkiej satysfakcji 
i „niepewnej” sprawiedliwości. Ja, Bóg dałem 
ci tego przykład.

23 lutego – Wspomnienie św. Polikarpa, 
biskupa i męczennika (+ ok. 156 r.)
Św. Polikarp należy do Ojców Apostolskich. 
Mianem tym od XVII w. określa się świę-
tych pisarzy kościelnych, którzy żyli jeszcze 
w czasach apostolskich i od nich przekazali 
nam pewne treści. Ojcowie ci są bezpośred-
nim łącznikiem pomiędzy uczniami Chry-
stusa a chrześcijaństwem lat późniejszych. 
Według relacji pierwszego historyka Kościoła, 
Euzebiusza z Cezarei Palestyńskiej, św. Poli-
karp miał rządzić Kościołem w Smyrnie około 
60 lat. Miał ponad 86 lat, kiedy oskarżono go 
o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzę-
dów, jak też zwyczajów. Stacjusz, namiestnik 
rzymski skazał Polikarpa na śmierć przez spale-
nie na stosie. Gdy zaś płomienie nie chciały się 
imać męczennika, zginął od pchnięcia pugina- 
łem. Działo się to na stadionie w Smyrnie po-
między rokiem 155 a 169. 

27 lutego – VIII niedziela zwykła
Chrześcijańskie rozdwojenie jaźni. Panu Bogu 
świeczka, a diabłu ogarek. „Nie możecie 
dwóm panom służyć! Nie można kochać i nie- 
nawidzić zarazem, być dobrym i krzywdę czy-
nić. Gdzie tu autentyzm. Bądźcie wyraziści. 
Nie zawsze się uda, czasem upadniecie na 
kolana, ale ja zawsze pomogę wam wstać. 
Chciejcie tylko!

oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

PAPIESKIE 
INTENCJE 
MISYJNE 
NA LUTY

Aby na tych terenach misyjnych, gdzie 
najpilniejszym zadaniem jest zwalcza-
nie chorób, wspólnoty chrześcijańskie 
potrafiły dawać świadectwo, że Chrys- 
tus jest u boku cierpiących.
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Najskuteczniej pomożemy człowiekowi,
gdy uzdrowimy jego duszę
– Jan Paweł II znał i doceniał propozycję ustanowienia Dnia Chorego 
w Uroczystość Zesłania Ducha św. (Duch św. Pocieszyciel); ostatecznie 
jednak po modlitwie i głębokiej refleksji wybrał dzień 11 lutego, powie-
dział Abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby 
Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. 11 lutego 1858 r. – to dzień, w którym 
Matka Boża ukazała się po raz pierwszy św. Bernadetcie Soubirous w Gro-
cie Massabielskiej w Lourdes. Francuskie Lourdes było też ostatnią stacją 
w zagranicznych pielgrzymkach Jana Pawła II.

W tegoroczne wspomnienie Najświętszej Ma-
ryi Panny z Lourdes – 11 lutego 2011 r. – Biskup 
Polowy Józef Guzdek towarzyszył chorym mo-
dlitwą i błogosławieństwem w Szpitalu Woj-
skowego Instytutu Medycznego na Szaserów 
w Warszawie. W kaplicy szpitalnej przewodni-
czył Mszy św. oraz poświęcił relikwiarz z reli-
kwiami św. Rafała Kalinowskiego. Odwiedził 
chorych na oddziałach pediatrii i ortopedii. Spo-
tkał się także z żołnierzami, którzy odnieśli rany 
w czasie pełnienia misji wojskowej w Afga-
nistanie. – Obchodzimy dzisiaj XIX Światowy 
Dzień Chorego w duchu motta papieskiego 
listu: „Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni” 
(1 P 2,24), powiedział m.in. witając biskupa 
polowego, chorych i personel medyczny, ks. 
prałat płk Marek Kwieciński, kapelan WIM, 
dziekan Wojskowej Służby Zdrowia. W szpital-
nej kaplicy wraz z chorymi, którym stan zdro-
wia na to pozwalał, modlili się m.in.: gospodarz 
Wojskowego Instytutu Medycznego, gen. bryg. 
dr hab. n. med. Grzegorza Gielerak, Komendant 
WIM, płk dr Krzysztof Staroń oraz Naczelna Pie-
lęgniarka mgr Jadwiga Smogorzewska.
Mszę św., której przewodniczył Bp Józef Guz-
dek, koncelebrowało liczne grono kapłanów 
z kanclerzem Kurii Polowej, ks. dr. Janem Doh- 
nalikiem na czele. Ksiądz kapelan Marek Kwie-
ciński przypomniał we wprowadzeniu do Mszy 
św., że inicjatorem sprowadzenia relikwii św. 
Rafała Kalinowskiego do kaplicy WIM był śp. 
Biskup Polowy WP gen. broni prof. dr hab. Ta-
deusz Płoski. Podziękowania skierował też do 
ks. płk. Roberta Mokrzyckiego, Dyrektora Woj-
skowej „Caritas” i Proboszcza Katedry Polowej, 
który pomógł w projekcie ściennego relikwiarza 
oraz przygotował obrazki na dzisiejszy dzień. 
Ksiądz Robert zadbał również o podarki, ma-
skotki dla małych pacjentów z Kliniki Pediatrii, 
którymi obdarowywał dzieci Biskup Guzdek.
– Spotykamy się dziś w szpitalnej kaplicy po 
to, by zatrzymać się na chwilę refleksji i mo-
dlitwy. 
Biskup Guzdek mówił w homilii m.in. o ewan-
gelicznych postawach skutecznej pomocy czło-
wiekowi, będącemu w potrzebie, człowiekowi 
cierpiącemu. – Na kartach Ewangelii znajdzie-
my wiele świadectw pochylenia się nad czło-
wiekiem w potrzebie, człowiekiem cierpiącym, 
mówił ordynariusz wojskowy. – Ileż to razy Je-
zus uzdrawiał chorych i cierpiących, ale też po-
chylał się nad chorymi duchowo, odpuszczając 
im grzechy i przywracając wewnętrzny pokój.
W opisie cudownego wydarzenia na weselu 
w Kanie Galilejskiej też pojawia się motyw po-

chylenia nad człowiekiem w potrzebie. 
To zgadujące oczy Maryi, która dostrze-
gła smutek na twarzach nowożeńców, i Jej 
wrażliwe serce każe interweniować u swojego 
boskiego Syna: Zaradź tej biedzie, wina nie 
mają.
Prośba Maryi skierowana jest również do sług: 
Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn wam 
powie. To zachęta, by się nie ociągać z pomo-
cą, by zaufać Jezusowi. Radość, wesele zostały 
uratowane, bo warunki skutecznej pomocy 
zostały zachowane, podkreślił Bp Guzdek.
Karty Ewangelii, karty historii Kościoła nie 
są kartami przeszłości, to nie wspominanie 
wydarzeń dawnych, bo Ewangelia nieustan-
nie się wydarza. Znajdziemy tam świadków 
o wrażliwych sercach, ludzi pochylających się 
nad ludzkim cierpieniem, biedą, człowiekiem 
w potrzebie.
Biskup Guzdek, posłany do Wojska z Krakowa, 
przypomniał dwóch świętych, którzy nieśli 
innym skuteczną pomoc, bo byli „dobrzy jak 
chleb”: św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. 
Rafała Kalinowskiego.
Brat Albert, utalentowany artysta malarz. Ten 
człowiek, całkowicie oddany biednym i cho-
rym, potwierdził swoim życiem Jezusowe sło-
wa: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych bra-
ci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Bp 
Guzdek przypomniał również słowa świętego, 
które warunkują skuteczną pomoc: Człowieka 
nie ratuje się wyłącznie chlebem, człowieka ra-
tuje się dając mu chleb okraszony miłością. 
Pomoc bez miłości gorzka jest – ostrzegał Brat 
Albert – chleb nie ma smaku, a pomoc najtro-
skliwsza gorzka jest. To memento, przesłanie 
dla wszystkich posługujących chorym i cierpią-
cym – lekarzy, pielęgniarek, salowych.
Drugi święty Rafał Kalinowski, związany z Wa-
dowicami, Krakowem i klasztorem w Czernej. 
Pomożemy człowiekowi, uważał początkowo, 
gdy wywalczymy wolna ojczyznę, pozwolimy 
mu godnie żyć. Klęska powstania, Syberia 
i kryzys wiary. Potem doszedł do wniosku, 
że najlepiej pomóc człowiekowi poprzez wy-
chowanie. Ostatni etap życia, w klasztorze 
karmelitańskim w Czernej, wypełniła mu po-
moc człowiekowi w konfesjonale – pomoc 
w uzdrowieniu duchowym. Doświadczył jako 
święty spowiednik, że najlepiej pomóc czło-
wiekowi w wyzwoleniu wewnętrznym i dając 
mu Chleb Eucharystyczny.
Nawiązując do patronki dzisiejszego dnia, bp 
Guzdek przypomniał, że Jan Paweł II widział 
w Lourdes połączeni dwóch wymiarów troski 

o człowieka. W Lourdes dokonują się liczne 
uzdrowienia duchowe, przemiana wewnętrz-
na, ale także wiele cudów uzdrowień ciała, 
potwierdzonych medycznie. 
Zachęcił chorych, by podjęli współpracę z leka-
rzami, pielęgniarkami, ale także z kapłanami. 
Powrót do pełni sił – to najpierw diagnoza, 
życzliwe przyjęcie pomocy medycznej, i pomo-
cy duchowej, aby odzyskać pokój wewnętrz-
ny. Wtedy wraca nadzieja, chęć podjęcia walki 
z chorobą i powrót do zdrowia. Chory musi 
podjąć wysiłek, żeby powstać, podkreślił Bp 
Guzdek. – Jakże pięknym wyrazem wdzięcz-
ności, mówił dalej Biskup, są wyznania cho-
rych, wskazujących na lekarza czy pielęgniarkę 
– Księże Biskupie, to Anioł dobroci, który przy-
chodzi do nas.
Na ręce ks. Marka Kwiecińskiego Biskup Guz-
dek złożył podziękowania wszystkim kape-
lanom, którzy idą do chorych z Chlebem Eu-
charystycznym, z sakramentem namaszczenia 
chorych. Na ręce Dyrektora WIM podziękował 
białemu personelowi za pomoc niesioną cho-
rym z miłością.
– Nam wszystkim potrzebne są zgadujące 
oczy, wrażliwe serca na wzór Niepokalanej 
z Lourdes, na wzór Niepokalanego Serca Dzie-
wicy z Nazaretu. 
Niech dwaj święci, dziś wspominani, ich przy-
mioty, motywacja wewnętrzna, towarzyszą 
nam w pochylaniu się nad ludzką biedą i cier-
pieniem, zakończył Bp Guzdek pasterskie sło-
wo w kaplicy WIM.
Zgromadzeni w kaplicy chorzy, którzy znaj-
dowali się w stanie łaski uświęcającej, przyjęli 
z rąk kapelanów sakrament namaszczenia 
chorych.
Biskup Guzdek poświęcił relikwiarz z relikwia-
mi św. Rafała Kalinowskiego, umieszczony 
naprzeciwko ołtarza głównego, nad konfe-
sjonałem. 
Fundatorami relikwiarza, wykonanego w pra-
cowni Lecha Szymonika, byli m.in. śp. Prezy-
dent Rzeczypospolitej – Lech Kaczyński i Maria 
Kaczyńska oraz wielu pacjentów szpitala.
Śp. Lech Kaczyński modlił się na Szaserów 
o zdrowie swojej chorej Mamy, Jadwigi Ka-
czyńskiej. Śp. Biskup Płoski odprawiał w jej 
intencji Mszę św. w kaplicy p.w. św. Rafała 
Kalinowskiego.
W poświęceniu relikwiarza miała uczestniczyć 
śp. Pani Maria Kaczyńska.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

 XIX Światowy Dzień Chorego 
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Otwarcie i poświęcenie nowej Kliniki 
Chirurgii Naczyniowej WIM
Uroczystego poświęcenia nowej Kliniki Chirurgii Naczyniowej Centralnego Szpi-
tala Klinicznego MON dokonał kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski 
wraz z Biskupem Polowym WP Józefem Guzdkiem. 

Symbolicznego otwarcia dokonał Dyrektor 
Wojskowego Instytutu Medycznego, gen. 
bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak 
w asyście hierarchów kościelnych i kierow-
nika Ośrodka Klinicznego Chorób Układu 
Krążenia Oddechowego, gen. rez. prof. dr. 
hab. Marka Maruszyńskiego. Uczestnicy uro-
czystości odwiedzili chorych przebywających 
w Klinice Chirurgii Naczyniowej. 
Uroczystości towarzyszyła konferencja nauko-
wa „WIM – profesjonalizm, wiedza i nowocze-
sność w służbie drugiemu człowiekowi”. Roz-
poczynając sesję, dyrektor szpitala podkreślił: 
„Chcemy zaprezentować Instytut takim, jakim 
on jest dzisiaj, przybliżyć idee, jakimi kieruje 
się na co dzień wykonując swoją misję”. 
W czasie uroczystej sesji referaty zaprezen-
towali: dyrektor WIM gen. Gielerak, prof. 
Maruszyński oraz szef Wydziału Teleinforma-
tyki, ppłk mgr inż. Piotr Murawski nt. „Mo-
delu funkcjonalnego opieki medycznej na 
przykładzie rozwiązań stosowanych w WIM” 
oraz Biskup Polowy WP Józef Guzdek nt. 

„Radości życia w kontekście cho-
roby, cierpienia i procesu starze- 
nia się”. 
Biskup Polowy zaznaczył w swoim 
referacie, że chce oddać głos tym, 
którzy „sami dotknięci chorobą 
i cierpieniem, będący w podeszłym 
wieku, głębiej zrozumieli ten etap 
życia i zechcieli się podzielić swoim 
doświadczeniem. Jednym z nich 
jest Sługa Boży, a wkrótce błogosławiony, 
Jan Paweł II”.
Ordynariusz zacytował piękne i proste zarazem 
słowa Ojca św. o mądrym przeżywaniu staro-
ści: „Mimo ograniczeń mego wieku bardzo wy-
soko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć. 
Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do 
końca sprawie Królestwa Bożego”. Zarazem 
prosił, aby wszyscy ludzie pogodnie przeżywali 
lata, które Bóg każdemu z nich przeznaczył”.
„Bóg potrzebuje każdego człowieka, również 
chorego, cierpiącego. On realizuje swój plan 
także w kruchości ludzkiego ciała. Często 

można zauważyć jak słabość w jednej dzie-
dzinie życia jest bodźcem do wysiłku i osią-
gnięć w innej dziedzinie. Wystarczy przywo-
łać przykład Beethovena, który komponował 
do końca swego życia, choć przez ostatnie 
lata był zupełnie głuchy” – mówił dalej Bi-
skup. 
I dodał: „W kontekście tych rozważań Jan 
Paweł II przypomniał, że proponowanie eu-
tanazji jest nie do przyjęcia (...)  Ostatecznie 
stwierdził, że eutanazja rozumiana jako bez-
pośrednie spowodowanie śmierci, niezależ-
nie od intencji i okoliczności pozostaje aktem 
z natury złym”.
„Ufam, że dzisiejsze spotkanie, pomoże każ-
demu z nas w lepszym ustawieniu relacji do 
ludzi chorych i w podeszłym wieku, że razem 
będziemy się jeszcze bardziej starać o to, by 
człowiek starszy i chory znalazł należne mu 
miejsce w społeczeństwie. Mam nadzieję, 
że spotkanie ze świętym, który jeszcze tak 

niedawno żył pośród nas, jeszcze bardziej 
zdynamizuje nasze poświęcenie i zaangażo-
wanie w przywracanie zdrowia i radości ży-
cia tym, którzy zmierzają do kresu ziemskiej 
wędrówki” – podkreślił  Biskup. 
Na zakończenie spotkania wręczono odzna-
ki honorowe WIM dla osób zasłużonych dla 
Instytutu, które otrzymali m.in.: gen. dyw. 
Zbigniew Czerwiński, szef Zarządu Plano-
wania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP, 
poseł Jadwiga Zakrzewska oraz poseł Alicja 
Dąbrowska.
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Kapelani o swojej roli w armii nie w tym rejonie świata, gdzie wyznaczane 
były zupełnie inne standardy. Kapelani z Ko-
rei, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Litwy, 
Łotwy i Estonii, Chorwacji, Słowenii, Bośni 
i Hercegowiny, Grecji i Cypru spotykali się 
razem aby wypracowywać wspólny kieru-
nek myślenia ze szczególnym uwzględnie-
niem kultury danego narodu. Droga dla nas 
wszystkich jest ta sama. To stwierdzenie sta-
nowi najwspanialszy dowód ekumenizmu 
i wspólnoty.
Na kanwie tego międzynarodowego spotka-
nia małostkowe i pozbawione sensu wydają 
się dziś dyskusje, czy wręcz nieprzychylne 
głosy skierowane w stronę roli kapelana 
wojskowego w Polsce. Wszyscy Ci, którzy 
podnoszą tego typu problemy najczęściej nie 
zdają sobie sprawy z tego, jaką wartością dla 
człowieka jest wsparcie duchowe, szczegól-
nie w trudnych warunkach wojennych, przed 
nimi i po nich. W całym cywilizowanym 
świecie w Europie, obu Amerykach a nawet 
w Azji podkreśla się rolę duchownych, róż-
nych wyznań uznawanych za osoby niezbęd-
ne w strukturach wojskowych. W Polsce to-
czy się dziś dyskusja o tym, że trzeba zmniej-
szyć liczbę kapelanów, lub nawet pozbawić 
się ich „rzekomo” zbędnej roli w jednostkach 
wojskowych. Dyskusja ta ma na celu zdys-
kredytowanie, a przez to ograniczenie ilości 
kapelanów służących w wojsku, dotyczy to 
również kościołów garnizonowych i zredu-
kowanie ich jedynie do marginalnej funkcji 
reprezentacyjnej. Cały świat mówi jednak in-
nym, jednym głosem, twierdząc że duchow-
ni w armii są niezbędni i na tej podstawie 
mocno ufam, że Wojsko Polskie, któremu 
sam służę, a więc mądrzy polscy Genera-
łowie, politycy różnych opcji i rządzący nie 
pozbawią się w najbliższych latach tego tak 
ważnego duchowego ogniwa.
Za rok XXIII Konferencja, odbędzie się ona 
w Sarajewie, gdzie w ostatnich dniach Papież 
Benedykt XVI ustanowił Ordynariat Polowy.
A tematem konferencji będzie: „Rozwój reli-
gijności w czasie wojny i pokoju”.

 ks. płk Stanisław Gulak

W jednym z najnowszych dokumentów 
NATO o planowaniu misji wojskowych 
czytamy, że nieodzowna jest rola i pomoc 
kapelana wojskowego już w samym plano-
waniu misji. Praca kapelana to nie tylko pra-
ca dla armii, ale dla wszystkich organizacji 
i grup z nią współpracujących. Bywa tak, 
że żołnierze wracający z trudnych misji np. 
z Afganistanu mogą mieć zachwiane pojęcie 
wartości etyczno moralnych, a ich powrót 
do społeczeństwa i rodzin po traumatycz-
nych przeżyciach bez współpracy z kapela-
nem wydaje się być bardzo trudny. Praca 
psychologa, lekarza, wychowawcy jest nie-
odzowna, ale nawet dla nich kapelan ma 
być liderem. Takie stanowiska prezentują 
nie tyle kapelani, ale także ich bliscy świeccy 
współpracownicy, wywodzący się z kręgów 
wojskowych – asystenci, dowódcy. O tych 
doświadczeniach wielokrotnie na konferen-
cji mówili przedstawiciele armii amerykań-
skiej, niemieckiej, czeskiej.
Deklaracja Praw Człowieka mówi, że czło-
wiek, którego Stwórcą jest Bóg prócz ciała 

posiada również dusze i ów du-
chowy wymiar człowieczeństwa 
jest tak ważny. Dlatego warto roz-
myślać nad etycznymi i moralnymi 
pytaniami niezależnie od wyznania 
czy rejonu świata.
W podsumowaniu podkreślono 
fakt, że jeszcze ćwierć wieku temu 
niemożliwym byłoby takie spotka-

Przedstawiona powyżej modlitwa o pokój na 
samym wstępie konferencji, połączyła nas 
wszystkich, kapelanów i świeckich reprezen-
tantów trzydziestu państw w jedną wspól-
notę niezależnie od wyznania, religii, prze-
konań i rejonu świata. Należy wspomnieć,że 
na konferencję przybyli przedstawiciele 
– duchowni, armii zjednoczonych sojuszem 
krajów NATO i nie tylko. Byli obecni także ka-
pelani Południowej Korei.
Temat tegorocznego spotkania brzmiał 
„Wojskowy Kapelan jako Doradca Etyki”. 
W życiu wojskowym i na misjach wojskowych 
bywa tak, że jedni zamykają oczy, żeby nie wi-
dzieć, inni uszy, żeby nie słyszeć i usta, żeby 
nie mówić, a rolą kapelana wojskowego nie-
zależnie od wyznania jest to, aby pomóc czło-
wiekowi-żołnierzowi w zrozumieniu i roz- 
wiązaniu każdego etycznego dylematu od-
nośnie rozkazu, powinności, czy wzajemnej 
współpracy.
Żyjemy w świecie trudnym, rozdartym, kry-
zysowym, w którym to, szczególnie młody 
człowiek jest zagubiony i zdezorientowa-

ny w którą stronę pójść i co wybrać. Wielu 
młodych ludzi, którzy przychodzą do wojska 
nie tylko w Polsce, ale w całym świecie, być 
może nie interesuje pogłębiona religijność, 
ale w obliczu trudności związanych np. z mi-
sjami wojennymi odnajdują w kapelanie woj-
skowym ogromnie wsparcie. Jednym głosem 
w tej sprawie mówią wszyscy uczestnicy tej 
XXII Konferencji. Kapelan powinien umieć 
odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania po-
jawiające się w człowieku, mając na wzglę-
dzie przede wszystkim jego dobro. Dlatego 
też musi on umieć być elastyczny i delikatny, 
nie degradować się tylko do swoich wła-
snych, twardych reguł etycznych, bywa, że 
trzeba widzieć szerzej i głębiej.

Przyjdź i pomóż światu owładniętemu przemocą i obdarz ludzi pokojem.
Wzmacniaj serca wszystkich odpowiedzialnych za losy tego świata i spraw by mieli odwagę stanąć 
w obronie sprawiedliwości, wolności i godności wszystkich ludzi.
Wzmacniaj postanowienia wszystkim tym, którzy ryzykują swoim życiem w walce przeciwko złu.
Uzdrów serca kobiet i mężczyzn, którzy oślepieni są nienawiścią by wystrzegali się przemocy.
Obudź w nas wrażliwość byśmy dostrzegali cierpienie innych i byli gotowi im pomóc.
Naucz nas wybaczać tym którzy nas obrażają i prosimy o wybaczenie tych których sami skrzyw-
dziliśmy.

Amen

XXII Konferencja Naczelnych Kapelanów NATO  (Praga 31.01. – 04.02.2011)
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Aresztowanie

Dnia 30 stycznia 1941 r. nadeszła z Krako-
wa, z okupacyjnego odpowiednika Minister-
stwa Oświaty, definitywna odmowa pozwo-
lenia na druk „Rycerza Niepokalanej”. Jeden 
z braci, którzy byli wówczas w Niepokala-
nowie pisze, że decyzję tę o. Maksymilian 
„przyjął z zupełnym spokojem, zdając się 
całkowicie na wolę Niepokalanej”. 
(...) 17 lutego był poniedziałek. O. Maksymi-
lian z samego rana podyktował sekretarzo-
wi, bratu Arnoldowi Wędrowskiemu, kolejny 
rozdział planowanej książki o Niepokalanej. 
Rozdział nosił tytuł: „Niepokalane Poczęcie”. 
Był to najbardziej dojrzały owoc jego teolo-
gicznej medytacji o Matce Jezusowej. 
(...) Usłyszał dzwonek telefonu. Furtian z tak 
zwanej nowej furty powiadomił go, że na 
teren Niepokalanowa wjechały dwa samo-
chody ze znakiem „Pol”, to jest „Polizei”. Był 
zaskoczony, upłynęła dobra chwila zanim 
opowiedział furtianowi: „Tak. Dobrze, do-
brze, dziecko”.   
Samochody podjechały pod najbliższy budy-
nek, zwany „kwadratem”, w którym obec-
nie na tyłach domu parafialnego mieści się 
dom noclegowy. Pod tym domem samo-
chody  zatrzymały się i wysiadło z nich czte-
rech Niemców w mundurach SS oraz piąty 
w ubraniu cywilnym. Był to oczywiście 
przedstawiciel Gestapo, niemieckiej tajnej 
policji państwowej. 
Potem przeszli do innych budynków, weszli 
do jakiegoś pomieszczenia, w którym pra-
cowali bracia i oświadczyli, że szukają prze-
łożonego. 
Sekretarz spisujący rozważania o. Maksy-
miliana twierdzi, że telefon zadzwonił ok. 
godziny 9.45. O. Maksymilian założył jakieś 
ciepłe okrycie i wyszedł im naprzeciw. Zaraz 
powrócił z nimi do swojego pokoju i prowa-

Rok 2011, Senat RP ustanowił „Rokiem Świętego Maksymiliana”. 17 lutego minie dokład-
nie 70. rocznica aresztowania ojca Maksymiliana Kolbego przez Gestapo i osadzenia go 
w więzieniu w Warszawie. Przywiezienie o. Maksymiliana na Pawiak jest jednocześnie 
jego pierwszą stacją drogi do męczeństwa. Franciszkanie z tej okazji przygotowali specjal-
ne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Główne uroczystości odbędą się 17 lutego 
w Muzeum Męczeństwa w Warszawie, na Pawiaku, które rozpocznie Męka św. Maksymi-
liana – fragment sztuki napisanej przez Kazimierza Brauna w wykonaniu artystów scen 
warszawskich. 

(...) Ze słynnego więzienia w cen-
trum Warszawy nie zachowały się 
żadne urzędowe akta dotyczące 
o. Maksymiliana. Całą wiedzę o osa- 
dzeniu franciszkanina czerpiemy tyl- 
ko z relacji ówczesnych więźniów 
Pawiaka. Dowiadujemy się od nich 
tego, że o. Kolbe pracował przez jakiś 
czas w więziennej bibliotece, przeby-
wał także w izbie chorych. Urządził 
przed Wielkanocą rekolekcje, wiele 
spowiadał i emanował wielkim spo-
kojem. Każdą wolną chwilę poświę-
cał modlitwie i kontemplacji. Wiemy, 
że „z wielką dobrocią opiekował się 
innymi”, „przez dyskusje i rozmowy 

wprowadzał atmosferę odprężenia i zapomnienia o przykrym położeniu, ratował przed zwątpieniem 
i pesymizmem. W wypadkach zadrażnień między współwięźniami umiał bardzo delikatnie wpływać na 
uspokojenie”. To wszystko sprawiało, że osadzeni darzyli go wielkim szacunkiem i zaufaniem.
O. Maksymilian Kolbe już nigdy nie wrócił z Pawiaka do Niepokalanowa. 28 maja 1941 r. trafił do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670.  

o. Marek Wódka OFMConv
            rzecznik prasowy Roku Kolbiańskiego/oprac. at 

dził z nimi dłuższą rozmowę. Zanim weszli 
do pokoju, sekretarz zabrał maszynę i no-
tatki, przeszedł do sekretariatu gwardiana, 
który dzieliły tylko drzwi od jego pokoju. Usi-
łował podsłuchać rozmowę, ale nie wszyst-
ko zrozumiał. Twierdzi, że Niemcy zarzucali 
o. Maksymilianowi, iż prowadzi wychowa-
nie młodych księży, to znaczy, że po prostu 
w Niepokalanowie istnieje tajne seminarium 
duchowne. O. Maksymilian odpowiedział, że 
obecnie już nie przyjmuje się nikogo nowe-
go, ale tych, którzy tu są, starają się przygo-
tować do pracy. Do pokoju o. Maksymiliana 
wszedł o. Antonin Bajewski, dobrze znający 
język niemiecki, aby ułatwić prowadzenie 
rozmowy. O. Maksymilian bowiem rozumiał 
ten język, ale nie potrafił nim płynnie mówić. 
Jeden z braci – prawdopodobnie na zlecenie 
o. Maksymiliana – wniósł kawę nalaną do 
kubków, aby poczęstować nią gości, ale nie 
chcieli jej pić. W pewnej chwili o. Maksymi-
lian otworzył drzwi do sekretariatu i zwrócił 
się do tego brata, który właśnie podsłuchi-
wał, aby w jego imieniu poprosił o przybycie 
do niego ojców Piusa Bartosika i Urbana Cie-
ślaka, a brata, który przyniósł kawę poprosił 
o sprowadzenie o. Justyna Nazima, który za-
pewne mieszkał nieco dalej. Może w innym 
budynku. Potem wszyscy razem, oprócz o. 
Cieślaka, wyruszyli, aby obejrzeć  Niepoka-
lanów. 
Po powrocie wszystkich do pokoju o. Maksy-
miliana, Niemcy poinformowali wezwanych, 
że są aresztowani i zaraz będą zabrani. Po-
zwolili im ubrać się cieplej i polecili jeszcze 
zawołać o. Jerzego Wierdaka, któremu po-
wierzyli obowiązki przełożonego. 
O. Urban Cieślak w liście pisanym w 1947 r., 
jako świadectwo o św. Maksymilianie poin-
formował, że gestapowiec stojący na czele 
tej grupy aresztujących wymieniając nazwi-
sko o. Maksymiliana zauważył, że jest to 

nazwisko niemieckie, na co o. Maksymilian 
odpowiedział, że „być może – jest to sfor-
mułowanie o Cieślaka – jego dziadek przy-
jechał z Niemiec, ale on urodził się w Polsce 
i jest Polakiem”. 
(...) Uwięzionych odtransportowano do 
osławionego warszawskiego więzienia zwa-
nego Pawiakiem.
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Dzień Pamięci, poświęcony św. Maksymilianowi Marii Kolbemu w 70. rocznicę aresztowania go przez Gestapo
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Rok 2011, Senat RP ustanowił „Rokiem Świętego Maksymiliana”. 17 lutego minie dokład-
nie 70. rocznica aresztowania ojca Maksymiliana Kolbego przez Gestapo i osadzenia go 
w więzieniu w Warszawie. Przywiezienie o. Maksymiliana na Pawiak jest jednocześnie 
jego pierwszą stacją drogi do męczeństwa. Franciszkanie z tej okazji przygotowali specjal-
ne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Główne uroczystości odbędą się 17 lutego 
w Muzeum Męczeństwa w Warszawie, na Pawiaku, które rozpocznie Męka św. Maksymi-
liana – fragment sztuki napisanej przez Kazimierza Brauna w wykonaniu artystów scen 
warszawskich. 

(...) Ze słynnego więzienia w cen-
trum Warszawy nie zachowały się 
żadne urzędowe akta dotyczące 
o. Maksymiliana. Całą wiedzę o osa- 
dzeniu franciszkanina czerpiemy tyl- 
ko z relacji ówczesnych więźniów 
Pawiaka. Dowiadujemy się od nich 
tego, że o. Kolbe pracował przez jakiś 
czas w więziennej bibliotece, przeby-
wał także w izbie chorych. Urządził 
przed Wielkanocą rekolekcje, wiele 
spowiadał i emanował wielkim spo-
kojem. Każdą wolną chwilę poświę-
cał modlitwie i kontemplacji. Wiemy, 
że „z wielką dobrocią opiekował się 
innymi”, „przez dyskusje i rozmowy 

wprowadzał atmosferę odprężenia i zapomnienia o przykrym położeniu, ratował przed zwątpieniem 
i pesymizmem. W wypadkach zadrażnień między współwięźniami umiał bardzo delikatnie wpływać na 
uspokojenie”. To wszystko sprawiało, że osadzeni darzyli go wielkim szacunkiem i zaufaniem.
O. Maksymilian Kolbe już nigdy nie wrócił z Pawiaka do Niepokalanowa. 28 maja 1941 r. trafił do obozu 
koncentracyjnego Auschwitz, gdzie otrzymał numer 16670.  

o. Marek Wódka OFMConv
            rzecznik prasowy Roku Kolbiańskiego/oprac. at 

Na Pawiaku

Osławione więzienie warszawskie, wysadzo-
ne przez Niemców w 1944 r., po wojnie od-
budowane jako muzeum i mauzoleum nie-
podległości, zwane Pawiakiem od ul. Pawiej, 
przy której się znajdowało, miało w czasie 
wojny bardzo złą sławę. Cierpiało w nim 
bardzo wielu Polaków, zaangażowanych 
w podziemną walkę o niepodległość, któ-
rych tam bito, a nawet mordowano, gdy 
usiłowano od nich wydobyć jakieś informa-
cje o niepodległościowych organizacjach 
czy współuczestnikach różnych akcji sabota-
żowych i bojowych. 
Wiadomo, że zarówno o. Maksymiliana, jak 
i aresztowanych z nim towarzyszy wielokrot-
nie przesłuchiwano. Nie spotkałem jednak 
dotąd bliższych informacji, czego dotyczyły 
przesłuchania. O. Urban Cieślak, który przeżył 
Pawiak, kilka miesięcy spędził w Auschwitz, 
a następnie przewieziony do Dachau doczekał 
tam wyzwolenia, w liście z 1947 r. wspomina, 
że o. Maksymilian „ucieszył się bardzo, kie-
dy się dowiedział, że [go] nie bito” podczas 
przesłuchania i „dodał, że będzie się starał 
[go] wydostać”.
(...) Bezpośrednim uzasadnieniem areszto-
wania był – jak się zdaje zarzut prowadzenia 
nielegalnej szkoły, nielegalnego seminarium 
duchownego. (...) Próbę zlikwidowania ta-
kiej inicjatywy uzasadniałoby aresztowanie 
dwóch kolejnych dyrektorów małego semi-
narium, czyli o. Justyna Nazima i o. Urbana 

Cieślaka. Aresztowanie dwóch zastępców 
przełożonego można tłumaczyć próbą prze-
kreślenia tej linii działalności klasztoru, jaką  
przyjął o. Maksymilian. 

***
Wolno nam podejrzewać, że próbowano tam 
(na Pawiaku – przyp. red.) skłonić o. Mak-
symiliana do przyjęcia warunków dalszego 
istnienia Niepokalanowa jako ośrodka, który 
wspomagałby Niemców w utrzymaniu miej-
scowej ludności we względnym spokoju przy 
pomocy wpływów religijnych. 
Podczas pobytu na Pawiaku o. Maksymilian 
został dotkliwie pobity, jednak nie przy okazji 
śledztwa, lecz trochę przypadkiem, z osobi-
stej niechęci do religii jednego z niemieckich 
strażników. Posłuchajmy opowieści naocz-
nego świadka, którym był więzień Pawiaka 
Edward Gniadek. 
„W pierwszych dniach marca [1941 r.] prze-
prowadzono mnie […] do celi […], w której 
mieszkał Żyd Singer. Po paru dniach wspól-
nego pobytu z Singerem przyprowadzono do 
naszej celi o. Maksymiliana Kolbego, francisz-
kanina z Niepokalanowa. O. Kolbe ubrany był 
w habit […] Obecność o. Kolbego i jego spo-
kój, którym się wyróżniał od nas, jak również 
opowiadania i rozmowy z nim prowadzone 
wywarły doskonały wpływ na uspokojenie 
moich nerwów. Codziennie żyłem pod wra-
żeniem, że w każdej chwili zawezwą mnie 
na przesłuchanie lub wywiozą do obozu. Po 
paru dniach wspólnego pobytu z o. Kolbem 
wpadł do naszej celi strażnik więzienny, ge-
stapowiec w randze Scharfenführera. Star-
szy celi, Żyd Singer złożył mu raport. Widok 
o. Kolbego w habicie wywołał u gestapowca 
gniew. Przy opisie tej sceny opieram się na 
opowiadaniu […] Singera, gdyż sam nie zna-
łem języka niemieckiego. Singer opowiedział 
mi przebieg rozmowy pomiędzy o. Kolbem 
a Scharfenführerem, co słyszał również 
o. Kolbe i czemu nie przeczył. 
Bezbożnik podszedł do o. Kolbego i wskazu-
jąc palcem na krzyżyk przy koronce, zapytał: 
– Ty wierzysz w to?
– Tak, wierzę – odpowiedział spokojnie za-
konnik.
Niedowiarek wymierzył o. Kolbemu silny po-
liczek. 
Następnie gestapowiec szarpał ponownie za 
krzyż o. Kolbego i powtarzał swoje pytanie: 
Czy wierzysz? – Po każdej twierdzącej odpo-
wiedzi o. Kolbego – że wierzy, esesman był 
coraz bardziej wzburzony (nie wiem czy spo-
kojem, czy stanowczością o. Kolbego) i pow- 
tarzał uderzenia w twarz. Widząc zaś, że 
o. Kolbe jest niewzruszony, z gniewem opu-
ścił celę, trzaskając drzwiami. 
O. Kolbe był podczas zajścia opanowany. 
Nie zauważyłem u niego najmniejszego zde-
nerwowania. Po wyjściu Scharfenführera 
z celi, o Kolbe chodził po izbie i modlił się. 
Na jego twarzy było widać czerwone plamy 
od uderzeń.
Zajściem tym byłem bardzo zdenerwowa-
ny i powiedziałem coś, czego już dzisiaj nie 

pamiętam. O. Kolbe zwrócił się wówczas do 
mnie ze słowami: 
– Proszę się nie denerwować, Pan ma wie-
le własnych kłopotów, a to, co się stało nie 
jest nic takiego, bo to wszystko dla Mateczki 
Niepokalanej. Słowa te wyrzekł z takim spo-
kojem, jakby rzeczywiście nic nie zaszło.
W czasie tego zajścia obecny był polski straż-
nik. Przyniósł on potem o. Kolbemu ubranie 
więzienne”. 
(...) Wkrótce po tym pobiciu św. Maksymilian 
rozchorował się i wzięto go do więziennego 
szpitala, gdzie przebywał kilka tygodni, a na 
czas rekonwalescencji został zatrudniony 
w bibliotece więziennej, co ułatwiało mu roz-
mowy z ludźmi, słuchanie spowiedzi, a na- 
wet udzielanie Komunii świętej. 
Z Pawiaka napisał kilka listów w sprawie 
paczek z czystą bielizną oraz żywnością, 
w których zatroszczył się także o swoich 
współbraci, polecając, aby paczki adresowa-
no na każdego z osobna. Odpisywał również 
na listy pojedynczych braci. W liście z 12 ma- 
ja poprosił o przysłanie cywilnego ubrania, 
a dokładniej ciepłej bluzy do pracy z kami-
zelką (zapinaną u szyi) i ciepłego szala lub 
krawatu. Dodał, że to jest „bardzo pilne!” 
Spodziewał się pewnie, że zostanie przewie-
ziony do obozu.  
Na początku kwietnia jego współbraci prze-
wieziono do Oświęcimia, a on pozostał na 
Pawiaku do 28 maja. 
(...) Nie wiemy, jaki był powód, że trzymano 
go tak długo na Pawiaku. Możemy się do-
myślać, że wszystkich jego towarzyszy aresz-
towania, wśród których było trzech młod-
szych od niego i jeden prawie równolatek, 
o. Justyn Nazim, wysłano do Auschwitz, aby 
pozbawić Niepokalanów ich obecności i wy- 
niszczyć ich przez pracę. Czy trzymając go 
6 tygodni dłużej na Pawiaku rozważano 
ewentualność uwolnienia go? Czy może cze-
kano, że w końcu będąc w więzieniu zgodzi 
się na jakąś współpracę z Niemcami? (...)
Na koniec przypomnijmy jeszcze, jak na aresz-
towanie św. Maksymiliana zareagowali bracia 
w Niepokalanowie. 24 lutego, za zgodą pro-
wincjała, zwrócili się do niemieckiej policji 
w Warszawie z pisemną prośbą, by w miejsce 
pięciu aresztowanych kapłanów policja ze-
chciała przyjąć 20 braci ochotników. List ten 
podpisało tych 20 braci ochotników. 
Oczywiście tej ofiary nie przyjęto, bo przecież 
władzom okupacyjnym chodziło o ograni-
czenie wpływu o. Maksymiliana i jego naj-
bliższych współpracowników na niepokala-
nowski ośrodek i zgromadzoną tam liczną 
wspólnotę zakonników. Być może nawet 
ta dobrowolna ofiara utwierdziła Niemców 
w przekonaniu, że wszyscy aresztowani są 
osobami naprawdę ważnymi dla niepokala-
nowskiego ośrodka.

Fragment książki: Opowieść o św. Maksymi-
lianie o. Paulina Sotowskiego, franciszkanina
Książka ukaże się pod koniec lutego br.

oprac. Anna Tokarska

Dzień Pamięci, poświęcony św. Maksymilianowi Marii Kolbemu w 70. rocznicę aresztowania go przez Gestapo
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Poznałam kiedyś starsze małżeństwo i ku mojemu zaciekawie-
niu dowiedziałam się, że  obecnie dziewięćdziesięcioletni Pan był 
wywieziony w lutym 1940 r., w masowej deportacji na Sybir, „na 
wczasy” – jak sam zauważył z przekąsem. Wiele pytań, które cisnę-
ły mi się na usta, musiałam przemilczeć, bo staruszka dyskretnie 
zwróciła mi uwagę, żeby zmienić temat, ponieważ „mąż jest już 
po kilku zawałach i lepiej nie poruszać tych strasznie bolesnych 
zranień”. 

Sybiracy świadkami 
nieludzkiego oblicza totalitaryzmu

Tłumaczenie: 
Towarzystwo Czerwonego Krzyża Rosyjskiej Federacji
Ambasada RP Polski

Szanowni Panowie,

Prosimy przekazać Henrykowi Majewskiemu, że 
jego ojciec Majewski Bernard s. Mikołaja, urodzony 
w 1896 r. w m. Nowa Uszyca, został aresztowany 
17 sierpnia 1938 r. i na podstawie nieuzasadnionego 
oskarżenia o prowadzenie kontrrewolucyjnej anty-
radzieckiej działalności skazano go na karę śmierci 
przez rozstrzelanie. 
Wyrok wykonano 4 grudnia 1937 r. w Kamieńcu Po-
dolskim (...). 

Pierwszy dokument, który otrzymał Pan Henryk 
Majewski z byłego ZSRR za pośrednictwem am-
basady RP w Moskwie.

Kamieniec Podolski, Henryk Majewski wraz z rodziną przy pomniku ofiar repre-
sji. Z prawej strony tablica pamiątkowa ku czci najbliższych Pana Majewskiego, 
rozstrzelanych przez NKWD.
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Ów starszy Pan, któremu dane było przeżyć 
tę straszną gehennę zesłania i niemalże cu-
dem powrócić do kraju, jest żywym świad-
kiem nieludzkiego oblicza totalitaryzmu, 
które pozostawiło na nim swe niezatarte 
piętno. 
Obecnie w Polsce stosunkowo dużo wiemy 
o martyrologii polskiego społeczeństwa, któ-

re po 17 września 1939 r. 
znalazło się na terenie 
zagarniętym przez ZSRR, 
o powszechnie stosowa-
nym terrorze, masowych 
deportacjach w głąb Rosji 
polskiej inteligencji, mło-
dzieży, duchowieństwa 

oraz całych pol-
skich rodzin.
Niewiele natomiast wiemy o zasię-
gu i rozmiarach eksterminacji Po-
laków przez NKWD w latach trzy-
dziestych, o naszych rodakach, któ-
rzy po Traktacie Ryskim w 1921 r. 
nie wyrzekli się polskości, ale z róż- 
nych względów nie przesiedlili się 
do kraju. Większość Polaków, któ-
rzy pozostali w swych rodzinnych 
stronach nie uległa presji wynaro-
dowienia, z czasem jednak stała 
się ofiarami NKWD. 
Jak wspomina Pan Henryk Majew-
ski, powojenny repatriant, które-
go przodkowie w zamierzchłych 
czasach osiedlili się na obszarach 
położonych w dorzeczu Dniestru, 
w okolicach Kamieńca Podolskie-
go (urodził się w mieście Nowa 
Uszyca): „W 1989 r. przeczytałem 
w którejś ze stołecznych gazet 
o reaktywowaniu Związku Sybira-
ków i uznałem, że ze względu na 
losy mojego ojca (o innych krew-

nych jeszcze wtedy nie pomyślałem), powi-
nienem nawiązać kontakt z tą organizacją. 
Po (...) zgłoszeniu danych osobowych mo-
jego ojca, o którym byłem przekonany, że 
stracił życie w syberyjskich łagrach, dowie-
działem się, iż jako syn represjonowanego 
przez NKWD mogę zostać pełnoprawnym 
członkiem Związku Sybiraków. Skorzysta-
łem z takiej możliwości i złożyłem stosowne 
dokumenty. 
W sierpniu 1990 r. wysłałem do ambasady 
RP w Moskwie pismo, w którym zawarłem 
wiele pytań dotyczących losów mojego ojca. 
(...) Minęło sporo czasu  – prawie dwa lata, 
ale co znaczą dwa lata w porównaniu do 
54 lat...tym bardziej, że odpowiedź była 
wiarygodna i mimo szokującej treści satys-
fakcjonująca, bo pozwalała podjąć konkret-
ne działania w celu godnego uczczenia pa-
mięci najdroższej mi osoby. 
Z informacji zawartej w dokumencie wy-
nikało, że ojciec po upływie trzech i pół 
miesiąca po aresztowaniu został rozstrze-
lany przez NKWD. Wiadomość ta dosłow-

Rodzice Henryka Majewskiego
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Henryk Majewski, prezes Związku Sybiraków, oddział warszawski

Związek Sybiraków 
powstał w 1928 r.; 
pierwszy zjazd od-
był się w Cytadeli 
Warszawskiej. Sy-
birakami byli m.in. 
Marszałek Józef Pił-

sudski i Wacław Sieroszewski; dostali oni 
legitymacje członkowskie nr 1 i 2, zostając 
honorowymi członkami Związku. 
Wcześniej istniały tylko luźne organizacje 
w różnych miastach, przeważnie przy 
uczelniach. Na Syberii, niedaleko Bajkału, 
walczyła 5. Dywizja Strzelców Polskich, 
zwana „Syberyjską”. Żołnierzom – w dra-
matycznych okolicznościach – udało się 
powrócić do kraju i wielu z nich rozpoczę-
ło studia. Byli oni inspiratorami utworze- 
nia Związku Sybiraków.
Organizacja trwała tylko do wojny, „wielki 
brat” nie pozwalał na jej istnienie. O Sybe-
rii można było mówić tylko dobrze, tak też 
było w czasie PRL-u. Dopiero w 1988 r. po-
wstały warunki, aby reaktywować Związek. 
Skrzyknęła się grupa inicjatywna, na czele 
której stanął Ryszard Reif, późniejszy prezes 
Zarządu Głównego Związku Sybiraków. 
Kiedy w Warszawie reaktywował się Zwią-
zek, momentalnie we wszystkich woje-
wództwach (wówczas istniało ich w Polsce 
48) zaczęły powstawać oddziały. Związek 
liczył wtedy ok. 100 tys. członków, dzisiaj 
42-43 tys. Oddział warszawski liczył w tam-
tym czasie prawie 5 tys., w tej chwili 2,3 tys. 
Jest drugim co do wielkości, po oddziale 
wrocławskim. Istnieją trzy prężne ośrodki, 
które mają duże osiągnięcia: Warszawa, 
Wrocław i Białystok. W tym ostatnim po-
wstał Grób Nieznanych Sybiraków – spro-
wadzono zwłoki Sybiraków z Kazachstanu 
i znad Bajkału. 
W naszej działalności wspiera nas wiele or-
ganizacji państwowych: Senat, Wspólnota 
Polska, Urzędy miasta, sejmiki wojewódz-
kie. Związek zajmuje się przede wszystkim 
swoimi podopiecznymi, ale nie tylko, bo 
wychodzimy z założenia, że jeśli było się 
na Syberii, a nie jest się członkiem Związ-
ku, to wcale nie oznacza, że nie trzeba 
temu komuś pomagać. To był peerelowski 
pogląd, którego nie podzielamy. Uważa-

my, że obiektywnie jest się Sybirakiem czy 
kombatantem, a każdy decyduje czy należy 
do Związku, czy nie. Jeśli są jakieś ulgi, po-
trzebna jest pomoc, to wszystkich traktuje-
my jednakowo. 
Bardzo dużo robimy także dla zachowania 
pamięci. Zachęcamy, stwarzamy warunki do 
tego, żeby pisać wspomnienia. I to skutkuje, 
mamy już kilkaset wydanych pozycji. Oddział 
warszawski ma już także na swoim koncie 
trzy nakręcone filmy; pierwszy o Sybirakach; 
czym była Syberia dla Polaków, drugi to „Żoł-
nierze-Sybiracy”, który opowiada o żołnier-
zach, którzy trafili do armii Andersa i o tych, 
którzy nie zdążyli przed ewakuacją armii do 
Iranu i trafili później do Berlinga, a teraz ro-
bimy film o „Matkach – Sybiraczkach”. Na 
Sybir wywożono całe rodziny, niektórzy byli 
tam po kilka, a nawet kilkanaście lat. A życie 
jest życiem; rodziły się tam dzieci. Ustalenia 
bolszewickie były takie; nie pracujesz, to nie 
jesz. Matki musiały więc odejmować od swo-
jej ubogiej racji żywnościowej, żeby ich dzieci 
mogły przeżyć. Trudno sobie to wszystko wy-
obrazić, taką traumę... 
Nasz oddział warszawski, w ubiegłym roku, 
wzniósł trzy marmurowe krzyże – Golgotę 
– na cmentarzu powązkowskim. Kuria polowa 
wyświęcała te krzyże. Udało nam się także do-
prowadzić do tego, że w Warszawie jest kilka 
nazw sybirackich, istnieje m.in. Rondo Sybirac-
kie. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w ubie-
głym roku miasto zgodziło się, aby skwer, na 
którym znajduje się Pomnik Poległym i Pomor-
dowanym na Wschodzie, nazwać skwerem 
„Matki Sybiraczki”. Mamy już zorganizowane 
fundusze na dwie tablice, w języku polskim 
i angielskim, które zostaną umieszczone przy 
pomniku, informujące kim była „Matka Sybi-
raczka”, po poza środowiskiem Sybiraków jest 
to temat zupełnie nieznany. 
Obecnie pracujemy także nad wydaniem 
biogramów znanych Sybiraków m.in. Jana 
Czerskiego (który został zesłany na Sybir za 
udział w powstaniu styczniowym). Książkę 
rozpoczyna obszerny wstęp uzmysławiający 
czytelnikowi, czym była dla Polaków Syberia 

W tym roku mija 10 lat odkąd dzielnica War-
szawa-Rembertów będzie gościć w wakacje  
dzieci zza naszej wschodniej granicy. Ta pięk-
na inicjatywa, podejmowana rokrocznie przez 
Henryka Majewskiego, prezesa Związku Sybi-
raków, oddział warszawski, a wspomagana or-
ganizacyjnie i finansowo przez Caritas diecezji 
warszawsko-praskiej, Wspólnotę Polską Urząd 
m. st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Rembertów 
i Akademię Obrony Narodowej, ma  już swoją 
małą tradycję.
„Młodzież, którą zapraszamy na wakacje, pochodzi z polskich rodzin zamieszkałych od 
wieków na Ukrainie. Każdy z zaproszonych ma dziadków lub pradziadków eksterminowa-
nych przez NKWD w byłym ZSRR. Szczególnie duże straty ponieśli podolscy Polacy w latach 
1937-1938, kiedy masowo wywożono całe rodziny na Syberię lub do Kazachstanu. Wielu 
rozstrzelano w Kamieniu Podolskim, Winnicy i Żytomierzu. Obecnie, ci, którzy przeżyli bol-
szewizm zrzeszają się w polskich stowarzyszeniach kulturalno-oświatowych i utrzymują 
kontakty z Konsulem RP w Kijowie lub we Lwowie” – podkreśla Pan Majewski. 

przez prawie 200 lat, porównujemy zesła-
nia z czasów carskich i bolszewickich.
W działalności Związku Sybiraków, w od-
dziale warszawskim, szczególne zasługi 
ponieśli: Mieczysław Koralewicz, Danuta 
Kominiak, Jadwiga Szestakowska, Jadwiga 
Miłkowska, Mieczysław Pogodziński oraz 
wiele innych osób. 

* * *
W latach 1940-41 wywieziono na Syberię 
i do Kazachstanu 1,35 mln Polaków, ogoła-
cając wschodnie województwa kraju. Taką 
liczbę potwierdza nawet Federacja Rosyjska. 
Po tzw. wyzwoleniu przez armię czerwoną, 
w styczniu 1945 r., wznowiono wywózki na 
Sybir. Szacujemy, że jedna trzecia z nich nie 
przeżyła, a po wojnie do kraju wróciła tylko 
jedna trzecia wszystkich wywiezionych. 
Na mocy umowy międzynarodowej Sikor-
ski-Majski z 1941 r. pomiędzy Polską i ZSRR, 
ok. 250 tys. polskich żołnierzy i ludności cy-
wilnej opuściło Rosję. Tylko niewielka grupa 
z nich wróciła po wojnie do kraju, osiedla-
jąc się w zdecydowanej większości w świe-
cie zachodnim. 
ZSRR po zerwaniu umowy Sikorski-Majski 
w 1943 r. (umowa Sikorski-Majski), na siłę 
nadawał Polakom obywatelstwo radzieckie. 
Jeśli ktoś nie potrafił przeciwstawić się so-
wieckiemu urzędnikowi, miał wpisane w do-
wodzie obywatelstwo radzieckie. I tym oso-
bom władze sowieckie nie pozwoliły wrócić, 
stąd tak duża liczba Polaków, którzy tam zo-
stali. Staramy się wciąż organizować powroty 
rodaków do kraju, zwłaszcza z Kazachstanu.
Z własnego doświadczenia wiem, jak trud-
no było odnaleźć się w nowych warun-
kach, po powrocie do Polski. Tutaj wszyst-
ko było inne; język, kultura, obyczaje. 
Miałem szczęście, że trafiłem w wojsku na 
dobrych, przedwojennych oficerów, którzy 
polubili mnie, znali moją historię, wierzyli, 
że pochodzę z polskiej rodziny, choć kiep-
sko mówiłem po polsku, a oni nie wykpi-
wali mnie, nie poniżali, wręcz przeciwnie, 
bardzo mi pomogli. 

nie poraziła mnie, krew uderzyła do głowy, 
zrobiło mi się ciemno przed oczami. Pamięć 
wyzwoliła obrazy z mojego dzieciństwa, 
z naszego życia. W pewnym sensie świad-
czyły one o mojej beztrosce i o zapomnie-
niu gehenny moich rodziców i nowouszyc-
kich Polaków”.
W masowych represjach stalinowskich, któ-
re dotknęły Polaków w latach 1937-38 życie 
stracili także bracia ojca Henryka Majewskie-
go, brat jego matki oraz dwóch starszych 
braci ciotecznych, zamordowanych lub 
zesłanych na Syberię przez NKWD. Znaleź-
li się oni – wraz z  setkami tysięcy Polaków 
mieszkających na terenie ZSRR – wśród ofiar 
szalejącego, nieludzkiego terroru.
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Trwać przy bezbronnych
Siedzieli bez ruchu niemal wmurowani w fotel, patrząc gdzieś w dal, choć seans 
filmowy już się skończył. A „Ludzie Boga” z ostatniej sekwencji filmu, niby „mę-
czenników orszak biały”, weszli w śnieżną biel i ciszę. Młodzi ludzie, zanurzeni 
przecież we wszechogarniającej kulturze masowej, która krzyczy o wolności, 
a wolność odbiera, mieli okazję obejrzeć film o prawdziwej wolności, której nikt im 
nie odbierze. Bo wolność niezakorzeniona w Bogu jest tragicznym złudzeniem.

To film „niebezpieczny” dla środowisk, które 
żyją z rozpowszechniania tandetnych i fałszy-
wych stereotypów o chrześcijaństwie. Pewnie 
dlatego jeszcze przed wejściem francuskiego 
filmu „Ludzie Boga” na ekrany kin w Pol-

sce, przeczytałam na portalu internetowym 
znanej Gazety, że jest „nachalnie religijnie 
patetyczny”. Podobnie było z prasową ak-
cją antypromocyjną filmu „Popiełuszko wol-
ność jest w nas”, a dziś ludzie w Kanadzie, 
w Niemczech organizują sami pokazy tego 
filmu i otwierają oczy, przecierając łzy. Tak za-
wsze jest z Prawdą, która dotyka do żywego 
ludzkie serce i umysł, nagle odkrytą, a tyle lat 
spychaną do kąta i na marginesy życia.
Podobnie zareagowali Francuzi i poszli ma-
sowo do kin na „Ludzi Boga”; obejrzało go 
3 mln. rodaków francuskich trapistów. Praw-
dziwa historia, o której opowiada film, wyda-
rzyła się w 1996 r. w Algierii, w górach Atlas, 
gdzie Pan Bóg posłał grupkę francuskich za-
konników trapistów.
Dawno już nie oglądałam filmu, który w tak 
głęboki, prosty i piękny, bo wyzbyty powierz-
chownej „śliczności” sposób, pokazuje to, co 
jest najtrudniejsze w naszej wierze, a wyrażo-
ne w jej najgłębszym paradoksie „Ave crux, 
spes mea” (Witaj krzyżu, nadziejo moja).
Nie przypadkiem więc pojawia się w tym fil-
mie następujący dialog między zakonnikami: 
– Dzwoniła francuska dziennikarka, która 
chce nam zadać kilka pytań. – Dziennikarzy 
nie interesuje nadzieja, odpowiada jeden ze 
współbraci. A może trzeba ich zmobilizo-
wać?… (aby dojrzeli do zadania pytań naj-
ważniejszych? – przyp. jes).
Kolejnym paradoksem tego filmu jest feno-
men percepcji. Osoba, z którą go obejrzałam, 
po wyjściu z kina powiedziała: – To niesamo-
wite, przecież w nim prawie „nic się nie dzie-
je”, a człowiek przez dwie godziny nie może 
oderwać oczu. Przyzwyczajeni do kina akcji, 
które atakuje wszystkie zmysły technicznymi 
fajerwerkami, nagle dostają szansę smako-

wania powszedniości, zatrzymania się nad 
każdą chwilą zwykłego życia. I to życie, każda 
zwyczajna czynność, okazuje się w tym filmie 
tak niepowtarzalna i tak niezwykła. To bo-
wiem kino akcji wewnętrznej, najintymniej-

szej, w której choć 
„nic się nie dzieje”, 
to dzieje się wszyst-
ko, co dla człowieka 
najważniejsze. Każdy 
przecież stanie przed 
najważniejszym wy-
borem: uciec czy zo-
stać. Powiedzieć Panu 
Bogu nie i wybrać 
tzw. święty spokój? 
Czy też w chwili naj-
cięższej próby pójść 
za Nim na Golgotę, 
gdy trzeba oddać 
wszystko, by zyskać 
jeszcze więcej. Jak 
Oni – garstka trapi-

stów z klasztoru w Algierii. Jesteśmy świadka-
mi akcji tak pasjonującej, że żadne kino akcji 
zewnętrznej nigdy nam takich przeżyć i treści 
do przemyśleń nie dostarczy. Każda sekwen-
cja tego filmu, w rytmie kontemplacyjnym, 
wchodzi w nas, bo nie da się go oglądać tyl-
ko z pozycji obserwatora zewnętrznego. Każ-
dy z zakonników inaczej dojrzewa do tego 
aktu największej chrześcijańskiej wolności 
– przyjęcia krzyża. Gdy niebezpieczeństwo ze 
strony bojówek terrorystycznych narasta, za-
konnicy naradzają się, jak postąpić. Są wśród 
nich niezłomni i bojaźliwi, wahający się i wąt-

piący. Jak my wszyscy, jak ci na Golgocie, pod 
Krzyżem Chrystusa.
Brat Christoph, przełożony wspólnoty, jest 
oparciem dla brata, który przeżywa kryzys 
wiary, strach i wątpliwości.
A w chwili samotnej, dramatycznej modlitwy 
w kaplicy nocą niemal żebrze: Panie, pomóż! 
Ale to on, w poruszającej scenie „ostatniej 
wieczerzy”, ma taką radość w oczach, jakby 
już widział kawałek odsłoniętego nieba.
I kolejny paradoks, film pojawia się w mo-
mencie, gdy medialny obraz chrześcijaństwa 
w Europie sprowadzony jest do stereotypu 
„księdza pedofila”. A Kościół katolicki do 
wspólnoty fanatycznych ciemnych katoli”, 
ostoi obskurantyzmu, przeciwnego „postę-
powej, wyzwolonej ludzkości”. Twór zaprze-
czający kanonom poprawności politycznej, 
która chce zastąpić Dekalog i Osiem Błogo-
sławieństw.
Stary zakonnik, lekarz, heroicznie pomaga-
jący biednej muzułmańskiej ludności, przyj-
muje do 150 pacjentów dziennie. Dlatego to 
on, a nie żaden mainstreamowy ginekolog, 
medialny autorytet, ma tak wiele do powie-
dzenia i w tak piękny sposób o miłości. Jego 
dialog z młodą zakochaną muzułmańską 
dziewczyną to tylko jedna z wielu perełek 
w tym filmie. No ale cóż, z perłami, w myśl 
biblijnego ostrzeżenia, wiadomo jak jest; nie 
należy ich rzucać między wieprze.
„Ludzie Boga” ukazują się też w momencie, 
gdy Kościół w Polsce, jego duszpasterze stają 
przed takimi samymi dylematami i wybora-
mi, jak francuscy trapiści. Starymi jak chrze-
ścijaństwo, a przecież wciąż aktualnymi.
– Wyjechać stąd, to znaczy uciec – słyszy-
my kluczowy dialog filmu. – Ocalimy życie, 
ale czy można ich zostawić? – Oni przecież 
(miejscowa muzułmańska ludność) też cier-
pią, też są okrutnie mordowani, mówi jeden 
z zakonników. Pasterz nie powinien zosta-
wiać bezbronnych owiec na pastwę wilków, 
przypomina jeden z zakonników.
Przed sumieniem, w którym wyświetli się to 
pytanie, nie ma ucieczki.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Niebanalne
życiorysy

Urodziła się 9 IV 1458 r. 
w Camerino na dworze 
miejscowego księcia Ju-
liusza Cezara Varano jako 
pierwsze z jego pięciorga 
nieślubnych dzieci. Na 

chrzcie otrzymała imię Camilla. Mimo że po-
chodziła ze związku pozamałżeńskiego, była 
kształcona i wychowywana razem z pozosta-
łymi dziećmi. Po ojcu odziedziczyła naturę 
wojowniczą, co nieraz przysparzało jej kłopo-
tów, ale i pomagało w życiu. Była dziewczyną 
wesołą, lubiła zabawę, śpiew i taniec. Jeszcze 
jako dziecko złożyła niezwykły ślub – uronie-
nia jednej łzy w każdy piątek na pamiątkę 
Męki Jezusowej. Nie zmieniło to jej pogodne-
go nastroju, choć nieraz narażało na drwiny 
ze strony otoczenia. W wieku 18 lat poczuła 
w sobie powołanie zakonne, ale wahała się 
między klauzurą a życiem światowym. Wstą-

piła do klasztoru, lecz napotkała opór ojca, 
który widział dla niej inną przyszłość jako 
kontynuatorki rodu. Dwa lata podporządko-
wywała się woli ojca, doświadczając w tym 
czasie różnych widzeń. 14 listopada 1481 
przywdziała habit klarysek w Urbino, przyj-
mując imię Baptysty (Battista). W 3 lata póź-
niej jej ojciec ufundował klasztor w pobliżu 
Camerino i tam 4 stycznia 1484 przeniosła się 
wraz z kilkoma innymi siostrami.
Była obdarzona łaskami mistycznymi. Mia-
ła widzenia św. Klary, założycielki zakonu, 
która udzielała jej wskazówek związanych 
z życiem wewnętrznym oraz utrzymaniem 
karności zakonnej. Jest autorką ponad dwu-
dziestu utworów, pisanych wierszem i pro-
zą, które zawierają rady dotyczące formacji 
zakonnej oraz są zapisem jej doświadczeń 
mistycznych. Największą popularność zyska-
ły „Boleści umysłowe Jezusa w Jego męce”; 

Baptysta (Kamila) Varano 
– Włoszka, klaryska, mistyczka, czcicielka Męki Pańskiej

stały się one później przewodnikiem ducho-
wym dla wielu świętych.
W 1502 przeżyła wielką tragedię osobistą, 
gdy książę Cesare Borgia, zwany „księciem 
Walentym” – syn Aleksandra VI, dążąc do 
podporządkowania Państwu Kościelnemu 
ziem należących do niezależnych panów 
włoskich, zagarnął dobra księcia Varano. 
Ona sama musiała się przenieść do klasztoru 
w Ferno, ale jej ojciec i trzej bracia zginęli 
z rąk okrutnego księcia. Od chwili, kiedy do-
wiedziała się o zamordowaniu ojca i trzech 
braci, cały czas modliła się za morderców.
Do Camerino wróciła po roku i pozostała 
tam już do śmierci – zmarła w czasie epide-
mii dżumy, 31 maja 1524 roku.
Jej kult „od niepamiętnych czasów” zatwier-
dził 7 kwietnia 1843 Grzegorz XVI, a obecnie 
Benedykt XVI ogłosi ją oficjalnie świętą.

jur

Nakładem wydaw-
nictwa WAM ukaza-
ła się książka „Taka 
jest wiara Kościoła. 
Katechizm dla doro-

słych”, skierowana do poszukujących swej 
drogi do Boga. Książka składa się z czterech 
części: pierwszej traktującej o treści wiary 
katolickiej, drugiej na temat obrzędowości, 
trzeciej związanej wyjaśnianiem zbawczej 
roli Boga, z uwzględnieniem praw Bożych 
oraz czwartej objaśniającej sens i znaczenie 
najważniejszych modlitw.
Traktowanie tej książki jako katechizmu jest 
krzywdzące zarówno dla czytelnika, jak i dla 
samej publikacji. Katechizm nie kojarzy się bo-
wiem czytelnikowi z prostą, jasno wyłożoną 
nauką Kościoła, a raczej zbiorem skodyfiko-
wanych praw związanych z wyznawaną wia-
rą. Szkoda, że autorzy (liczne i uczone grono 
oo. Jezuitów) książkę, tak sprawnie przeka-
zującą trudne przecież treści zatytułowali 
w sposób, który raczej nie zachęca do jej prze-
czytania. Jest to na szczęście jedyna jej poważ-
na wada. Ten „katechizm” czyta się naprawdę 
dobrze, nie tylko dlatego, że szata graficzna 
przyjemna jest dla oka, ale przede wszystkim 

Dla poszukujących swej drogi

dlatego, że w prosty sposób wyłożona jest na-
uka Kościoła o wielu trudnych, poruszanych 
w codziennych rozmowach sprawach.
Książkę tę, można polecić jako prezent na 
bierzmowanie, choć jej lektura przydała-
by się raczej przed przyjęciem sakramentu. 
Zwięzły język, proste wyjaśnienia, rzetelność 
w formułowaniu tez powoduje, że czytelnik 
z ochotą weryfikuje swój zasób wiedzy, z tym 
co znajduje na kartach książki. Myślenie – jak 
wiadomo – nie boli, a doskonalenie swej wie-
dzy chrześcijańskiej poprzez lekturę tego pod-
ręcznika, nie tylko nie boli, ale dodajmy, jest 
przyjemne. Czy ktoś z czytających te słowa 
zastanawiał się dogłębnie nad znaczeniem 
Modlitwy Pańskiej. W „Katechizmie” znajdzie 
nie tylko wyjaśnienie dlaczego odmawia się 
Ojcze nasz, ale i poszczególne znaczenia ko-
lejnych wersów tej modlitwy. Szeroko omó-
wione są też w książce przykazania Boże, 
z uwzględnieniem znaków czasu i pojawiają-
cych się nowych problemów cywilizacyjnych, 
takich jak kwestia sztucznego zapłodnienia. 
Problemy te nie dotyczą tylko osób wierzą-
cych, ale także tych, którzy z różnych powo-
dów znaleźli się na zakręcie, innym etapie 
dochodzenia do wiary.

Książka ta nie jest zbiorem zamkniętym, nie 
wyczerpuje tematu, zachęca do poszukiwań. 
W wielu miejscach czytelnik odnajdzie przy-
pisy i odsyłacze do konkretnych punktów 
Katechizmu Kościoła Katolickiego, doku-
mentów kościelnych i encyklik papieskich 
zgłębiających omawiane zagadnienie.
Z pewnością jest to książka, do której będzie 
się wracało, „podręczny weryfikator” wiedzy 
o świecie naszej wiary.
Rzetelność przekazanej wiedzy gwarantuje 
patronat Komisji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski, który zaapro-
bował i zatwierdził publikację, a także gro-
no autorów, w skład którego weszli m.in. 
ks. Zbigniew Marek SI czy ks. Wacław Oszaj- 
ca SI. 
Katechizm można polecić, tak jak już to było 
wspomniane, młodzieży przygotowującej 
się do bierzmowania lub jako pomoc kate-
chetyczną dla „opornych” na wiedzę teolo- 
giczną.

Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla do-
rosłych. Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, 
ss. 232.

Krzysztof Stępkowski

Pó³ka z ksi¹¿kami

Myœli
nieprzedawnione

„Krzyże w życiu pełnią podobną rolę 
jak krzyżyki w muzyce: podwyższają.”

Ludwig van Beethoven
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Życie w służbie Niepodległej 
„Jesteśmy Polakami i Europejczykami, pokoleniami wychowanymi w duchu wol-
ności, miłości, prawdy i sprawiedliwości – wierności Bogu i Ojczyźnie. Z tą wier-
nością głęboko zakorzenioną w sercach broniliśmy i bronić będziemy z godnością 
i nieustępliwością najświętszych praw Narodu, okupionych krwią milionów Ro-
daków. W tym duchu prowadzimy prace dla Wolnej, Całej i Niepodległej Polski” – 
to fragment deklaracji ideowej Klubu Służby Niepodległości.

Był piłsudczykiem z wyboru i tradycji rodzin-
nych. Jego wuj, Andrzej Nałęcz-Korzeniow-
ski, to adiutant brygadiera Józefa Piłsudskie-
go w Legionach. Ten konspirator podziemia 
niepodległościowego, więzień niemieckiego 
obozu pracy, wreszcie, żołnierz Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, student prawa po 
powrocie do kraju, w drugiej połowie lat 
pięćdziesiątych włączył się w wyrosłe na 
fali tzw. popaździernikowej odwilży inicja-
tywy i stowarzyszenia (KIK, Klub Krzywego 
Koła), zachowujące autonomię myślenia, 
ale swoistym polem aktywności Wojciecha 
Ziembińskiego stawała się przede wszyst-
kim służba historycznej pamięci, tak mocno 

W przytoczonych słowach odzwierciedla 
się droga życiowa Wojciecha Ziembińskie-
go, założyciela w 1981 roku tej formacji 
niepodległościowej: wierności Ojczyźnie 
i konsekwentnej służby idei Niepodległo-
ści Polski. Wielokrotnie powtarzał w latach 
PRL-u, że obowiązkiem Polaków jest reali-
zowanie testamentu poległych dla imienia 

Polski żołnierzy, konspiratorów, działaczy. 
Ich testament trzeba podchwycić, nie po-
zwolić, aby idea niepodległości zgasła, 
ustąpiła przekonaniu, że zadekretowany 
przez zwycięskie mocarstwa pojałtański 
„porządek”, podporządkowujący Polskę so-
wieckiemu imperium trwać będzie po wsze 
czasy.

10. rocznica śmierci Wojciecha Ziembińskiego (1925–2001) 

Od świadków Chrystusa 
zależy jutro naszej Ojczyzny

– Z potrzeby serca, w sposób szczególny mo-
dlimy się dziś w intencji ks. Stefana Niedziela-
ka w 21. rocznicę jego śmierci i w intencji re-
daktora Wojciecha Ziembińskiego w 10. rocz- 
nicę śmierci – mówił we wprowadzeniu do 
Mszy. św. Bp. Guzdek.
Biskup polowy przewodniczył koncelebrze, 
którą sprawował m.in. wspólnie z kancle-
rzem Kurii Polowej ks. Janem Dohnalikiem, 
ks. płk. Sławomirem Żarskim oraz wikariu-
szami Katedry Polowej.
Biskup polowy Józef Guzdek poświęcił homilię 
rozważaniu trzech postaw ludzi wobec Jezusa 
Chrystusa: sympatyka, ucznia i świadka. Wśród 
świadków, którzy nie milczeli wobec krzywdy 
bliźnich, gotowi przyjąć cierpienie i prześlado-
wanie w obronie prawdy i sprawiedliwości, 
z miłości do Jezusa Chrystusa, wymienił m.in.: 
ks. Jerzego Popiełuszkę, Jana Pawła II, a także 
ks. Stefana Niedzielaka i red. Wojciecha Ziem-
bińskiego, którzy zaangażowali się w ruch 
oporu, po stronie niepodległości Ojczyzny.
– Świadkiem może być ten, kto widział i sły- 
szał, podkreślił bp Józef. Może więc o tej 
osobie opowiadać, wyciągać wnioski, wy-
głaszać opinie. Podobnie, jak czynił to Jan 
Chrzciciel. To on powiedział o Jezusie: „Oto 
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”.

– Zginął, bo nie pozwolił, by pamięć o tamtych naszych braciach, zamordowanych 
barbarzyńsko na Wschodzie, w Katyniu i innych miejscach Golgoty Wschodu, nie 
zginęła. Dołączył więc do nich jako ostatnia ofiara Katynia. 21 stycznia przypada 
21. rocznica śmierci ks. Stefana Niedzielaka, niezłomnego świadka i kustosza pamięci 
o ich krzyżowej ofierze. W Katedrze Polowej 16 stycznia w intencji księdza Niedziela-
ka i redaktora Wojciecha Ziembińskiego, działacza podziemia niepodległościowego 
w PRL, inicjatora i fundatora Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, od-
prawiona została Msza św., której przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek.

Msza św. w 21. r. śmierci ks. Niedzielaka i 10. r. śmierci red. Ziembińskiego

Wśród świadków prawdy o męczeństwie 
naszych rodaków na Wschodzie są śp. ks. 
Stefan Niedzielak i red. Wojciech Ziembiń-
ski. Biskup Guzek przypomniał ich wspólne 
dzieło – Sanktuarium Pomordowanych na 
Wschodzie przy Kościele św. Karola Borome-
uszka na warszawskich Powązkach…
I represje, które ich dotykały za wierność 
tej prawdzie; za ocalenie od zapomnienia 
miejsc i ludzi. Człowiek nie rodzi się świad-
kiem; świadkiem się staje, gdy spotyka inne-
go świadka. Bp Guzdek zacytował Tertuliana, 
który pisał m.in., że im bardziej nas prześla-
dują, tym stajemy się mocniejsi.
Na zakończenie swojej homilii bp Józef ape-
lował, byśmy nie zatrzymywali się na pozio-
mie sympatii do Chrystusa, byśmy nie po-
przestawali na znajomości Ewangelii i przy- 
kazań, ale dojrzewali do dawania świadec-
twa o Chrystusie. 
– Jutro naszej Ojczyzny, ale i jakość naszego 
życia zależy od świadków, zakończył homilię 
biskup polowy Józef Guzek.
Ks. płk Sławomir Żarski podziękował za obec-
ność na Eucharystii w Katedrze Polowej przed-
stawicielom Kancelarii Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego: Jerzemu Michałowskiemu 
i Waldemarowi Strzałkowskiemu.

Redaktor Wojciech Ziembiński, opozycyjny 
działacz niepodległościowy, prowadził przez 
lata żywą działalność na rzecz upamiętnienia 
ofiar zbrodni sowieckich i komunistycznych. 
Przewodniczył radzie Fundacji Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie, był też 
przewodniczącym rady Fundacji Katyńskiej 
i głównym inicjatorem budowy pomnika 
„Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”. 
Zmarł w 2001 r.W 2006 pośmiertnie odzna-
czony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 
Polski.
W latach 60., 70. i w okresie stanu wojen-
nego ks. Stefan Niedzielak wygłaszał patrio-
tyczne kazania z okazji wielkich rocznic na-
rodowych: 3 maja, 15 sierpnia, 17 września, 
11 listopada.
Podobnie jak wielu polskich kapłanów gorli-
wie służył Bogu i Ojczyźnie. W czasie II wojny 
światowej wstąpił do konspiracyjnej Narodo-
wej Organizacji Wojskowej. Współpracował 
ze strukturami Delegatury Rządu na Kraj 
w Łódzkiem, był kapelanem łódzkiego Okrę-
gu Armii Krajowej i dostarczał wiadomości 
ks. kard. Adamowi Stefanowi Sapieże. Dzięki 
dokumentom Czerwonego Krzyża zapoznał 
się z jego raportem na temat zbrodni w Katy-
niu, poznając dokładnie okoliczności mordu 
na polskich oficerach.
Wieloletnia, niezłomna służba kustosza pa-
mięci narodowej, zwłaszcza wymierzona 
przeciw kłamstwu katyńskiemu, ściągnęła 
na Ks. Niedzielaka nienawiść funkcjonariu-
szy SB. Zamordowali go 21 stycznia 1989 r. 
w jego mieszkaniu na plebanii na Powąz-
kach, przed samym rozpoczęciem obrad tzw. 
okrągłego stołu.
W swoich zapiskach tuż przed śmiercią, gdy 
narastały groźby, zastraszanie ks. Stefan Nie-
dzielak zapisał: „Panie, wybacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią.”

Elżbieta Szmigielska-Jezierska



13

Ludziom dobrej woli

W okolicznościowym przemówieniu prezy-
dent Komorowski przypomniał, że Polska 
była jedynym krajem w którym, inaczej niż 
w innych krajach, śmiercią karano całą rodzinę 
ukrywającego obozowych zbiegów. – Umie-
jętność udzielenia pomocy innym w sytuacji, 
w której samemu tak wiele się ryzykuje, jest 
miarą człowieczeństwa. Chcę podziękować, 
że w sytuacji skrajnego zagrożenia, że potra-
filiście okazać najszlachetniejszą część ludz-
kiej duszy – powiedział. Prezydent odniósł 
się też do podnoszących się głosów pod-
kreślających współudział Polaków w prze-
śladowaniach osób narodowości żydow- 

W Belwederze odbyła się dziś uroczystość wręczenia odznaczeń 
państwowych „Ludziom Dobrej Woli” – osobom, które w latach 
1940-1945 niosły pomoc więźniom kompleksu obozowego Au-
schwitz. Odznaczenia z rąk prezydenta Bronisława Komorow-
skiego odebrało 17 osób. W ubiegłym tygodniu obchodzona była 
66. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Belweder: prezydent odznaczył osoby pomagające więźniom Auschwitz

wtedy zakłamywanej i przeinaczanej. Dzięki 
Wolnej Europie głośnym stał się wytoczony 
Ziembińskiemu proces karny (określany z ra- 
cji swego miejsca i tematu jako „proces piski 
o traktat ryski”), zakończony wyrokiem ska-
zującym na rok więzienia w zawieszeniu, za 
prelekcję na obozie harcerskim, o traktacie 
zawartym w Rydze, kończącym wojnę pol-
sko-bolszewicką 1920 roku – temat tabu 
tamtych lat. Był to drastyczny przykład bra-
ku wolności słowa i manipulowania prawdą 
historyczną. 
Nazwisko Wojciecha Ziembińskiego znaj-
dziemy wśród sygnatariuszy protestów oby-
watelskich w latach siedemdziesiątych, tak-
że założycieli opozycyjnych organizacji (KOR, 
ROPCiO). To w tamtych latach w świątyniach 
warszawskich – Archikatedrze, u Świętego 
Krzyża – Wojciech Ziembiński począł zama-
wiać Msze święte w rocznice historycznych 
wydarzeń: 22 stycznia, 3 maja, 15 sierpnia, 
17 września, 11 listopada, 12 maja – dzień 
śmierci Marszałka Piłsudskiego. Były to spo-
tkania modlitewne i manifestacje wierności 
polskim tradycjom usuwanym ze zbiorowej 
świadomości.
Także wtedy z jego inicjatywy poczęto fundo-
wać tablice pamiątkowe, utrwalające imiona 
tych, którzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Nie 
obeszło się bez represji. Warto przypomnieć, 
że za zorganizowanie manifestacji w dniu 
11 listopada 1980 przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza przyszło Ziembińskiemu i trzem 
jej uczestnikom (Andrzejowi Czumie, Janowi 
Józefowi Janowskiemu, Bronisławowi Komo-
rowskiemu) odpowiadać przed sądem. 
Czas „Solidarności” to nowa inicjatywa 
Ziembińskiego. 
27 września, w dniu powołania do życia 
w 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski, 

w gdańskiej Olivi, podczas I Zjazdu „Soli-
darności”, powołał Klub Służby Niepod-
ległości, ogólnonarodowy, ponadpartyjny 
ruch braterstwa i solidarności na rzecz sa-
mostanowienia – w służbie Niepodległej 
Rzeczypospolitej, także forum obywatel-
skiego działania, upowszechniania wiedzy 
politycznej, prac nad programami dla Polski 
jutra – wolnej i suwerennej. Już później, 
w latach osiemdziesiątych z KSN wyrosły 
kolejne formacje, których Ziembiński był li-
derem: Kongres Solidarności Narodu i Stron-
nictwo Wierności Rzeczypospolitej (KSN). 
Pamięć o Golgocie Wschodu – to było pole 
jego szerokich działań. Przywołajmy dwa 
z nich, które trwają, przemawiają do współ-
czesnych pokoleń. Sanktuarium Poległych na 
Wschodzie w kościele pw. Świętego Karola 
Boromeusza na cmentarzu Powązkowskim, 
do którego zorganizowania zainspirował 
ks. Stefana Niedzielaka. I pomnik Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie przy ul. Mu-
ranowskiej – poruszający swym artystycz-
nym kształtem nadanym przez jego twórcę, 
Maksymiliana Biskupskiego. Musiał pokonać 
wiele przeszkód, niechęci, administracyjnych 
barier, aby realizacja projektu stała się fak-
tem. Dzień odsłonięcie i poświecenia pomni-
ka, 17 września 1995 roku, uznał za zwień-
czenie swej drogi kustosza pamięci narodo-
wej. Doczekał chwili, już ciężko chory, pod-
łączony do aparatu tlenowego, gdy przed 
tym Pomnikiem-Wagonem, 11 czerwca 
1999 roku, zatrzymał się na modlitwę Papież 
Jan Paweł II. 
W swych projektach powracał do dziedzic-
twa I Rzeczypospolitej, także wtedy, kiedy 
w 1988 roku, w Paryżu, współtworzył Kon-
gres Narodów Europy Środkowej i Wschod-
niej, kiedy snuł myśli o przyszłych związkach 

suwerennej Polski, z suwerenną Litwą, Biało-
rusią, Ukrainą...
Był entuzjastą Wojska Polskiego. Jego trady-
cji, etosu, roli w utrwalaniu polskiej tradycji 
i tożsamości narodowej. W latach siedem-
dziesiątych był sekretarzem Senioratu Woj-
ska Polskiego. Otaczał opieką ostatnich ge-
nerałów II Rzeczypospolitej: Romana Abra-
hama, Mieczysława Borutę-Spiechowicza, 
Jan Jagmina –Sadowskiego. Zapraszał ich na 
Msze rocznicowe, na uroczystości poświęce-
nia tablic – przychodzili na nie w galowych 
generalskich mundurach, ostatni członkowie 
korpusu generalskiego II Rzeczypospolitej. 
Podtrzymywał serdeczną więź z Ordynaria-
tem Polowym, z Biskupem Polowym, z Ka-
tedrą. „Ileż razy pojawiał się w tej Katedrze 
śp. Wojciech Ziembiński – starszy elegancki 
Pan w muszce z nieodłączną laseczka, szedł 
główną nawą, a potem klękał przed figurą 
Hetmanki Żołnierza Polskiego – żołnierz Pol-
ski Niepodległej” – wspominał w pogrzebo-
wej homilii ks. bp Sławoj Leszek Głódź.
 Wojciech Ziembiński zmarł przed dziesię-
ciu laty, 13 stycznia 2001 roku. Pożegnano 
go iście hetmańskim pogrzebem, modlitwą 
Kościoła, wojskowym ceremoniałem, obec-
nością weteranów polskich dróg ku Niepod-
ległej, przedstawicieli instytucji życia narodu 
z ówczesnym premierem Jerzym Buzkiem, 
licznych świadków jego wiernej i skutecznej 
służby Polsce. „Zostawia nam przekonanie 
– mówił bp Sławoj Leszek Głódź – że jutro 
Polski trzeba wspierać o rzeczywistość wiary, 
o dziedzictwo wieków, że Polskę jutra trze-
ba budować na mocnej skale prawego oby-
watelskiego sumienia i wrażliwego serca”. 
Przekonanie wciąż aktualne.

Jędrzej Łukawy

i Męczeństwa, August Kowalczyk, Przewod-
niczący Rady Krajowej Polskiej Unii Ofiar 
Nazizmu. Obecni byli także doradcy Prezy-
denta, Tadeusz Mazowiecki, Tomasz Nałęcz, 
Jerzy Smoliński i Jan Lityński. Obecni byli 
przedstawiciele placówek muzealnych i edu-
kacyjnych wspierających propagowanie wie-
dzy o ofiarach nazizmu.

Krzysztof Stępkowski

skiej, przyznał, że są to 
karty wstydliwe i bole-
sne, ale podkreślił, że 
pomimo zagrożeń to 
Polacy uratowali naj-
więcej uciekinierów. – Jako naród, jesteśmy 
dłużnikami wobec tych osób, które w tych 
najtrudniejszych chwilach zdobyły się na 
człowieczeństwo najwyższej próby. Za to 
serdecznie dziękuję – powiedział.
W uroczystości wzięli udział m.in. Włady-
sław Bartoszewski, Przewodniczący Między-
narodowej Rady Oświęcimskiej, Andrzej Ku-
nert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
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Papież ustanowił Ordynariat 
Wojskowy Bośni i Hercegowiny
Benedykt XVI utworzył 1 lutego Ordynariat Wojskowy Bośni i Hercegowiny i miano-
wał jego pierwszym biskupem ks. Tomo Vukšicia, dotychczasowego wikariusza ge-
neralnego diecezji Mostar-Duvno. Jest to 36. jednostka organizacyjna tego rodzaju 
w Kościele katolickim.

Po tej decyzji papieskiej w Kościele katolic-
kim jest obecnie 36 ordynariatów polowych 
(lub wojskowych). Pierwszym z nich jest po-
wstały 3 maja 1910 jako wikariat wojskowy 
Chile, który od 21 lipca 1986, czyli po ukaza-
niu się konstytucji apostolskiej Jana Pawła II 
„Spirituali militum curæ” (O opiece ducho-
wej w wojsku) z 21 kwietnia tegoż roku, 
nosi nazwę ordynariatu polowego. Drugim 
w kolejności jest Ordynariat Polowy Wojska 

Polskiego, utworzony 5 lutego 1919 i od-
tworzony – po przerwie w latach 1947-91 
– decyzją papieską z 21 stycznia 1991.
Biskup-nominat Tomo Vukšić urodził się 
w miejscowości Studenci w diecezji Mo-
star-Duvno (Hercegowina) 9 stycznia 1954. 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 
1980, po czym pracował 2 lata jako wikary 
w katedrze w Mostarze. W 1982 r. rozpoczął 
studia w Rzymie, uwieńczone licencjatem 

z teologii ekumenicznej w Papieskim Instytu-
cie Wschodnim (1984) i z prawa kanoniczne-
go na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum 
(1986). Po powrocie do kraju przez 2 lata był 
sekretarzem ówczesnego biskupa Mostaru-
-Duvna Pavao Žanicia. Następnie ponownie 
wyjechał do Rzymu, gdzie w 1991 uzyskał 
doktorat na Papieskim Instytucie Wschod-
nim.
Wróciwszy do kraju kierował Instytutem Teo-
logicznym w Mostarze (1991-94), był wice-
rektorem wyższego seminarium duchowne-
go w Sarajewie (1993-98) i wikariuszem są-
dowym swej rodzimej diecezji (1995-2009). 
Od 2009 piastował w niej urząd wikariusza 
generalnego i wykładał teologię ekumenicz-
ną w Instytucie Teologicznym w Mostarze. 
Na tym stanowisku zastała go obecna nomi-
nacja papieska.

KAI (kg (KAI) / Watykan)

Kogo słuchasz, za tym idziesz i tym się stajesz. Czy Słowa Bożego, które rzeźbi su-
mienie człowieka ku trudnemu, ale prawdziwemu szczęściu? Czy może w miejscu 
Boga już postawiłeś „czułe słówka” piarowców, które cię uwodzą i zwodzą. Nie 
jesteś dla nich celem, tylko środkiem, nie podmiotem, ale przedmiotem w politycz-
no-biznesowych kalkulacjach. Przebudzenia z zaczadzenia medialnym kadzidłem 
bywają najboleśniejsze. Bo ból sumienia – to bólów ból.

Żal mi szczególnie młodych ludzi, którzy są  
dziś tak „bezbronni”, bo tak bezkrytyczni 
w odbiorze świata wykreowanego, zwłaszcza 
w mediach koncernu ITI i Agory.
Metod i technik propagandowej manipu-
lacji z okresu komuny nie znają, mało albo 
w ogóle nie czytają, stąd są tak łatwym „two-
rzywem” do obróbki przez propagandystów, 
nazywanych dziś „z europejska” piarowcami.
Był taki czas w moim życiu, że bardziej słucha-
łam ludzi niż Boga. Absolwentka polonistyki, 
stan wojenny – stan beznadziei i uwięzionej 
Solidarności. Pretensje do Tego, Który jest, że 
tak to urządził, że „uśmiercił” marzenia tylu 
Polaków. Ta mieszanka buntu, frustracji za-
wsze prowadzi na manowce. Ale jak oglądam 
swoje życie z dystansu i perspektywy, widzę, 
że i te moje „życiowe manowce” do czegoś 
się Bożej Opatrzności przydały.
Trafiłam do „fabryki propagandowego kłam-
stwa”. Jako młoda adiustatorka i korektorka 
w głównym organie wojskowej propagandy, 
poznałam kulisy i metody. Dlatego dziś, za co 
Panu Bogu dziękuję, jestem tak impregnowa-
na na wszelkie niuanse propagandy i natych-
miast rozpoznaję te same „sztuczki” i metody 
medialnego kłamstwa.
Pamiętam, jak „przypadkiem nieprzypad-
kiem” (może komuś zależało, żeby mi to 
podsunąć) przeczytałam tajne instrukcje 
z GZP, dotyczące zorganizowanej nagonki 
medialnej na pewną znaną aktorkę, która wy-
stąpiła w „filmie półkowniku” (tak nazywa-
no filmy, które trafiały na półkę, zatrzymane 
przez cenzurę).

„Szafa pełna futer z norek”, gdy wokół na 
półkach ocet i musztarda, to był węzeł dra-
maturgiczny tej propagandowej akcji dyskre-
dytującej upatrzoną ofiarę…
Gdy więc Matka Boża z Jasnej Góry wycią-
gnęła mnie po latach za uszy (jestem o tym 
najgłębiej przekonana) z tej „ciemnej doliny”  
i Bp Sławoj Leszek Głódź zaproponował mi 
pracę w „Naszej Służbie”, pomyślałam, że 
może Pan Bóg ze mnie nie zrezygnował, choć 
ja Mu kazałam „antyszambrować” (czekać 
w przedpokojach mojego życia). Choć wie-
działam, że Jest i się Go nigdy nie zaparłam, 
to jednak ta moja zabawa w chowanego 
przyniosła wiele złego…
W ciągu 16 lat mojej pracy w Ordynariacie Po-
lowym widziałam wielu wdzięcznych ludzi ze 
środowiska wojskowego – którym propagan-
dziści tamtych czasów podstępnie wydzierali 
Boga z serc i sumień – jak się cieszyli, że ich 
dzieci nie muszą się już ukrywać, by przyjąć 
Pana Jezusa. Że mają swój kościół w środku 
b. sowieckiego garnizonu, że pomagali, by był 
coraz piękniejszy na większą chwałę Bożą. Set-
ki rozmów i spotkań z parafianami kościołów 
garnizonowych w całej Polsce. Moja wiedza 
o kościołach garnizonowych nie jest wiedzą 
na telefon i z inspiracji „polityczno-koteryjnej”, 
ale z autopsji. Bo przecież po przeczytaniu tek-
stu Pana Łazarewicza „Siły wsparcia” w Polity-
ce, trudno się wyzbyć skojarzeń z najbardziej 
prymitywną propagandą z okresu PRL.
– Kamery kierować na stare babcie, nie po-
kazywać grup młodzieży – to też fragmenty 
tajnych instrukcji propagandowych z okresu 

pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny. Nie 
pokazywać pięknych owoców nawrócenia 
ludzi, ich wdzięczności, efektów leczenia du-
chowych obrażeń po obróbce komunistycznej 
propagandy – chciałoby się dziś strawesto-
wać cel i wymowę takich artykułów jak ten 
w „Polityce”. Ukazanie duszpasterstwa woj-
skowego, gdzie… „ogromne sumy” z budżetu 
wojska pochłaniają pensje kapelanów i „25O 
sióstr zakonnych w stopniu sierżanta” (a jest 
ich trzy pracownice cywilne), to doprawdy hi-
malaje kłamstwa. Niezawodny i sprawdzony 
sposób komunistycznej propagandy na za-
mówienie naszych wewnętrznych demonów: 
„zawiść ci nic nie wybaczy”. A jak wiadomo, 
gdy rozum śpi, to te demony się budzą.
I choć wielu z księży kapelanów dyskretnie 
pomaga również finansowo wielu potrze-
bującym, o tym cicho sza. To nie pasuje do 
propagandowej tezy i celu.
– Proszę Pani, ja dzwonię w imieniu „obu-
rzonych katolików” z D. (pomińmy garnizon 
miłosiernym milczeniem) – odebrałam kiedyś 
telefon w redakcji.
– Ile to kosztuje, przecież za te pieniądze na 
tak „luksusowe” wydanie „Naszej Służby”, 
można wyżywić głodne dzieci! – głos zatro-
skanego dyszał zupełnie „nieświętym” (Juda-
szowym chciwcem podszytym) oburzeniem. 
Byliśmy ostatnim pismem w Wojsku, które 
zmieniło szatę i format. Oczywiście jacyś  
„oburzeni katolicy” przysłali do nas kontrolę. 
Okazało się, że wydajemy najtaniej w całym 
wojsku. O tym, ilu „oburzonych katolików 
wojskowych” nasyłało na kapelanów, budu-
jących kościoły, prokuratorów mógłby po-
wstać osobny rozdział.
Czytajmy więc i oglądajmy przez „Boże oku-
lary”, wtedy pozostaniemy wiernymi, a nie 
„oburzonymi katolikami”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Oburzeni katolicy” i wierni Fe l ieton



15

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Redaktor naczelny – ks. płk Krzysztof Wylężek, sekretarz redakcji i fotoreporter 
– Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Anna Tokarska, 
wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – st. kpr. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel./fax: 22 687-31-30, tel. 22 687-33-01, fax: 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26

IS
SN

 1
23

1-
69

11

Kronika
Diecezji Wojskowej

Radom
W kościele garnizonowym w Radomiu odprawiona została 30 stycznia uroczysta Msza św. 
dziękczynna Dziekana Sił Powietrznych i do tej pory proboszcza radomskiej parafii wojskowej 
ks. prał. płk. Janusza Radzika oraz wprowadzenie na urząd nowego proboszcza ks. kan. płk 
Kazimierza Krużela.
Zgodnie z kanonem 523 KPK łącznie z art. 8 i 12 Statutu Ordynariatu Polowego Biskup Polowy 
Wojska Polskiego Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Józef Guzdek mianował proboszcza parafii 
wojskowej pw. Świętego Stanisława w Radomiu ks. płk. Janusza Radzika na proboszczem pa-
rafii wojskowej pw. Świętej Elżbiety we Wrocławiu.
Świątynia wojskowa w Radomiu zgromadziła władze wojskowe, miejskie, liczną rzeszę żołnierzy 
i funkcjonariuszy służb mundurowych, organizacji kombatanckich i mieszkańców Radomia bio-
rących udział w tej podniosłej dla parafii i garnizonu uroczystości. Podczas liturgii ksiądz Janusz 
Radzik podziękował swoim parafianom za dziewięcioletnią pracę duszpasterską w Radomiu.
Po zakończonej Mszy żegnającemu się proboszczowi podziękował za opiekę duszpasterską 
na ziemi radomskiej Dowódca Garnizonu płk pil. dr Adam Ziółkowski. Pan pułkownik życzył 
również nowemu kapelanowi, ks. kan. płk. Kazmierzowi Krużlowi, pomyślności w posłudze 
duszpasterskiej w Radomiu.
Uroczystą mszę świętą zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrz-
nych Sg

Warszawa
1 lutego w siedzibie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z wizytą dusz-
pasterską przebywał biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Księdza biskupa powitał 
w imieniu całego Zespołu dyrektor naczelny i artystyczny RZAWP Adam Martin, dziękując za 
przyjęcie zaproszenia i zaszczycenie swą obecnością ludzi sztuki.
Artyści zadedykowali honorowemu gościowi krótki koncert. Biskup Józef Guzdek, wy-
rażając swe uznanie za wysoki poziom prezentacji, podziękował za wieloletnią owocną 
współpracę Zespołu z Ordynariatem Polowym WP, wskazując na istotny wkład artystów 
w mundurach w duchowe i patriotyczne wychowanie żołnierzy.                             czk/RZAWP

Łódź- Lublin
W kościele garnizonowym św. Jerze-
go w Łodzi, 27 stycznia biskup polo-
wy WP Józef Guzdek przewodniczył 
uroczystościom pogrzebowym sierż. 
Marcina Pastusiaka, który zginął 
podczas patrolu w prowincji Ghazni 
w Afganistanie.
Przed rozpoczęciem liturgii odczyta-
na została decyzja ministra obrony 
narodowej o pośmiertnym awanso-
waniu Marcina Pastusiaka na stopień 
sierżanta, a także odznaczenie go 
przez prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Krzyża Wojskowego i Gwiazdą 
Afganistanu. W imieniu prezydenta 
aktu dekoracji trumny z ciałem Pa-
stusiaka dokonał podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Marcin Idzik. Komendant Żandarme-
rii Wojskowej gen. bryg. Mirosław 
Rozmus odznaczył poległego żołnie-
rza Honorową Odznaką Żandarmerii 
Wojskowej.
Eucharystię koncelebrowali kapelani 
Ordynariatu Polowego. Obecni byli 
żołnierze oddziału specjalnego ŻW 
z Mińska Mazowieckiego, koledzy 
sierż. Marcina Pastusiaka, przedstawi-
ciele kadry dowódczej Wojska Polskie-
go, BBN i władz samorządowych. Po 
zakończeniu Mszy św. trumna z cia-
łem poległego żołnierza została prze-
niesiona na łódzki cmentarz Doły.
Następnego dnia na cmentarzu lu-
belskim przy ul. Drogi Męczenników 
Majdanka odbyły się uroczystości 
pogrzebowe kaprala rezerwy Marci-
na Knapa, który zginął w tym samym 
ataku na polski patrol.
Zmarły pracował w Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Lu- 
blinie, zaś w ostatnich kilku miesią-
cach jako osoba cywilna w polskiej 
bazie wojskowej w Afganistanie. 
Ceremonii pogrzebowej z udziałem 
wojska i przedstawicieli władz pań-
stwowych przewodniczył ordyna-
riusz diecezji lubelskiej ks. abp Józef 
Życiński.
Mszę św. celebrowali: delegat bisku-
pa polowego – wikariusz generalny 
ks. prał. płk January Wątroba, kape-
lani wojskowi, oraz kapłani diecezji 
lubelskiej. List do uczestników uro-
czystości żałobnych skierowali prezy-
dent RP i bp polowy WP.

kes/md/zjk

Warszawa-Rembertów
W parafii garnizonowej pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego, 30 stycznia odbyła się 
uroczystość pożegnania dotychczasowego ks. proboszcza kan. ppłk. Mariusza Śliwińskiego 
i wprowadzenie na urząd nowego proboszcza byłego kanclerza Kurii Polowej WP. ks. prałata 
kmdra Leona Szota.
Po uroczystym wprowadzeniu do kościoła przybyłych kapłanów i asysty, Mszy św. koncelebrowa-
nej przewodniczył ks. kanclerz Kurii Polowej WP Jan Dohnalik. Po odczytaniu przez ks. dziekana 
Dekanatu Dowództwa Garnizonu Warszawa prałata płk Jana Domiana dekretów Biskupa Polo-
wego WP dra Józefa Guzdka odwołującego dotychczasowego ks. proboszcza kan. ppłk Mariusza 
Śliwińskiego z urzędu proboszcz i kierującego go do parafii wojskowej w Łodzi oraz kierującego 
do parafii garnizonowej w Rembertowie, ks. prałata kmdra Leona Szota, obaj kapłani podeszli do 
pocztu sztandarowego i z szacunkiem oddali cześć Sztandarowi WP przez jego ucałowanie.
Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. płk Jan Domian. Nowy proboszcz wobec zgromadzo-
nego ludu złożył wyznanie wiary, a następnie otrzymał klucze do Kościoła symbol władzy 
proboszczowskiej i odpowiedzialności za powierzony mu lud Boży. Przed błogosławieństwem 
odchodzący ks. proboszcz kan. ppłk Mariusz Śliwiński pożegnał się z parafianami dziękując im 
za współpracę.                                                                                                                        rp




