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Drodzy bracia i siostry!
W tę dzisiejszą siódmą niedzielę okresu zwy-
kłego czytania biblijne mówią nam o Bożej 
woli uczynienia ludzi uczestnikami Jego ży-
cia: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 
Pan, Bóg wasz!” – czytamy dziś w Księdze 
Kapłańskiej (19,2). Za pomocą tych słów 
i poleceń, które po nich następują, Pan wzy-
wa lud, który wybrał, aby był świadkiem 
przymierza z Nim, krocząc Jego drogami 
i opierając ustawodawstwo społeczne na 
przykazaniu „będziesz kochał bliźniego 
swego jak siebie samego” (Kpł 19,18). Je-
śli posłuchamy później Jezusa, w którym 
Bóg przybrał śmiertelne ciało, aby stać się 
bliźnim każdego człowieka i objawić swoją 
nieskończoną miłość do nas, znajdujemy to 
samo wezwanie, ten sam odważny cel. Pan 
mówi mianowicie: „Bądźcie więc wy dosko-
nali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebie-
ski” (Mt 5,48). Któż jednak mógłby stać się 
doskonały? Naszą doskonałością jest życie 
w roli synów Boga, pełniąc konkretnie Jego 
wolę. Święty Cyprian napisał, że „ojcostwu 
Boga winno odpowiadać zachowanie dzieci 
Bożych, aby Bóg był uwielbiony i chwalo-
ny przez dobre postępowanie człowieka” 
(De zelo et livore, 15: CCL 3a, 83).
W jaki sposób możemy naśladować Jezusa? 
On sam powiada: „Miłujcie waszych nieprzy-
jaciół (...) i módlcie się za tych, którzy was 
prześladują. Tak będziecie synami waszego 
Ojca, który jest w niebie” (Mt 5,44-45). Ten, 
kto przyjmuje Pana do swego życia i miłuje 
Go całym sercem, jest zdolny do nowego po-
czątku. Udaje mu się pełnić wolę Boga: urze-
czywistnić nową formę istnienia, ożywianą 

przez miłość i przeznaczoną do wieczności. 
Paweł Apostoł dodaje: „Czyż nie wiecie, że-
ście świątynią Boga i że Duch Święty mieszka 
w was?” (1 Kor 3,16). Jeśli naprawdę jeste-
śmy świadomi tej rzeczywistości i nasze życie 
jest nią głęboko ukształtowane, wówczas 
nasze świadectwo staje się jasne, wymowne 
i skuteczne. Pewien autor średniowieczny 
napisał: „Gdy cały byt ludzki został, by tak 
rzec, wymieszany z miłością Bożą, wówczas 
blask jego duszy odzwierciedla się także 
w aspekcie zewnętrznym” (Jan Klimak, Dra-
bina do raju, XXX: PG 88, 1157 B) w całym 
jego życiu. „Wielką rzeczą jest miłość – czy-
tamy w książeczce «O naśladowaniu Chrystu-
sa» – dobrem, które czyni lekką każdą ciężką 
rzecz i wspiera spokojnie każdą trudną rzecz. 
Miłość dąży do wspinania się ku górze, bez 
potykania się o cokolwiek ziemskiego. Rodzi 
się z Boga i tylko w Bogu może znaleźć spo-
czynek” (III, V, 3).
Drodzy przyjaciele, pojutrze – 22 lutego bę-
dziemy obchodzić święto katedry św. Piotra. 
To jemu, pierwszemu z Apostołów, Chrystus 
powierzył zadanie Nauczyciela i Pasterza do 
duchowego prowadzenia Ludu Bożego, aby 
mógł wznosić się ku niebu. Zachęcam więc 
wszystkich duszpasterzy do „przyswojenia 
sobie «nowego stylu życia», który rozpoczął 
Pan Jezus i który czynili Apostołowie” (list 
na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego). Pro-
śmy Maryję Pannę, Matkę Boga i Kościoła, 
aby uczyła nas kochania siebie nawzajem 
i przyjmowania siebie jako braci, synów Ojca 
niebieskiego.

Benedykt XVI, Watykan, 22.02.2011 r.

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” 4 marca – Święto św. Kazimierza 
Królewicza
Godności i zaszyty, władza i poważanie – nie 
przeszkodziły dojść do heroizmu cnót i mi-
łości ewangelicznej. Jednak się da! Jednak 
można w tym świecie odnaleźć swoją drogę 
do Boga, w każdym miejscu, każdym czasie 
i na każdym odcinku życia rodzinnego, zawo-
dowego… Kazimierz uczy nas jak szukać i być 
w tych poszukiwaniach wytrwałym. Droga 
może nie będzie prosta, ale pewna.

6 marca – IX Niedziela zwykła
Dzisiejszy fragment Ewangelii odziera nas ze 
złudzeń: „nie każdy, który mi mówi Panie, 
wejdzie do królestwa niebieskiego”. Słowa są 
ważne, ale czyny najważniejsze. Przezywamy 
kryzys, słów. Kryzys odpowiedzialności za sło-
wo. Nie cenimy daru swojej mowy, a czasem 
wręcz świadczymy o swojej głupocie, arogan-
cji, małości tym co i jak mówimy. Uważajmy, 
bo słowa potrafią ranić.

9 marca – Środa Popielcowa
Czas pokuty? Czyżby? To taki miły zwyczaj. 
Niewiele nas kosztujący posypać głowę po-
piołem i mieć już święty spokój. Po co dalej 
myśleć, trzeba przecież żyć! Pełnią życia. A tu 
wdzierają się natrętnie te słowa: „nawracaj-
my się i wierzmy w Ewangelię”. To nie szczyp-
ta popiołu zmieni cię na lepsze, to nie pusty, 
choć istotnie ładny obrzęd, ale otwarte serce 
i chęć słuchania Chrystusa i życia z Nim jest tu 
istotne. Chrystus pyta: czy chcesz? 

13 marca – I Niedziela Wielkiego Postu
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał po-
kłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Niko-
mu innemu, tylko Bogu. Wszak On jest tylko 
godzien tego, by oddać się mu w niewolę 
miłości. On, który „zapomniał o swoim bó-
stwie”, by być bliżej człowieka. Kocha i czeka 
aby człowiek swoją, czasem niezgrabną mi-
łością odpowiedział. Jaka będzie moja reak-
cja? Pójdę na skraj świata posiąść bogactwo, 
władzę, poważanie, a stracić swoją wieczną 
przyszłość? Decyzja należy do ciebie!

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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Papież „wzięty od podnóża
Jasnej Góry” (JPII, 1979 r.)
Na tym skrawku polskiej ziemi, gdzie bije serce narodu w Sercu Matki, klęczał co 
najmniej 102 razy. I to nie jest zamknięta liczba, ale minimum, jak ustalił o. prof. 
Zachariasz Jabłoński, paulin z Jasnej Góry. Karol Wojtyła był tu nawet w czasie 
okupacyjnej nocy, w 1942 i 1943 r., by ponowić śluby akademickie z 1936 r. – Je-
stem człowiekiem zawierzenia, nauczyłem się tego tutaj, na Jasnej Górze, mówił 
podczas jednej z 6. pielgrzymek do Ojczyzny, w których programie była Maryjna 
stacja – Jasna Góra.

Stąd duchowo wyrastał; uczył nas, że ta 
ziemia jest ziemią świętą, jest naszym za-
daniem. Polskie akty zawierzenia Maryi Pa-
pież Jan Paweł II poniósł w świat i uczynił 
modlitwą całego Kościoła. Pozostawił nam 
najbezpieczniejszy duchowy azymut – cały 
Jej, Totus tuus, Mariae. Polska maryjność 
– choć tak dyskredytowana w niektórych 
środowiskach – dzięki tak wiernym sługom 
Maryi, jak Prymas Hlond, Prymas Wyszyński 
i Jan Paweł II uodporniła nas na różne poku-
sy odstępstw od wiary czyli herezji i sekciar-
stwa (słowa „herezja i sekta” są dziś rzadko 
używane, bo trafiły dziś do słownika anty-
katolickiego czyli poprawności politycznej, 

chociaż jasno i jednoznacznie określały za-
grożenia duchowe współczesnego świata).
To właśnie w tym miejscu, na Jasnej Górze, 
w 1991 r. padły jego profetyczne i mocne sło-
wa: „Nie” powiedziane Kościołowi to „nie” 
powiedziane Chrystusowi! Na długo przedtem 
zanim w Jego Ojczyźnie coraz głośniej i coraz 
częściej zaczęli odzywać się „katolicy”, którzy 
deklarowali, że: „wierzą w Boga, a nie w ko-
ściół”. Bo postawa zawierzenia to nie jedno-
razowe akty strzeliste, choćby nawet najpięk-
niejsze deklaracje, ale dojrzewanie w wierze 
do odpowiedzialności za zbawienie innych.
„M” pod krzyżem w papieskim herbie, to był 
duchowy podpis sługi Maryi, znak i podsu-
mowanie całej jego duchowej drogi. Zaczęło 
się od Wadowic, gdzie przed obrazem Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, uczeń, gimnazja-
lista od Marcina Wadowity, Karol Wojtyła, 
klęczał i uczył się ufać tak jak Ona. Maryja 
nauczyła go też bezgranicznego zawierzenia 
i wierności na Zebrzydowskich kalwaryjskich 
ścieżkach, gdzie jako chłopiec modlił się ra-
zem ze swoim ojcem.

Jak bardzo Krzyż Chrystusa splótł się w jego 
całym życiu z zawierzeniem Maryi, świad-
czy „podpis” Opatrzności na dacie śmierci 
Sługi Bożego i dacie tegorocznej beatyfika-
cji. Dzień odejścia Jana Pawła II do domu 
Ojca to wigilia Święta Miłosierdzia Bożego, 
w pierwszą sobotę miesiąca, tak znaczącą 
w objawieniach Matki Bożej Fatimskiej, która 
uratowała go 13 maja 1981 r. na placu św. 
Piotra. Odchodził w tak drogiej mu godzinie 
Apelu Jasnogórskiego. Jego ostatni Wielki 
Piątek, kiedy przytulał Krzyż w prywatnej 
kaplicy, zbiegł się w kalendarzu liturgicznym 
z Maryjnym fiat – uroczystością Zwiastowa-
nia, 25 marca, (to maryjne święto zostało więc 

przeniesione na następny piątek). 
1 maja 2011 r. – data beatyfikacji 
– przypada w tym roku w Świę-
to Miłosierdzia i jest to pierwszy 
dzień miesiąca, w którym nawet 
„łąki umajone” śpiewają w Polsce 
hymn uwielbienia Maryi.
Czy może więc zaskakiwać ko-
gokolwiek, że 22 październi-
ka 1978 r. podczas inauguracji 
pontyfikatu na placu św. Piotra 
świat usłyszał słowa wielkiego 
przywiązania syna polskiej ziemi 
do Matki wszystkich ludzi: „Pro-
szę Was, bądźcie ze mną na Jas- 

nej Górze… Proszę nie przestawajcie być 
z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa 
poety: Matko Boża co Jasnej bronisz Często-
chowy i w Ostrej świecisz bramie”. Data in-
auguracji pontyfikatu Jana Pawła II, 22 paź-
dziernika to rocznica śmierci innego Sługi 
Bożego, którego proces beatyfikacyjny jest w 
toku. To umierający 22 października 1948 r. 
Prymas August Hlond pozostawił w swoim 
duchowym testamencie prorocze słowa: 
„Nil desperandum!..Sed victoria, si erit – erit 
victoria Beatae Mariae Virginis”. Nie traćcie 
nadziei. Lecz zwycięstwo, jeśli przyjdzie – bę-
dzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Pan-
ny. Prymas Hlond dodał jeszcze: „Walczcie 
z ufnością. Pod opieką błogosławionej Ma-
ryi Dziewicy pracujcie…”. To prymas Hlond 
zgromadził na Jasnej Górze w 1946 r. około 
miliona ludzi i zawierzył naród Niepokalane-
mu Sercu Maryi. Jak mówią bliscy współpra-
cownicy Jana Pawła II nosił on przy sobie akt 
zawierzenia Niepokalanej.
Już nazajutrz po objęciu pontyfikatu, 23 paź- 
dziernika 1978 r., w sali audiencjonalnej do 

Prymasa Wyszyńskiego Ojciec Święty Jan 
Paweł II skierował równie znaczące słowa: 
„Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papie-
ża-Polaka… gdyby nie było Twojej wiary, nie 
cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, 
Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierze-
nia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie 
było Jasnej Góry…”.
Podczas stanu wojennego do Pani Jasnogór-
skiej zanosił w godzinie apelowej modlitwy 
za Polskę.
– Apel Jasnogórski, dzięki transmisjom TV 
Trwam – dzieli się świadectwem o. por. Kamil 
Szustak, jednoczy na modlitwie ludzi z wielu 
krajów. Josef i Franz Reiter z Austrii, nauczyli 
się nawet „Zdrowaś Mario” po polsku, by mo-
dlić się razem z Polakami. Niektórzy cudzo-
ziemcy natrafili „przypadkiem” na transmisję, 
zobaczyli rozmodlone twarze ludzi przed Cu-
downym Obrazem i choć nic nie rozumieli, to 
już zostali i włączają TV o godz. 21., aby zjed-
noczyć się modlitewnie z tymi, którzy modlą 
się w sanktuarium jasnogórskim. 
To przed tym samym cudownym obliczem 
Jasnogórskiej Pani w swojej watykańskiej ka-
plicy zawierzał najtrudniejsze sprawy świa-
ta, by Jej Syn wypełniał je obecnością swojej 
zbawczej nadziei.
W 20. rocznicę zawierzenia świata Niepo-
kalanemu Sercu Maryi, 25 marca 2004 r. 
– wspomina o. por. Kamil Szustak, dyrektor 
Radia Jasna Góra i nasz kapelan, byliśmy 
na pl. św. Piotra. – Prosiliśmy wówczas, by 
pas od sutanny ze śladami krwi po zamachu 
mógł zostać wyeksponowany na Jasnej Gó-
rze. To wotum, które dziś tak przemawia do 
pielgrzymów jako widomy znak wielkiego 
zawierzenia Maryi, jest dziś relikwią. 
Jasna Góra jest dziś bogata dowodami 
wdzięczności Jana Pawła II w postaci wotów 
złożonych Matce Bożej. To m.in. złota róża, 
różaniec ofiarowany „bezgłośnie” Radiu 
Maryja (w czasie apogeum medialnej agre-
sji) i przestrzelony pas sutanny.  
Tylko miłość pamięta wiernie.
Tego uczył nas heroicznie przez 28. lat swo-
jej świętej służby Kościołowi na stolicy Pio-
trowej. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Przed beatyfikacją Jana Pawła II…
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Trwa wielka modlitwa w intencji Ojczyzny
Jest taki adres w Warszawie, gdzie na ścianie wisi Krzyż. I nie byłoby w tym nic 
nadzwyczajnego w katolickim kraju, gdyby nie okoliczności, które sprowadziły 
mnie pod ten adres. Krzyż – taki sam, do którego przytulał się Jan Paweł II pod-
czas swojej ostatniej Drogi Krzyżowej. A ten adres – to Franciszkańska 3. Taki sam, 
jak ten krakowski, gdzie pod słynnym oknem gromadziły się tłumy młodych, gdy 
Ojciec święty żył, by pogawędzić z nimi od serca i do rozumu.

– Wiele razy już w sytuacjach, które wydawały 
się po ludzku nieprawdopodobne, doświad-
czyliśmy działania Bożej Opatrzności, opowia-
da pani Maria. A niejako na potwierdzenie jej 
słów, odzywa się telefon: – Włącz telewizor, 
właśnie ogłaszają, że beatyfikacja Jana Paw- 
ła II odbędzie się 1 maja 2011 r. Zerwałyśmy 
się – ja i moja rozmówczyni – z krzeseł i po-
biegłyśmy jak na skrzydłach. To porównanie 
ze skrzydłami jest tu jak najbardziej na miej-

scu, bo stowarzyszeniu, którego prezesem 
jest Pani prof. dr hab. Maria Ryś, „Fides et 
ratio” przyświeca papieskie motto z encykliki 
Jana Pawła II „Fides et ratio”: Wiara i rozum 
są to dwa skrzydła, na których duch ludzki 
unosi się ku kontemplacji Prawdy”. Wiara 
i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu 
pragnienie poznania prawdy, którego osta-
tecznym celem jest poznanie Jego samego, 
aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł 
dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie”. 
Jest jeszcze druga myśl, która wiąże mocną 
a niewidzialną nicią to wszystko, co robią 
i jak się modlą ludzie skupieni w stowarzy-
szeniu, które urodziło się w głowie Prymasa 
Kardynała Józefa Glempa. 
Bez świętych ani rusz, jak pokazuje casus 
„Fides et ratio”. Ta myśl to słowa Ojca Pio: 
Zawierz przeszłość Bożemu Miłosierdziu, 
teraźniejszość Bożej Miłości, a przyszłość 
Opatrzności Bożej”.
W zamyśle Księdza Prymasa takie stowarzy-
szenie miało jednoczyć nie tylko pracowni-
ków naukowych różnych środowisk uniwer-
syteckich, ale także działaczy społecznych, ar-
tystów. Tych wszystkich, dla których wartości 

chrześcijańskie są życiową busolą, a wszelkie 
działanie pro publico bono poprzedza modli-
twa i kontemplacja. 
Obecnie pieczę nad stowarzyszeniem spra-
wuje metropolita warszawski kard. Kazi-
mierz Nycz.
Prezesem nowoutworzonego Towarzystwa 
Uniwersyteckiego została prof. dr hab. Maria 
Ryś, pracownik naukowy UKSW w Instytucie 
Psychologii na Wydziale Filozofii Chrześci-
jańskiej. Z uczelnią na Bielanach prof. Maria 
Ryś jest związana od 30. lat; przez wiele lat 
wykładała w Instytucie Studiów nad Rodzi-
ną. Obecnie kieruje Podyplomowym Studium 
relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależ-
nień na UKSW.

„Chrystus Królem…
w Sali Kongresowej

Tu, w tym samym miejscu, gdzie jeszcze błą-
dzi echo komendy: sztandar Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej wyprowadzić! Tu, 
gdzie Władysław Gomułka i inni grzmieli na 
kolejnych zjazdach z trybuny partyjnej prze-
ciw Kościołowi i wielkiemu Prymasowi… 
W Sali Kongresowej, ongiś im. Stalina, wy-
darzył się cud prawdziwy – zakrólował Ten, 
którego na próżno komuniści usiłowali 
zdetronizować w ludzkich sercach. Tylko 
Opatrzność Boża może być Autorem takiego 
wydarzenia. Pani Maria uśmiecha się na to 
wspomnienie uśmiechem tak promiennym, 
że widzę przed sobą nastoletnią dziewczy-
nę, a nie nobliwą Panią Profesor.
– Nasze stowarzyszenie przygotowało mi-
sterium „Wdzięczni Bożej Opatrzności – 
w hołdzie Janowi Pawłowi II w 30. rocznicę 
pierwszej pielgrzymki do Polski” – opowia-
da Maria Ryś. Ten koncert odbył się 30 maja 
2009 roku w Sali Kongresowej. Na dźwięk 
pieśni: „Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, 
Chrystus Władcą nam” cała Sala Kongreso-
wa powstała i młodzież uroczyście wniosła 
Krzyż z ostatniego Wielkiego Piątku, z os- 
tatniej Drogi Krzyżowej, którą tu na ziemi, 
w swojej prywatnej kaplicy kontemplował 
Jan Paweł II.
To był jeden z najpiękniejszych koncertów, 
jakie zorganizowaliśmy. I spełnienie moich 
marzeń, dodaje Maria Ryś.
Jan Paweł II – tak kochany przez młodych, 
spoglądał pewnie tego dnia na nich ze swo-
jego niebieskiego okna i się uśmiechał. Nie 
zawiedli; w Sali Kongresowej było ich wtedy 
– młodych – dwa tysiące.
Pani profesor – która tyle lat obcuje z mło-
dzieżą – wie, że aby dotrzeć do młodego 

człowieka, zainteresować go czymś ważnym, 
najpierw trzeba przyciągnąć go czymś pięk-
nym. Stąd idea połączenia sympozjów tema-
tycznych z organizowaniem koncertów. 
Aktor Jerzy Zelnik tego pamiętnego dnia 
czytał fragmenty wypowiedzi i nauczania 
„słowiańskiego Papieża”, zapowiedzianego 
w znanym wierszu Juliusza Słowackiego.
– Przy organizowaniu tego koncertu obja-
wiła się nam po raz kolejny potęga i wspa-
niałość Bożej Opatrzności, dzieli się świadec-
twem prof. Maria Ryś. 
Moja rozmówczyni pokazuje stronę interne-
tową Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides 
et ratio, którą prowadzi i uaktualnia. Są tu 
zdjęcia, filmiki, konferencje formacyjne dla 
członków „Fides et ratio” i ważne wyda-
rzenia nie tylko z życia stowarzyszenia, ale 
i Kościoła.
– Początkowo pomagał mi młody informa-
tyk, ale nie mogłam go dłużej absorbować, 
gdy działo się u nas coraz więcej i trzeba 
było aktualizować na bieżąco.
Cóż było robić, uśmiecha się tajemniczo Ma-
ria Ryś. Usiadłam przy komputerze, popro-
siłam o duchowe wsparcie św. Józefa. I tak 
razem, to znaczy św. Józef i ja, tę stronę pro-
wadzimy. Chciałabym, aby ta strona służyła 
także i innym, dawała innym także duchowe 
wsparcie.
Na zdjęciach, które wspólnie oglądamy, człon-
kowie stowarzyszenia występują w chwi- 
lach uroczystych w białych togach z dys-
tynktoriami. Srebrny łańcuch spina „Księga 
i Krzyż”.
– Przyjęcie do naszego stowarzyszenia po 
spełnieniu wymaganych warunków, odby-
wa się na rozpoczęcie Mszy św. Metropolita 
warszawski wypowiada słowa: – Jeśli nosicie 
te szaty i ten krzyż, to nie po to, żeby zdo-
biły was, ale byście to wy je zdobili waszym 
zachowaniem.

 Świątynia Opatrzności Bożej 
– narodowe zobowiązanie

Są wierni testamentowi Sługi Bożego Jana 
Pawła II. To przy jego symbolicznym grobie 
członkowie Fides et ratio w podziemiach 
świątyni Opatrzności Bożej 2 kwietnia – 
w rocznicę odejścia do Domu Ojca Jana 
Pawła II, postanowili oddać swoje siły i ta-
lenty, modlitwy i cierpienia, by promować 
ideę Świątyni Opatrzności Bożej. Organi-
zują sympozja, festyny, wydają publikacje 
i kalendarze. Zamawiają Msze św. w intencji 
Ojczyzny i budowy świątyni. To przecież Jan 
Paweł II, w 1999 r. na placu Piłsudskiego, 
podczas poświęcenia kamienia węgielnego 
pod budowę tej świątyni – narodowego wo-
tum – powiedział: „Niech ta świątynia stanie 
się miejscem szczególnego dziękczynienia za 
wolność Ojczyzny. Modlę się, by żadne bole-
sne doświadczenie nie zakłóciło tego dzięk-
czynienia, na które czekaliśmy 200 lat”.

Z krzyżem Jana Pawła II i relikwiami krwi Księdza Jerzego Popiełuszki…



5

Czy tym razem miano, z którego słynęła 
Polska w Europie – „Polonia semper Fidelis” 
(Polska zawsze wierna), zostanie potwier-
dzone wiernością w wypełnieniu ślubu zło-
żonego przecież samemu Bogu?
Nasi wielcy Rodacy, którzy znajdą w świątyni 
Opatrzności Bożej swoje godne upamiętnie-
nie – Jan Paweł II, Prymas Wyszyński i Bło-
gosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko – swoją 
odwagą świętości, wiernej Bogu i Ojczyźnie, 
wskazali cel i kierunek drogi.
 

Tajemnica dębowej skrzyneczki

Trwa peregrynacja relikwii krwi Błogosławio-
nego Księdza Jerzego Popiełuszki po Polsce. 
Modlono się przy nich również w Katedrze 
Polowej WP, gdzie w bocznej nawie wisi por-
tret beatyfikacyjny Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki. Jak doszło do tej pere-
grynacji, która potrwa do marca 2012 r.? 
To historia tak niezwykła, bo pisana prosto 
po liniach krzywych. Tak jak tylko Opatrz-
ność Boża potrafi. My możemy się tylko nią 
zachwycić i próbować otwartym sercem od-
czytywać… 
Po zamordowaniu ks. Jerzego Popiełusz-
ki, za sprawą SB sekcję zwłok zarządzono 
w Białymstoku. Nie, nie dlatego, że ksiądz 
Jerzy pochodził z tych stron, z Okopów 
w diecezji białostockiej. Chodziło o to, by 
wykonać sekcję zwłok z dala od Warszawy, 
w najgłębszej tajemnicy, na prowincji. Aby 
ukryć przed światem i uciszyć sprawę mę-
czeństwa Księdza.
I tu widać, jak Opatrzność Boża wywraca 
przewrotne kalkulacje złej woli, aby zrealizo-
wać swój plan zbawienia. Lekarze, którzy do-
konywali sekcji, byli zobowiązani do zacho-
wania najgłębszej tajemnicy. Pobrali próbki 
narządów wewnętrznych do badania, a po 
dokonaniu badań mieli je skremować. Udało 
się je jednak wynieść z Zakładu Medycyny Są-
dowej. Z zachowaniem najwyższej ostrożno-
ści relikwie męczennika zostały przekazane 
do Kurii białostockiej, do rąk Biskupa Kisiela. 
Ordynariusz białostocki polecił nocą zamu-
rować je w ścianie kaplicy Błogosławionej 
Bolesławy Lament u sióstr. Nikt wtedy nie 
myślał o beatyfikacji, choć wielu miało na-
dzieję, że kiedyś nastąpi. Mijały lata. Umarł 
biskup Kisiel, umarł kanclerz kurii, umarł 
lekarz. Pozostał tylko jeden świadek tamtej 
tajnej akcji ukrycia relikwii – siostra zakonna, 
która też została zobowiązana do zachowa-
nia tajemnicy. Tymczasem siostrę przeniesio-
no, a kaplicę przebudowano. Nie było więc 
pewności, czy przez te lata drewniana skrzy-
neczka z bezcenną zawartością nie została 
zniszczona. Drewniana skrzyneczka zawiera-
ła standardowy materiał, pobierany podczas 
sekcji zwłok, opatrzony opisem lekarzy: ka-
wałek wątroby, śledziony i dwie fiolki krwi. 
Opis lekarski potwierdzał, że to fragmenty 
organów wewnętrznych ks. Popiełuszki. Do 
tego dołączona została dokumentacja Kurii 
białostockiej, a całość ksiądz kanclerz polecił 
umieścić w dębowej skrzyneczce. Gdy nade-
szła wiadomość o zbliżającej się beatyfika-
cji, Bp Ozorowski, który wiedział o ukryciu 
relikwii od siostry zakonnej, podjął decyzję 
o poszukiwaniu. Odnalezione relikwie zosta-

ły złożone w pięknym relikwiarzu w Kościele 
na pl. Opatrzności Bożej w Białymstoku.

Krew Księdza Jerzego
odmienia serca

 
– Moim najgłębszym pragnieniem było, żeby 
Ksiądz Jerzy pomógł nam zmienić relacje 
w Polsce – odzyskać wolność wewnętrzną, 
mówi Maria Ryś, prezes Towarzystwa Uni-
wersyteckiego Fides et ratio. Stworzyliśmy 
więc nowennę za wstawiennictwem Księdza 
Jerzego Popiełuszki w intencji budowania 
cywilizacji miłości. Wystąpiliśmy o imprima-
tur Kurii warszawskiej. Gdy pojechałam do 
Bp. Ozorowskiego z prośbą o przekazanie 
relikwii krwi Ks. Jerzego, aby mogły peregry-
nować po Polsce, zapytał, jak sobie to wy-
obrażam. – To są relikwie krwi Męczennika, 
mówił i jeśli obieca mi Pani, że na zakończe-
nie peregrynacji spoczną w godnym miejscu, 
w kościele, to wam te relikwie przekażę. 
Rozpoczęła się błagalna modlitwa, aby Pan 
Bóg wskazał właściwe miejsce. I wskazał 
– Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, 
u sióstr Benedyktynek – Sakramentek na No- 
wym Mieście w Warszawie. Dodajmy, że św. 
Kazimierz jest patronem diecezji białostoc-
kiej… 
Pojechaliśmy dwoma samochodami po te 
relikwie. W kaplicy seminarium w Białymsto-
ku odbyło się uroczyste pożegnanie relikwii, 
wspomina Pani Maria Ryś. W auli seminaryjnej 
stanęliśmy pod grafiką, zajmującą całą ścia-
nę, na której królował św. Kazimierz. Rektor 
ks. prof. Adam Skreczko żegnał nas słowami: 
Żegna Was św. Kazimierz. Gdyby wtedy, gdy 
ks. Jerzy Popiełuszko poszedł za głosem po-
wołania, istniało seminarium w Białymstoku, 
byłby pewnie jego absolwentem.
U sióstr sakramentek w Warszawie są reli-
kwie św. Kazimierza Królewicza. 
Jak poszłam zapytać siostry przełożonej, 
czy przyjmą relikwie ks. Jerzego Popiełusz-
ki, uśmiechnęła się tak promiennie: – Dzień, 
w którym zostałam wybrana przełożoną, 
poprzedzała noc, gdy modliłyśmy się przy 
relikwiach ks. Jerzego. Dostałyśmy je na tę 
jedną noc. 
– Pomyślałam sobie wtedy: Księże Jerzy, Ty 
czegoś ode mnie oczekujesz. 
W dniu, w którym przyszłam zapytać siostrę 
przełożoną Benedyktynek – Sakramentek, 
była jej 30. rocznica wstąpienia do klasztoru. 
Wtedy powiedziała: Księże Jerzy, Ty bardzo 
coś ode mnie chcesz.
Bo tu przecież nie chodzi tylko o godne miej-
sce przechowywania relikwii. To zobowiąza-
nie do stałej modlitwy w intencji Ojczyzny, 
podkreśla Maria Ryś… Tak jak to robił za 
życia Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko 
podczas Mszy św. za Ojczyznę. 
– Od marca, codziennie zamawiamy Msze 
św. w różnych kościołach za tych, którzy 
oddali życie za jej wolność, za wypełnienie 
zobowiązań narodowych dotyczących bu-
dowy Świątyni oraz za wszystkich, którzy tę 
budowę wspierają. Uroczyste rozpoczęcie 
peregrynacji odbyło się na Nowym Mieście 
u Sióstr – Sakramentek 19 grudnia 2010 r. 
Homilię głosił b. rektor UKSW ks. prof. Ro-
man Bartnicki. 

Do Marii Ryś docierają wspaniałe świadectwa 
działania modlitwy za wstawiennictwem Ks. 
Jerzego przy wystawionych relikwiach. Ro-
dziny gromadzą się na wspólnej modlitwie. 
Otwartym sercem przyjęła relikwie młodzież 
ze szkoły na ul. Ogrodowej w Warszawie, 
z Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących i Słabo-
słyszących w Otwocku. Każdy z uczniów 
miał okazję oddania czci Błogosławionemu 
przez ucałowanie relikwii.
Ludzie mówią, że żegna się Księdza Jerzego 
jak przyjaciela, czuje się Jego obecność pod-
czas tej modlitwy. To niezwykle piękne – za-
myśla się prof. Maria Ryś. 
Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et ratio 
planuje dotrzeć z relikwiami do hospicjów, 
do domów prywatnych, gdzie są obłożnie 
chorzy.
Relikwie wędrują razem z obrazem beatyfi-
kacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki, poświęco-
nym w dniu rozpoczęcia peregrynacji.
– Panie z pracowni krawieckiej z mojego 
bloku szyły na ten obraz specjalny futerał. 
Potem przyszły do mnie na pożegnanie ob-
razu. Modliłyśmy się razem z pracownią kra-
wiecką. Gdy zapytałam je, ile płacę za uszy-
cie futerału, usłyszałam: – Nic. To jest nasz 
prezent dla Księdza Jerzego.
No cóż, ten heroiczny świadek miłości Chry-
stusa za życia tak garnął się do ludzi. Był 
blisko Chrystusa i dlatego tak bardzo blisko 
każdego człowieka:

„Nie potrafię zamknąć mojego kapłaństwa 
w Kościele, chociaż tylu różnych „dorad-
ców” podpowiada mi, że prawdziwy polski 
ksiądz nie powinien wychodzić poza kościel-
ne ogrodzenie. Będę wśród swoich robotni-
ków, dopóki tylko będę mógł…”

***

List do Księdza Jerzego 

Dla matki zabitego syna
Byłeś synem.
Dla opuszczonych rodzin
Byłeś bratem,
Dla starych ludzi
Wspomnieniem ich dumnej młodości,
Dla Warszawy i Polski
Nadzieją i pokrzepieniem serc.
„Byłeś”,,,– nie wolno tak mówić.
„Jesteś” – trzeba mocno w to wierzyć,
Że jesteś żywym symbolem
Tego, co w człowieku najpiękniejsze.
Zawsze, gdy serce truchleje z rozpaczy i żalu
Jesteś z nami,
Krzepisz, każesz nawet złych miłować –
Gdy upadamy poddając się rozpaczy
Jesteś z nami!
Każesz wierzyć w zwycięstwo.
Czekamy na Ciebie.
Czekamy na Twój głos płynący od ołtarza.
Czekamy na Ciebie.
Jesteś pokrzepieniem naszych serc.

Polska 1984 r. – autor nieznany

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Święty o. Maksymilian Kolbe 
patronem godności ludzkiej

Kim jest postać św. o. Maksymiliana dzi-
siaj, szczególnie dla młodego pokolenia?

–  W 70. rocznicę jego aresztowania i roku, w którym obchodzimy jego męczeń-
ską, heroiczną, bohaterską śmierć w Auschwitz, te wydarzenia mówią nam 
o tym, że tak, jak wtedy o. Maksymilian zwyciężał zło dobrem, tak też i dzisiaj 
nie ma innego sposobu, jak właśnie zło dobrem zwyciężać. O. Maksymilian 
i tu na Pawiaku, i w Auschwitz pokazał, że nawet jeśli jest się numerem, moż-
na zachować godność ludzką. Przecież na pytanie: „Kim jesteś?” odpowiada 
– nie numerem 16670, ale: „Jestem polskim kapłanem katolickim”. Ja go na-
zywam patronem obrony godności ludzkiej, patronem obrońców życia, bo on 
nie tylko obronił swoją godność, ale obronił godność tych, z którymi poszedł 
do celi, obronił godność tych wszystkich, którzy według okupantów byli nu-
merami. 
Z jego śmierci, która jest zwycięstwem życia nad śmiercią, płynie dla nas na-
uka, że także dzisiaj nie wolno nam się dać zwyciężać złu. 

Chociaż czasami wydaje się być osaczające....
–  Tak, ale nie można się dać zwyciężyć, nie można podeptać swojej godności 

ludzkiej, nawet gdyby ją inni deptali, trzeba walczyć o tę godność, trzeba wal-
czyć o życie, bronić życia, bo dzisiaj wartość życia ludzkiego nie jest w pełni 
doceniana, szanowana. Stąd o. Maksymiliana chce się ogłosić patronem tych, 
którzy są za życiem, za godnością ludzką, także za swoją tożsamością. Powie-
dział: „Jestem kapłanem katolickim”, nie bał się przyznać do siebie, kim jest.

Oczywiście, dzisiaj są zupełnie inne czasy, ale jest duża tendencja, aby trakto-
wać ludzi – w cudzymsłowiu – jak numery, czyli uprzedmiotowić człowieka, 
zwłaszcza w pracy, w różnych stosunkach międzyludzkich. Jaką praktyczną 
naukę może czerpać współczesny człowiek z postawy o. Kolbego? 
–  Taką mianowicie, że nie jesteś masą, jesteś człowiekiem o imieniu i nazwisku, 

jesteś chrześcijaninem, katolikiem i masz w życiu do wykonania zadanie, by 
być jak najlepszym człowiekiem, chrześcijaninem, jak najlepszym katolikiem, 
nie bójmy się tego słowa – świętym. On jako młody człowiek, jeszcze jako 
kleryk, zrobił sobie postanowienie, które później ujął w regulaminie życia, 
sformułowanym ostatecznie w 1920 r. po rekolekcjach w Krakowie: „Muszę 
zostać świętym”, rok przed święceniami, a w roku święceń: „Muszę zostać 
świętym, jak największym”. I jeszcze dopisał z boku: „Czytać ten regulamin 
przynajmniej raz w miesiącu”. Czy czytał? – pytanie retoryczne. Nie byłoby 
dzisiaj świętego męczennika, gdyby nie byłoby wcześniej błogosławionego 
wyznawcy. 

Okazuje się, że nie jest to niemożliwe zostać świętym, nawet w tak strasz-
nie ciężkich warunkach... 
–  Dokładnie. My dzisiaj narzekamy, że mamy takie trudne warunki, a przecież 

o. Maksymilian kończy swoje dzieło życia w przysłowiowym „piekle na ziemi”, 
w obozie koncentracyjnym. Czyli udowadnia, że bohaterstwo, heroizm można 
zrealizować będąc nawet słabym człowiekiem, ale pod jednym warunkiem: 
że człowiek chce, że zaufa Panu Bogu i Matkę Bożą przyjmie za swój wzór, 
za swoją pomoc. 

Dziękuję bardzo za te krzepiące słowa.

Uroczystości upamiętniające 70. rocznicę aresztowania św. o. Maksymiliana Kolbego przez Gestapo

W  godzinie pamięci poświęconej św. o. Maksymi-
lianowi, którego w więzieniu przy ul. Pawiej w War-
szawie uwięził hitlerowski okupant przed 70 laty, 
historyczne miejsce stolicy napełniły słowa sztuki 
Kazimierza Brauna „Męka św. Maksymiliana według 
dokumentów, zeznań i świadków” w znakomitym 
wykonaniu aktorów scen warszawskich. Wspaniałym 
interpretacjom tekstów towarzyszyła muzyka i grafi-
ka ukazująca cierpienie Chrystusa na Golgocie i św. 
Maksymiliana w obozie koncentracyjnym Auschwitz. 
„(...) Po 3 miesiącach i 11 dniach od uwięzienia,28 
maja 1941 r., o. Maksymilian wraz z 304 innymi więź-
niami został zaprowadzony na warszawski dworzec 
kolejowy, wsadzony do bydlęcego wagonu i prze- 
wieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz 
pod miastem Oświęcim. Gdy pociąg stanął esesmani 
i dozorcy kazali więźniom wychodzić z wagonów bi-
jąc (ich) i kopiąc. Zaraz pognali ich do bramy obozo-
wej z napisem Arbeit Macht Frei, co znaczy „praca 
czyni wolnym”. A był to napis szyderczy, bowiem 
praca w Auschwitz prowadziła nie do wolności, ale 
do śmierci. (...) Zapisali ich wszystkich do ksiąg obo-
zowych, dając każdemu numer, który miał być od tej 
chwili jedynym imieniem i nazwiskiem więźnia. 

(...) O. Maksymilian modlił się cały czas i za ofiary, i za 
katów” – płynęły słowa sztuki, które oddawały grozę 
tamtych tragicznych  wydarzeń.
„(...) Dnia 29 lipca 1941 r. ok. godz. trzeciej po połu-
dniu rozległ się ryk głównej syreny obozu Auschwitz. 
(...) Dozorcy zaczęli gorączkowo przeliczać więźniów, 
wszystkim nakazali powrót do Auschwitz. Zarządzili 
apel, znów przeliczali więźniów. Okazało się, że brak 
było więźnia z bloku o. Maksymiliana. A wiec ten wię-
zień uciekł. Niemcy zapowiedzieli, że jeśli więzień nie 

Z o. Stanisławem Piętką, gwardianem 
klasztoru oo. franciszkanów w Niepo-
kalanowie, rozmawia Anna Tokarska

„O. Maksymilian jest taką postacią, z którą świat 
się tak łatwo nie rozstaje, to nie jest postać 
do archiwum, jak mówił Kardynał Stefan Wy-
szyński, nie daje się go przekartkować, ustawić 
w bibliotece i powiedzieć z archiwalnym spo-
kojem: wszystko skończone. On zawsze będzie 
wychodził do nas, zawsze będzie przerastał nas 
wszystkich i wskazywał, jak służyć drugiemu 
człowiekowi. Rok Kolbiański, który postanowi-
liśmy obchodzić i przeżywać w naszej brater-
skiej wspólnocie franciszkańskiej, począwszy od 
14 sierpnia 2010 r., jest odpowiedzią na we-
zwanie Sługi Bożego Kardynała  Stefana Wy-
szyńskiego: „Nie gaście ducha o. Maksymilia-
na” – powiedział na rozpoczęcie uroczystości 
na Pawiaku, 17 lutego, prowincjał franciszka-
nów z Warszawy, o. Mirosław Bartos.

Gwiaździsty diament na dnie popiołu
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zostanie złapany, to dziesięciu z jego bloku 
pójdzie na śmierć głodową (...). Wieczo-
rem stanął przed więźniami Lagerfuehrer 
i oświadczył: „Zbiegły więzień nie został 
złapany, dziesięciu zostanie wybranych na 
śmierć głodową w bunkrze. A była to śmierć 
straszna, w powolnych mękach. (...) Lagerfu-
ehrer zaczął przechadzać się pomiędzy szere-
gami, co pewien czas wskazywał palcem na 
jakiegoś więźnia, którego numer natychmiast 
zapisywał  esesman, a dwaj inni porywali 
skazańca i ustawiali go osobno pod ścianą. 
Gdy dziesiąty został wybrany, a był to młody 
mężczyzna, zaczął płakać. Wtedy z szeregu 
wyszedł o. Kolbe. Kapo rzucił się na niego 
z krzykiem: „Wracaj na swoje miejsce, do sze-
regu!” i zamierzył się na niego pałką. Jednak 
o. Maksymilian spojrzał na niego spokojnie, 
a w jego oczach była jakaś ogromna siła 
i powiedział: „Chcę mówić z Komendantem. 
I stała się rzecz niesłychana, bo kapo opuścił 
pałkę i cofnął się, a o. Maksymilian ruszył 
dalej w kierunku Lagerfuehrera. Ten chwycił 
za kaburę pistoletu i zawołał: „Steh! Was ist 
los?”,  co się tłumaczy: „Stój, co to ma zna-
czyć”. (…) Niemiec najwyraźniej zdumiony 
i zaskoczony jego zachowaniem nie wycią-
gnął pistoletu i nie zastrzelił więźnia na miej-
scu, co byłoby zwyczajnym zachowaniem 
owego esesmana, ale powiedział: „Czego 
chce ta polska świnia?”. Na to o. Kolbe odparł 
spokojnym głosem po niemiecku: „Pragnę 
pójść na śmierć za jednego z tych więźniów”. 
Zapytał go Lagerfuehrer: „Za którego?”. 
I znowu, to była rzecz niesłychana, bowiem 
Lagerfuehrer Karl Fritzsch, pan życia i śmier-
ci, w swoim mniemaniu nadczłowiek, podjął 
w ten sposób dialog z więźniem, który dla 
niego był podczłowiekiem, w ogóle nie czło-
wiekiem tylko numerem 16670, a ten odpo-
wiedział Niemcowi jasno: „(...) Chcę pójść do 
bunkra za tego młodego. Jestem stary, scho-
rowany, moje życie nie jest już potrzebne tak 
jak jego. On ma żonę i dzieci. Wtedy Lagerfu-
ehrer zapytał: „Was bist du?“. „Kim jesteś?”. 
„Jestem polskim księdzem katolickim” – tak 
odpowiedział o. Maksymilian po niemiecku, 
takie dał świadectwo. I wtedy stała się trzecia 
rzecz niesłychana, nieznana w kronikach obo-
zów zagłady i nigdy już nie powtórzona. La-
gerfuehrer SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch  

uległ woli więźnia. Nie zabił go, nie dołączył 
po prostu do już wybranej grupy skazańców 
jako jeszcze jednego, ale warknął: „Heraus!”. 
„Idź tam!” – i w ten sposób o. Maksymilian 
Kolbe wydał samego siebie na śmierć za 
nieznanego sobie człowieka. Podszedł zaraz 
ojciec do grupy więźniów skazanych, podą-
żył za nim (esesman), który w swym notesie 
wykreślił nr więźnia ułaskawionego, a był to 
numer 5659, a człowiek oznaczony tym nu-
merem nazywał się Franciszek Gajowniczek. 
Był sierżantem Wojska Polskiego, który uciekł 
z niewoli niemieckiej po kampanii wrze-
śniowej, został schwytany i wysłany do 
Auschwitz. I temu kazał wrócić do sze-
regu, a wpisał na listę numer 16670 tj. 
o. Maksymiliana Kolbego”.
Fragment sztuki, odczytanej na Pawia-
ku kończy dramatyczna scena konania 
i śmierci o. Kolbego oraz jego współtowa-
rzyszy. Polski więzień obozu Auschwitz, 

który zajmował się wynoszeniem trupów 
z celi śmierci dał takie świadectwo: „Ile razy 
otworzył drzwi, zastawał więźniów na modli-
twie i cały czas dochodziły z celi pieśni na-
bożne, słychać było odmawianie Litanii, Ró-
żańca, które to prowadził jeden głos o. Mak-
symiliana, a inne głosy mu odpowiadały, ale 
głosy stawały się coraz słabsze (...). Po dwóch 
tygodniach męki, dnia 14 sierpnia 1941 r., 

o. Maksymilian pozostawał jeszcze żywy i 
jeszcze trzech innych, co widząc esesmani we-
zwali pielęgniarza (...), aby dobił ich zastrzy-
kami trucizny. Widząc oprawcę ze strzykawką 
pochylającego się nad nim, o. Maksymilian 
sam wyciągnął do niego lewe ramię....”. Gdy 
świadek wrócił po krótkiej chwili do celi „zna-
lazł o. Maksymiliana siedzącego na podłodze 
i – jak poprzednio – opartego plecami o ścia-
nę. Jego czyste ciało jakby promieniowało. 
Jego głowa była przechylona nieco w bok, 
a oczy szeroko otwarte, utkwione w jeden 
punkt, jakby zastygłe w radosnym zachwycie. 
Całe oblicze jaśniało radością”. 
Dramat „Męka św. Maksymiliana” został na-
pisany specjalnie na tę okazję, na ten Rok 
Kolbiański. Po piątym akcie dramatu wszy-
scy zgromadzeni uczcili minutą ciszy hero-
icznego zakonnika. 
Uroczystości na Pawiaku zakończyła wspól-
na modlitwa, prowadzona przez francisz-
kanina o. Romana Soczewkę, oraz złożenie 
wieńców i zniczy przy pomniku Drzewo Pa-
wiaka. 
W Kościele ojców franciszkanów przy ul. Za-
kroczymskiej odprawiona została uroczysta 
Msza św., której przewodniczył i Słowo Boże 
wygłosił biskup Marian Duś. Eucharystię kon-
celebrowało liczne grono kapłanów. Litur-
gię zakończyło uroczyste błogosławieństwo 
i ucałowanie relikwii św. Maksymiliana.
W uroczystościach uczestniczyli przedstawi-
ciele Senatu RP, który Rok 2011 ogłosił Ro-

kiem św. Maksymiliana w uznaniu „moral-
nej postawy tego wybitnego Polaka i kapła-
na”, reprezentanci władz samorządowych, 
ambasady niemieckiej, prezydenci miast, 
z którymi związane było życie św. Maksymi-
liana, licznie zgromadzeni przedstawiciele 
zgromadzeń zakonnych, a w szczególności 
oo. franciszkanie z Niepokalanowa. 

oprac. Anna Tokarska
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17 lutego 2011 rok, ojcowie franciszkanie składają kwiaty i znicze 
przy pomniku Drzewo Pawiaku w hołdzie o. Maksymilianowi
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„Jest w obozie lotniczka (por. lotnictwa Janina Lewandow-
ska, z domu Dowbór-Muśnicka), dzielna kobieta. Już cztery 
miesiące znosi z nami wszelkie trudy i niewygody niewoli, 
trzyma się wzorowo”. Tej oto treści zapis znajduje się w no-
tatniku jeńca obozu w Kozielsku, mjr. Kazimierza Szczekow-
skiego, który znaleziono przy jego zwłokach, wydobytych 
wiosną 1943 r., z katyńskich dołów śmierci. 

Najstarsza córka gen. Józefa Dowbór-Mu-
śnickiego, legendarnego dowódcy I Korpu-
su Polskiego w Rosji, który w czasie rewo-
lucji wsławił się w walkach z bolszewikami, 
a w 1919 r. dowodził zwycięskim powsta-
niem wielkopolskim, kontynuowała chlubne 
tradycje swojego rodu. „Moje dzieci winny 
pamiętać, że są Polakami, że pochodzą ze 
starej rodziny szlacheckiej o pięciowieko-
wej, nieskazitelnej przeszłości, i że ojciec 
ich dołożył wszelkich swych możliwości 
dla wskrzeszenia Polski w jej byłej chwale i 
potędze. Ma zatem prawo żądać od swego 
potomstwa, by nazwiska naszego niczym 
nie splamiło” – pisał w swoim testamencie 
w 1937 r. gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Jego 
piękna, radosna, pełna pasji życia córka 
-Janina pozostała wierna tym słowom do 
końca. Zginęła za Polskę w lesie katyńskim 
wiosną 1940 r., jako jedyna kobieta – oficer, 
jedyna Polka w zbiorowej mogile jeńców 
kozielskich. 
Przyszła na świat w 1908 r. w Charkowie, 
w ówczesnej Rosji. Po odzyskaniu niepod-
ległości Polski, cała rodzina powróciła do 
kraju i ze względu na zaangażowanie ojca 
w powstaniu wielkopolskim osiedliła się w 
podpoznańskim Lusowie, gdzie Janina spę-
dziła swoją młodość. 
Chciała zostać śpiewaczką, marzyła jej się 
kariera artystki. Rozpoczęła studia w Kon-

Inicjatorem i autorem cyklu spotkań wojskowo-historycznych, które od 18 lat odbywały 
się w Muzeum Niepodległości w Warszawie, a od sierpnia ubiegłego roku organizowane 
są w gościnnych progach Domu Pomocy Społecznej (DPS) im. św. Józefa na warszawskim 
Grochowie (ul. Hetmańska 44), jest kpt. rez. Zbigniew Mierzwiński, dziennikarz i publicy-
sta, znawca i pasjonat współczesnej historii Polski. 

Spotkanie, zorgani-
zowane 14 lutego, 
poświęcone było por. 
pilot Janinie Lewan-
dowskiej (1908-1940), 
radiotelegrafistce woj-
skowej, córce gen. 
broni Józefa Dowbór-
-Muśnickiego, jedynej 
kobiecie zamordowa-
nej w Katyniu.
W uroczystym spotka-
niu uczestniczył m.in. 
dowódca 1. Bazy 
Lotniczej, płk dypl. 
Dariusz Sienkiewicz, 
który przybliżył dzia-

łalność podległej mu jednostki, przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej, kombatanci oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy DPS.
Uroczystość miała także swój wymiar artystyczny – prowadzący spotkanie zaprezentował archiwalne 
nagrania pieśni żołnierskich w wykonaniu Wesołej Czwórki Lotników oraz Zespołu Rewelersów, działa-
jącego w czasie wojny przy Polskich Siłach Powietrznych w Anglii. Wiązankę utworów rozpoczął „Marsz 
Lotników”.
Oprawę uroczystości tworzyła obecność pocztu sztandarowego 1. Bazy Lotniczej.

      at

serwatorium Muzycznym w Poznaniu, ale 
ostatecznie poświęciła się swojej najwięk-
szej pasji, jaką było lotnictwo. Początkowo 
był kurs szybowcowy, później spadochro-
niarstwo i pilotaż motorowy. Jako pierwsza 
kobieta w Europie skoczyła ze spadochro-
nem z wysokości 5 km.
W Zegrzu, w Centrum Łączności, przeszła 
kurs radiotelegrafistów wojskowych, uzys- 
kując stopień podporucznika rezerwy.
Uczestnicząc w kolejnych zawodach szybow-
cowych w Tęgoborzu koło Nowego Sącza, 
latem 1936 r., Janina poznała instruktora 
szybowcowego, ppłk. pil. Mieczysława Le-
wandowskiego, z którym w czerwcu 1939 r. 
zawarła związek małżeński. 
Z początkiem sierpnia tegoż roku, w sytuacji 
narastającego napięcia i groźby wybuchu 
wojny, piloci samolotowi Aeroklubu Poznań-
skiego otrzymali karty mobilizacyjne kierują-
ce ich do jednostek wojskowych. Część pi-
lotów skierowana została do organizowania 
Bazy 3 Pułku Lotniczego w rejonie Lublina. 
3 września Janina dołączyła do ewakuującej 
się na wschód Bazy. Trudności komunikacyj-
ne spowodowały konieczność przemiesz-
czania się pieszo ostatniego odcinka drogi. 
Po pięciu dniach marszu, 22 września, gru-
pa została otoczona przez czołgi sowieckie 
i zabrana do niewoli. Początkowo Janina 
Lewandowska trafiła do obozu w Ostaszko-

wie, a następnie przewieziono ją do 
Kozielska. 
W czasie przesłuchań w obozie, po-
dobnie jak część oficerów, Janina 
zmieniła w zeznaniach swoje dane, 
podając, że urodziła się w 1914 r. 
oraz nieprawdziwe imię ojca – Ma-
rian. Z takimi danymi figuruje na 
liście wywozowej nr 0401 pod po-
zycją 53 (akta nr 1469 ujawnione 
w 1991 r.). Pomimo, że nie używała 
swojego rodowego nazwiska, wśród 
więźniów krążyły domysły, co do jej 
prawdziwego pochodzenia. W książ-
ce pt. „Zbrodnia katyńska w świetle 
dokumentów”, wydanej w Londynie, 
czytamy: „Zgodnie z raportem osób, 
które przeżyły, w obozie w Kozielsku 
przebywała kobieta więźniarka. Była 
ona podporucznikiem sił lotniczych. 
Używała nazwiska Lewandowska. 
Chodziły pogłoski, że nie było to 
jej prawdziwe nazwisko i że nosiła 
ona nazwisko wybitnego generała, 
szczególnie znienawidzonego przez 
bolszewików. Z tego powodu po-
stanowiła zataić swoje prawdziwe 
nazwisko”.

W obozie dała się poznać jako odważna 
i pomocna współtowarzyszka niedoli. Na-
rażając się na poważne niebezpieczeństwo 
zajmowała się m.in. wypiekaniem po kryjo-
mu komunikantów, które dostarczała prze-
bywającym w obozie kapelanom.
Wiosną 1940 r. podzieliła los swoich kole-
gów, przetrzymywanych w kozielskim obo-
zie. 22 kwietnia została zamordowana przez 
NKWD w lesie katyńskim, w 32. rocznicę jej 
urodzin.
Jej mąż, po przegranej kampanii wrześnio-
wej, dostał się na Zachód i całą wojnę latał 
w RAF, w polskich dywizjonach. Z Janiną 
nie widział się od sierpnia 1939 r., rozdzielił 
ich wojenny los. Nie wiedział, co się działo 
z żoną, aż do czasu publikacji listy katyńskiej 
w Londynie. Nigdy nie powrócił do kraju.
Po wkroczeniu hitlerowskich Niemiec w czerw-
cu 1941 r. na tereny ZSRR, które w zamyśle 
decydentów w Moskwie już na wieki miały 
pozostać obszarami imperium sowieckiego 
(stąd nawet nie zadano sobie trudu zabrania 
polskim jeńcom dokumentów i pamiątek, 
umożliwiających identyfikację pomordowa-
nych), sytuacja polityczna uległa radykalnej 
zmianie. W kwietniu 1943 r., po odkryciu ma-
sowych grobów polskich oficerów w lesie ka-

Porucznik pilot Janina Lewandowska – jedyna kobieta zamordowana w Katyniu
Spotkanie wojskowo-historyczne
z cyklu „W Marszu do Niepodległości”
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Inicjatorem i autorem cyklu spotkań wojskowo-historycznych, które od 18 lat odbywały 
się w Muzeum Niepodległości w Warszawie, a od sierpnia ubiegłego roku organizowane 
są w gościnnych progach Domu Pomocy Społecznej (DPS) im. św. Józefa na warszawskim 
Grochowie (ul. Hetmańska 44), jest kpt. rez. Zbigniew Mierzwiński, dziennikarz i publicy-
sta, znawca i pasjonat współczesnej historii Polski. 

Spotkanie, zorgani-
zowane 14 lutego, 
poświęcone było por. 
pilot Janinie Lewan-
dowskiej (1908-1940), 
radiotelegrafistce woj-
skowej, córce gen. 
broni Józefa Dowbór-
-Muśnickiego, jedynej 
kobiecie zamordowa-
nej w Katyniu.
W uroczystym spotka-
niu uczestniczył m.in. 
dowódca 1. Bazy 
Lotniczej, płk dypl. 
Dariusz Sienkiewicz, 
który przybliżył dzia-

łalność podległej mu jednostki, przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej, kombatanci oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy DPS.
Uroczystość miała także swój wymiar artystyczny – prowadzący spotkanie zaprezentował archiwalne 
nagrania pieśni żołnierskich w wykonaniu Wesołej Czwórki Lotników oraz Zespołu Rewelersów, działa-
jącego w czasie wojny przy Polskich Siłach Powietrznych w Anglii. Wiązankę utworów rozpoczął „Marsz 
Lotników”.
Oprawę uroczystości tworzyła obecność pocztu sztandarowego 1. Bazy Lotniczej.

      at

tyńskim, Niemcom było na rękę nagłośnienie 
tej potwornej zbrodni sowieckiej, co dawało 
odpowiedni efekt propagandowy.
Jakież było zdziwienie Niemców, gdy pod-
czas pierwszej ekshumacji, przeprowadzo-

nej już w kwietniu 1943 r. przez 
międzynarodową komisję pod kie-
rownictwem niemieckiego profe-
sora medycyny sądowej Gerharda 
Buchtza, wśród tysięcy pomordo-
wanych polskich oficerów, natra-
fiono na zwłoki kobiety w mun-
durze oficera polskiego lotnictwa. 
Świadkami tego faktu byli dwaj 
Polacy: Kazimierz Skarżyński i Józef 
Mackiewicz, którzy byli członkami 
tejże komisji. Faktu znalezienia 
zwłok kobiecych początkowo nie 
ujawniono, bo nie pasował on do 
całości obrazu pomordowanych 
polskich oficerów. Wiadomo jed-
nak było, że jeszcze w czasie woj-
ny prof. Buchtz zabrał ze sobą do 
Wrocławia siedem czaszek ofiar 
zbrodni katyńskiej, w tym czaszkę 
kobiecą, do badań naukowych. 
Po zakończeniu działań wojennych, 
kierownikiem Katedry Zakładów 
Medycyny Sądowej we Wrocławiu 
został prof. Bolesław Popielski, 
który ukrył czaszki katyńskie przed 
rewizjami NKWD i rodzimego UB. 
Dopiero po kilkudziesięciu latach, 
w 1997 r. ciężko chory prof. Po-
pielski przekazał tajemnicę czaszek 
zaufanemu współpracownikowi. 
Zespół naukowców podjął żmudną pracę 
i dowiódł metodą superprojekcji komputero-
wej, że zachowana kobieca czaszka należy do 
Janiny Lewandowskiej. 4 listopada 2005 r., 
czaszkę z honorami wojskowymi pochowa-
no w specjalnej urnie, w mogile rodziny Mu-
śnickich na cmentarzu w Lusowie. 
„Od czasu uroczystości związanych z po-
chowaniem czaszki Janiny Lewandowskiej 
pojawia się u nas coraz więcej wycieczek 
(...). Zainteresowanie wzmogło się jeszcze 
po pośmiertnym nadaniu przez Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w listopadzie 2007 r. 

ppor. Lewandowskiej stopnia porucznika” – 
powiedziała Anna Grajek, dyrektor Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa 
Dowbór-Muśnickiego w Lusowie.
Pamięć o jedynej kobiecie zamordowanej 
w Katyniu kultywuje m.in. pułk lotnictwa 
transportowego w Krakowie. Żołnierze 
ufundowali mosiężną tablicę – upamiętnia-
jącą postać Janiny Lewandowskiej – którą 
umieścili na „ścianie pamięci” krakowskiego 
kościoła garnizonowego pw. św. Agnieszki. 
Warto także nadmienić, że młodsza siostra 
Janiny – Agnieszka, która już w pierwszych 
miesiącach wojny włączyła się do konspira-
cji warszawskiej, do grupy „Wilki”, w któ-
rej działał również słynny polski sportowiec 
Janusz Kusociński, została schwytana przez 
Gestapo w grudniu 1939 r. Niemal w rów-
ne dwa miesiące po zamordowaniu Janiny 
przez stalinowskie NKWD w katyńskim lesie, 
21 czerwca 1940 r. Niemcy rozstrzelali w Pal- 
mirach jej siostrę – Agnieszkę. Obie siostry 
zginęły za Polskę, jedna z rąk sowieckich, 
druga z rąk niemieckich, wypełniając godnie 
testament swojego ojca. Imiona obu córek 
generała oraz miejsca ich tragicznej śmierci 
uwidocznione są na tablicy pamiątkowej, 
umieszczonej na nagrobku-pomniku gen. 
Józefa Dowbór-Muśnickiego na cmentarzu 
w Lusowie.

oprac. Anna Tokarska

na podstawie materiałów udostępnionych 
przez Muzeum Katyńskie

Porucznik pilot Janina Lewandowska – jedyna kobieta zamordowana w Katyniu
Spotkanie wojskowo-historyczne
z cyklu „W Marszu do Niepodległości”
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Kaplica Katyńska Katedry Polowej
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Milito pro Christo
„Z ręki Bożej Opatrzności przyszedł dla na-
szej Ojczyzny czas wolności. Jeśliby nie nad-
szedł, to nie byłoby tej ważnej i przełomowej 
godziny w moim życiu, o którą wspieramy 
dzisiejsze rocznicowe spotkanie. 23 lutego 

1991 roku szedłem ku ołtarzowi Bazyliki 
Jasnogórskiej w asyście dwóch oficerów 
Wojska Polskiego. Błyszczały klingi szabel 
w honorowym salucie. Trzej polscy kardy-
nałowie: Prymas Józef Glemp, Metropolita 
Krakowski Franciszek Macharski, Metropo-
lita Wrocławski Henryk Gulbinowicz w ob-
rzędzie konsekracji biskupiej uczynili mnie 
sukcesorem tradycji apostolskiej. Wypełniła 
się wola Jana Pawła II, który posłał mnie do 
pracy apostolskiej «wśród Wojska Polskiego, 
wśród jego żołnierzy, której znaczenie uka-
zują wydarzenia minionej epoki» – to słowa 
z bulli nominacyjnej. Miałem dla Chrystusa 
otwierać drzwi żołnierskich koszar i instytucji 
wojskowych. Włączać Zbawiciela w żołnier-
ską codzienność. Dopomagać się, aby żywą 
treścią wypełniło się żołnierskie zawołanie: 
Bóg-Honor-Ojczyzna. Od podstaw zbudo-
wać struktury duszpasterstwa wojskowego, 
odnowić tradycje religijne w Wojsku Polskim 
przerwane przez władców powojennej Pol-
ski” – mówił ks. abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański, podczas dziękczynnej 
Mszy świętej sprawowanej 20 lutego w Ar-
chikatedrze Gdańskiej w dwudziestą roczni-
cę swych święceń biskupich.

Uroczystość rocznicowa – z woli Księdza Ar-
cybiskupa – miała wymiar metropolitalny. 
Wzięli w niej udział biskupi gdańskiej prowin-
cji kościelnej, liczne grono kapłanów, pośród 
nich kapelani Ordynariatu Polowego WP z ks. 

kmdr. Bogusławem Wro-
ną, dziekanem Marynarki 
Wojennej, przedstawicie-
le władz wojewódzkich, 
samorządowych, uczelni 
Trójmiasta, marynarki wo-
jennej z admirałem floty 
Tomaszem Matheą, służb 
mundurowych. Stawili się 
Kaszubi w swych regio-
nalnych strojach i licz- 
ne poczty sztandarowe, 
szczególnie ogniw „So-
lidarności, z którą abp 
Głódź związał się w 1981 
roku, jako kapelan regionu 
bałostockiego. Ale przybyli 
też goście spoza Pomorza 
Gdańskiego, m.in. wiec-
premier Waldemar Pawlak 
i delegacja Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego z rektorem ks. 
prof. dr hab. Henrykiem 
Skorowskim ( w ubiegłym 
roku abp Głódź otrzymał 
doktorat honoris causa tej 
uczelni).  
Homilię wygłosił biskup to-
ruński Andrzej Suski. Mó-
wił o zadaniach i powin-
nościach biskupa, świad- 

ka Jezusa Chrystusa i sługi nadziei, na-
uczyciela miłości ofiarnej, przewodnika 
powierzonej jego pieczy wspólnoty wia-
ry na drodze ku świętości. Przedstawił też 
etapy biskupiej posługi ks. abp. Głódzia: 

pierwszego w powojennej Polsce Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego (1991–2004), 
ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej 
i (od kwietnia 2008) arcybiskupa metropolity 
gdańskiego. Eucharystyczna wspólnota mo-
dliła się w intencji Ks. Arcybiskupa i jego dal-
szej służby Kościołowi i Ojczyźnie. Były ser-
deczne życzenia od przedstawicieli różnych 
wspólnot, m.in. seminarzystów, kapłanów 
i sióstr zakonnych. O tworzeniu, poprzez któ-
re wyraża się ludzka kultura, mówił w rocz- 
nicowej laudacji ks. rektor Henryk Skorow-
ski, podkreślając, że poprzez biskupie słowo 
i twórczy czyn na wielu polach pasterskiej 
aktywności Metropolita Gdański przetwarza 
„chaos w kosmos”. 
W końcowym osobistym Słowie Ksiądz Arcy-
biskup mówił o drodze swego życia, na któ-
rej przewodniczką stała się Matka Miłosier-
dzia – Ta z wileńskiej Ostrej Bramy, patronu-
jąca jego rodzinnej, podlaskiej ziemi. Na tej 
drodze nadzwyczaj ważne i znaczące miejsce 
zajmują lata pasterzowania Ordynariatowi 
Polowemu. „Zawsze mówię o mej posłudze 
biskupiej w Wojsku Polskim ze wzruszeniem 
i emocjami. O ludziach, których tam spotka-
łem. O dziełach, które przy Bożej pomocy 
i ludzkiej ofiarności udało się zrealizować” 
– wyznał Ks. Arcybiskup. Przywołał postać 
śp. bp. Tadeusza Płoskiego, swego następcy, 
„przez lata oddanego kapelana i przyjacie-
la żołnierzy” i ks. Jana Osińskiego, niegdyś 
swego sekretarza, także innych, którzy 
10 kwietnia 2010 zginęli pod Smoleńskiem 
„w służbie ojczyzny i narodowej pamięci”.
Uroczyste Te Deum laudamus i pasterskie 
błogosławieństwo w Imię Trójcy Przenaj-
świętszej zwieńczyło modlitewny czas rocz-
nicowych uroczystości. Ks. Arcybiskupa 
Metropolity – trzeciego Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego. 

 Jędrzej Łukawy
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20. rocznica udzielenia sakry biskupiej ks. abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi

Fo
t. 

Je
rz

y 
H

lad
es

Fo
t. 

Je
rz

y 
H

lad
es



Warto pomyœleæ

11

Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Władysław Biały 
urodził się 20 grudnia 
1882 roku we wsi Mio-
dusy Perki w powiecie 
Wysokie Mazowieckie, 
jako syn rolników Wale-

riana i Katarzyny z Dołęgowskich.
Uczęszczał do progimnazjum w Pułtusku. 
Egzamin maturalny zdał w gimnazjum 
w Łomży i wstąpił do Metropolitalnego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. 
W 1905 roku przeniósł się do Seminarium 
Duchownego w Płocku. 24 czerwca 1909 
roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bi-
skupa płockiego Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego. Po święceniach był prefektem 
w Lipnie, a od 14 lipca 1911 roku wikariu-
szem w Mławie. Zorganizował tam tajną 
Drużynę Skautów. 26 lipca 1913 roku został 
mianowany wikariuszem w Porębie nad Bu-
giem. W latach 1914–1917 był wikariuszem 
w Goworowie i Nasielsku, a od 1 maja 1917 
roku administrował parafią w Strzegocinie.
6 stycznia 1920 roku wstąpił do Wojska Pol-
skiego. Został kapelanem Wojskowego Szpi-
tala Epidemicznego w Mińsku Litewskim. 
Następnie był kapelanem 3 pułku piechoty 
Legionów, w którego składzie wziął udział 
w walkach wojny polsko-bolszewickiej. Jak 
napisano we wniosku o odznaczenie: „Jako 

kapelan pułku w czasie odwrotu znad Bere-
zyny od dnia 7 lipca do 9 sierpnia wycofywał 
się zawsze ze strażami tylnymi pułku. Udzie-
lał konającym ostatnich Sakramentów św. 
i opatrywał rannych. Wśród kul pomagał 
chorym w marszu, a całym swoim zachowa-
niem się w dużej mierze wpłynął moralnie 
na żołnierzy”. Za te wybitne czyny na polu 
walki został odznaczony Orderem Virtuti 
Militari V klasy numer 7483.
10 maja 1921 roku ksiądz Biały przeszedł do 
rezerwy. 1 czerwca 1923 roku został miano-
wany proboszczem w Janowie koło Przasny-
sza, tuż przy granicy z Prusami Wschodni-
mi. W parafii prowadził szeroką działalność 
duszpasterską. Redagował „Janowskie Wia-
domości Parafialne”. Jako pierwszy z pro- 
boszczów wiejskiej parafii w diecezji płoc-
kiej zorganizował zamknięte rekolekcje dla 
gospodyń wiejskich. Był prezesem Kółka Rol-
niczego, Straży Ochotniczej i Dozoru Szkol-
nego, założył Kasę Stefczyka oraz dopomógł 
w utworzeniu Agencji Pocztowej. Wybudo-
wał w Janowie nowy kościół.
Po wybuchu wojny, mimo ostrzeżeń, pozo-
stał w parafii. 2 września 1939 roku odprawił 
Mszę Świętą w intencji zwycięstwa Polski. 
Kilka godzin później do Janowa wkroczyli 
Niemcy. 3 września 1939 roku został aresz-
towany przez SS. Pozwolono mu jeszcze od-

Ks. Władysław Biały (1882–1940) – kapłan diecezji płockiej,
kapitan, kapelan 3. Pułku Piechoty Legionów

prawić niedzielną Mszę Świętą dla parafian 
i przewieziono do Olsztynka. Pod koniec 
października 1939 roku został osadzony 
w więzieniu w Ostródzie. Po kilku dniach 
ponownie przewieziono go w więzieniu w 
Olsztynku. W połowie listopada został prze-
niesiony do klasztoru OO. Franciszkanów 
w Stoczku Warmińskim. Przetrzymywano 
tam aresztowanych przez Niemców księży 
Polaków. W grudniu wszyscy zostali prze-
wiezieni do więzienia w Hohenbruch koło 
Królewca. 17 stycznia 1940 roku zmuszono 
więźniów do podpisania deklaracji, wyraża-
jącej zgodę na wywiezienie do Generalnego 
Gubernatorstwa. Tego samego dnia polscy 
księża, wśród nich ksiądz Biały, zostali prze-
wiezieni do obozu w Działdowie.
Okoliczności śmierci księdza Władysława 
Białego są nieznane. Według informacji Nie-
mieckiego Czerwonego Krzyża zmarł w Dział- 
dowie 27 maja 1940 roku.

Bogusław Szwedo

Bogusław Szwedo – dziennikarz, historyk, 
autor m.in. książki „Zawsze w pierwszej linii. 
Kapłani odznaczeni Orderem Virtuti Militari 
1914–1921 i 1939–1945”, Warszawa 2004, 
prezes Zarządu Telewizji Polskiej S.A. (19 IX 
– 3 XI 2009), członek Rady Nadzorczej TVP.
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Co na temat Boga, 
ludzkiego losu, ży-
cia i śmierci mówią 
trzy największe re- 
ligie monoteistycz- 
ne? – Można do-
wiedzieć się tego 

w książce Beaty Deskur i Tomasza Królaka 
„Drogi do Boga. Żydzi, chrześcijanie i mu-
zułmanie o sobie”, która ukazała się nakła-
dem Edycji Świętego Pawła. Autorzy, ak-
torka Beata Deskur i dziennikarz Katolickiej 
Agencji Informacyjnej Tomasz Królak, pytają 
duchownych i świeckich, wyznawców isla-
mu, judaizmu i chrześcijaństwa o najważ-
niejsze sprawy, nurtujące współczesnego 
człowieka. 
– Interesowało nas, w jaki sposób juda-
izm, chrześcijaństwo i islam odnoszą się do 
ponadczasowych kwestii ludzkiego życia, 
takich jak miłość, małżeństwo, seks, zło, 
cierpienie, śmierć, pytanie o Boga – wyja-
śniają autorzy. Do tego dochodzą problemy 
zupełnie nowe – stanowisko wobec in vitro, 

Co nas łączy, co nas dzieli…

klonowania, czy eutanazji – podkreślali pod-
czas prezentacji książki. 
Z pewnością walorem „Dróg do Boga” jest 
konkretność, przejawiająca się nie tylko 
w zwartym, współczesnym i trafiającym do 
odbiorcy języku, ale przede wszystkim w ja-
snych, wyjaśniających stanowisko rozmów-
cy, odpowiedziach. 
Współczesny człowiek poszukujący, ciekawy 
świata, odważny w dokonywaniu wyboru 
drogi życiowej z zainteresowaniem prze- 
czyta i będzie doszukiwał się różnic i podo-
bieństw w trzech religiach monoteistycz-
nych. Jest to zajmująca podróż intelektu-
alna, którą odbywa się z przyjemnością, 
dostarczająca nowych informacji i poszerza-
jąca naszą możliwość dialogu.
Z zainteresowaniem przeczytać można o ro- 
li kobiety w poszczególnych religiach, naj-
ważniejszych świętach religijnych i zwycza-
jach panujących w danych społecznościach, 
o małżeństwie (ciekawy fragment o gene-
zie poligamii w świecie islamu), rodzinie, 
roli oraz seksualności kobiety i mężczyzny, 

temacie, od którego trudno uciec w dzisiej-
szym świecie.
Rozmówcy nie są przypadkowi, są wiary-
godnymi świadkami, rzecznikami swoich 
religii, mówią o zasadach i wartościach, któ-
re kształtują ich życie, wybory i spojrzenie 
na rzeczywistość. Rozmowy są także zapi-
sem dyskusji toczącej się we współczesnym 
świecie, dotyczą możliwości, jakie stwarza  
nauka – zapłodnienia in vitro, klonowania 
i innych newralgicznych spraw związanych 
z całością zagadnień bioetycznych. 
Czas poświęcony lekturze „Dróg do Boga”, 
nie będzie straconym, nigdy bowiem dość 
refleksji nad zwalczaniem uprzedzeń w so-
bie i szukaniu dróg do porozumienia z na-
szymi braćmi.

Drogi do Boga. Żydzi, chrześcijanie i muzuł-
manie o sobie. Beata Deskur, Tomasz Królak, 
Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011, 
ss. 262.

kes
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Księże Biskupie Józefie, piąty Biskupie Polowy 
Wojska Polskiego!
Bracia Kapelani – wspólnoto Ordynariatu Po-
lowego!
Szanowni Goście cywilni i wojskowi wszyst-
kich godności, rang i szczebli!
Drodzy Przyjaciele – uczestnicy i świadkowie 
drogi Ordynariatu Polskiego w Ojczyźnie!

Doroczna uroczystość wręczenia nagród Be-
nerementi ma dziś – szerszy kontekst. Wydo-
bywa i uczcić pragnie dwudziestą rocznicę 
znamiennej daty – 21 stycznia 1991 roku. 
Tamtego dnia Jan Paweł II, z Bożej Opatrzno-
ści Papież, dekretem Kongregacji ds. Bisku-
pów przywrócił Ordynariat Polowy w Polsce. 
Kończył się – wraz z powrotem wolności do 
ojczyzny – czas zniewalania chrześcijańskie-
go i polskiego ducha w Wojsku Polskim.
Przed Chrystusem otworzyły się na powrót 
bramy koszar i instytucji wojskowych. Spo-
tkał tam wielu, którzy szli za nim, byli jego 
uczniami, także w nieprzyjaznych czasach. 
Dziś wspólnota diecezji wojskowej, która 
od chwili odnowienia Ordynariatu od chwili 
przybycia do Stolicy Ojczyzny Biskupa po-
lowego poczęła sie kształtować, obchodzi 
swoistą wigilię tamtego znamiennego wy-
darzenia. Czyni to w imię wdzięczności, sza-
cunku i uznania dla dwudziestu lat posługi 
Ordynariatu Polowego.
Pamiętam dobrze tamtą rzymską godzinę, 
kiedy usłyszałem, że wolą Ojca Świętego 
jest, abym podjął posługę biskupa w Wojsku 
Polskim. Musiałem odpowiedzieć na to we-
zwanie. Kiedy pytałem sam siebie, czy podo-
łam, pojawił się obraz sprzed wielu lat. Sala 
Rycerska w Jasnogórskim Klasztorze wypeł-
niona gromadą kleryków, jeszcze kilka dni 

piej posługi. Bo to była walka. Tak jak nie-
ustającą walką o duchowy wzrost, o dobra, 
o zbliżanie się do Bożego ideału, jest żywot 
każdego chrześcijanina. Milito pro Christo 
– różne były pola tej walki. I z siłami ciem-
ności, i ze skamielinami starego, które nie 
chciało zejść ze sceny, i z ambicjami różnych 
współczesnych Cezarów pragnących wyro-
kować, pouczać, niekiedy wręcz siadać na 
ołtarzu Pańskim.(…) 
Wspominamy – kapelani z tego pierwsze-
go zaciągu – tamten czas otwierania żoł-
nierskich serc. Okazywało się, że przez lata 
ateizowane, zamulane komunistyczną ide-
ologią, są sercami polskimi. Ukształtowały je 
polskie, chrześcijańskie rodziny i środowiska. 
To była skała, której nie udało się zniszczyć 
i skruszyć. Wystarczyło odrzucić namuli-
ska fałszywych idei, koniunktur, frazesów, 
aby ukazała swoją nieprzemijającą wartość 
– skała polskich narodowych wartości i reli-
gijnego ukształtowania(…).
Tamta swoista „wiosna Kościoła wojsko-
wego”, sprzed dwudziestu laty, doznała 
pamiętnego, niezwykłego zwieńczenia. Sta-
nęliśmy na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 
w czerwcu 1991 roku, wielotysięczna re-
prezentacja Wojska Polskiego. Pragnęliśmy 
zamanifestować wobec Ojca Świętego, Jana 
Pawła II, syna oficera Wojska Polskiego, że 
Siły Zbrojne jego umiłowanej Ojczyzny, zno-
wu idą „starym ojców szlakiem”. Wierne nie 
tylko Honorowi i Ojczyźnie, wierne także 
Bogu, którego Imię powróciło na wojskowe 
sztandary. Wiemy, jak wielkie wrażenie zro-
biło tamto spotkanie na Papieżu. To było dla 
niego rezurekcyjne odkrycie. W żołnierskich 
szeregach, rozwijających błękitne sztandary 
wiary i przyjaźni z Chrystusem, dostrzegł 

Świadkowie dwudziestolecia

temu żołnierzy. Dobiegła kresu nasza dwu-
letnia służba w Ludowym Wojsku Polskim. 
„Zdaliśmy – jak to sie mówiło wojskowym 
językiem – wszystko co trzeba było „zdać” 
z umundurowania i wyposażenia. Wyszliśmy 
poza bramy koszar. W odruchu wdzięczności 
wybraliśmy się do Matki- Królowej naszego 
Narodu. Aby jej zameldować. Ustrzegliśmy 
wiary. Nie ulegliśmy różnorakim pokusom. 
Utwierdziliśmy nasze powołanie.
Przyszedł do nas Kardynał Stefan Wyszyń-
ski. Przewodnik Narodu w jego drodze ku 
wolności dzieci Bożych i synów polskiej oj-
czyzny. Dziękował nam, alumnom z różnych 
diecezji, za przebytą drogę. Co więcej, mó-
wił nam, że służba wojskowa w kleryckich 
batalionach, którą traktowaliśmy często 
jako dokuczliwą represję, stanie się ważnym, 
promieniującym doświadczeniem naszego 
kapłańskiego życia.
To była profetyczna zapowiedź. Wiem o tym 
ja, wiecie dobrze wy, bracia kapłani, daw-
ni żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, 
którzy stanęliście do kapelańskiego zaciągu 
w odnowionym Ordynariacie Polowym.
Kiedyś błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko podczas swej służby wojskowej w Barto-
szycach stawał do karnego raportu, bo nie 
chciał zdjąć różańca. Nie minęło od tamtego 
dnia wiele lat.  Kapłani, wśród nich wielu 
dawnych żołnierzy, przyszli do jednostek, 
koszar, instytucji wojskowych. Rozpoczęli 
budowanie Królestwa Chrystusowego. Wią-
zanie – także modlitwa różańcową – żołnier-
skiego życie z Kościołem i wiara świętą.
Wojskowe jednostki nie były zatem dla nas 
ziemią nieznaną, to nie była struktura życia 
narodu, której alfabetu trzeba się było uczyć 
od początku. 
Nasza obecność pośród żołnierzy to była 
wielka wartość tamtych lat. Zwycięstwo Bo-
żego Ducha. W tym słowie „obecność” za-
myka się wiele wątków związanych z rado-
ścią i trudem tamtego budowania – od po-
czątku. Kaplice i izby modlitwy powstające 
w dawnych stołówkach, magazynach, świe-
tlicach, kotłowniach, nawet w domu kultury 
służącym arami radzieckiej. Kuria polowa 
i jej struktury. Duszpasterstwo w szpitalach, 
uczelniach wojskowych, także – co było 
niezwykle ważne – w misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych. Prężnie działająca Caritas 
– jedyna pośród duszpasterstw polowych. 
Nie szczędził nam błogosławieństw, ojcow-
skich rad, darów swego serca Ksiądz Prymas 
Kardynał Józef Glemp. Sąsiad z Miodowej, 
protektor Ordynariatu Polowego, przyjaciel 
żołnierzy.
Milito pro Christo – walczę dla Chrystusa. Ta-
kie słowa przybrałem jako hasło mej bisku-

Wiosna kościoła wojskowego
Słowo abp. Sławoja Leszka Głódzia podczas uroczystości Benemerenti 2011 (fragmenty)
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blask zmartwychwstającej ku wolności oj-
czyzny.
Był z nami do końca swoich dni. Życzliwy, 
przyjazny, zainteresowany naszą posługą, 
błogosławiący naszej drodze. Ileż to razy po-
dążaliśmy do Niego, aby go uradować barwą 
polskich mundurów, ojczystą pieśnią, dobry-
mi wiadomościami o nowych świątyniach i 
duszpasterskich inicjatywach. Nawiedził Ka-
tedrę Polową, świątynię, której mury przez 
lata zwątpiły w to, że wejdzie w nie biskup 
Wojska Polskiego. Towarzyszyliśmy wieloty-
sięczną, żołnierską rzeszą jego pielgrzymim, 
polskim drogom – we Wrocławiu, w Sando-
mierzu. Otoczyliśmy modlitwą wdzięczności 
czas, kiedy odchodził do Domu Ojca. Ocze-
kujemy z ufnością na tę godzinę, kiedy zo-
stanie wyniesiony do chwały ołtarzy(…).
Wiele miejsca poświęcaliśmy teologii narodu, 
wartości ojczyzny. Zdawaliśmy sobie sprawę 
z potrzeby wkorzenieni nowych żołnierskich 
pokoleń w krąg polskich tradycji, przeniknię-
tych duchem wiary, i kultury chrześcijańskiej. 
Tradycji żołnierskich, i tradycji obywatelskich, 
i europejskich – zwianych z dziedzictwem 
wiary naszego kontynentu, z dziedzictwem 
pokoleń, które otworzyły serca na prawdę 
o Bogu, który zbawia człowieka, który jest 
Panem ojczyzn i ludzkiej historii.
To był czas nawiedzania grobów, tych, którzy 
polegli „ dla Ciebie, Polsko i dla twojej chwal”, 
na tylu frontach, na tylu szlakach polskich 
dróg do wolności. Pośród nich, tych, które 
stanowią niezabliźniona ranę narodu ranę 
narodu w Katyniu, Charkowie, Miednoje. 
Nazwiska – wszystkie nazwiska ofiar tamtej 
kainowej zbrodni – wypełniają ściany kaplicy 
Katyńskiej w Katedrze Polowej, Przypominają 
o cenie wolności, o ofierze złożonej na ołta-
rzu ojczyzny, o obowiązku pamięci.
To był czas oddawania sprawiedliwości, tym, 
którzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie. Powra-
cały pod ojczyste niebo prochy wybitnych 
Rodaków zmarłych na obczyźnie. I otwie-
raliśmy nasze kapłańskie i żołnierskie serca 
przed pokoleniem kombatantów i wetera-
nów II wojny światowej i powojennych zma-
gań o wolność ojczyzny. W minionej epoce 
często krzywdzonych.
I to sie działo w całym Ordynariacie, w ko-
ściołach, kaplicach, izbach modlitwy. Służba 
żołnierzowi – prowadzenie go drogami wia-
ry, sakramentalnego życia, Bożego Słowa. 
I służba żołnierzowi – synowi ojczyzny. 
Kształtowanie jego etosu patriotycznego i 
obywatelskiego. Przypominanie że ojczy-
zna to zbiorowy obowiązek, który wymaga 
trudu. Zakorzenianie życia tu i teraz w prze-
strzeni tradycji, znaków i symboli ojczyzny. 
Budowanie tej najgłębszej wspólnoty miło-
ści, jedności, braterstwa.
Budowaliśmy tę przestrzeń braterstwa, tak-
że z naszymi braćmi w wierze w Chrystusa 
Zmartwychwstałego i Obecnego, ze wspól-
notami prawosławnymi i ewangelickimi 
prowadzącymi posługę w wojsku i służbach 
mundurowych.
Szukaliśmy z ufnością i nadzieja, wspomoże-
nie u Matki naszego Pana. Doświadczaliśmy 
Jej w trudzie corocznego żołnierskiego piel-
grzymowania na Jasną Górę, uczestnictwie 
w peregrynacji Jej Wizerunku. W Jej Matczy-

ne dłonie oddawaliśmy na ostatnią drogę ku 
Królestwu Wiekuistej Światłości, dusze żoł-
nierzy polskich poległych podczas pokojo-
wych misji w tak wielu zapalnych punktach 
swiata. To ją, Bogurodzicę, Dziewicę, Bo-
giem sławieną Maryję ze sławnej rycerskiej 
pieśni, która stoi u początków odwiecznych 
związków wojska z narodem i polska ojczy-
zna, obraliśmy za Hetmankę Żołnierza Pol-
skiego, Niech prowadzi, do Syna, Ordynariat 
Polowy.
W tej godzinie wspomnień, refleksji, odnie-
sień do minionego dwudziestolecia, odczu-
wamy bliskość zmarłych kapłanów i człon-
ków diecezjalnej wojskowej wspólnoty.
Pośród nich tego, którego śmierć, tak bo-
leśnie nas wszystkich dotknęła – śp. Biskup 
Tadeusza Płoskiego, czwartego Biskupa Po-
lowego WP. Mego nadstępce. Mego, powie-
dzieć to mogę – wychowanka. Był obok mnie 
niemal od początku Ordynariatu. Dla was, 
drodzy kapłani, był przez lata bratem, aby 
z woli Ojca świętego Jana Pawła II po moim 
odejściu na Pragę, stać się wam Ojcem. Peł-
nił tę ojcowską posługę Biskupa Polowego 
– wiecie dobrze – po bratersku. Z właści-
wym sobie stylem: z oddaniem, z energią, 
z duchowa pogoda, z optymizmem, mimo 
trudności, których nie 
brakowało.
Z pobojowiska pod 
Smoleńskiem dobiegł 
do nas, ogarniętych 
nieszczęściem i roz-
paczą, miłosierdzia 
znak świetlany – od 
biskupiego pierście-
nia z wizerunkiem 
Ostrobramskiej Matki 
Miłosierdzia.
Miarę miłosierdzia Bo-
żego przykładamy do 
tamtej nagłej a nie-
spodziewanej śmier-
ci Biskupa Tadeusza, ks. Jana Osińskiego, 
niegdyś mojego, a później jego sekretarza, 
śmierci wszystkich uczestników tego lotu 
z Parą Prezydencką na czele, pośród nich, 
jakże wielu, którzy w różny sposób, czasem 
nader głęboki związani byli z Ordynariatem 
Polowym. Znacie dobrze ich imiona. przy-
pominane w tych miesiącach po wielokroć, 
utrwalone na tablicy pamięci w Katedrze Po-
lowej Wojska Polskiego.
Zginęli w służbie ojczyzny, w służbie naro-
dowej pamięci o ofiarach Katynia, w służbie 
wierności temu, co polskie, i święte. Nie 
zmarnotrawmy ich testamentu: wierności, 
miłości, służby ojczyźnie.
W trzecie dziesięciolecie Ordynariatu Po-
lowego WP, wprowadza nas – z woli Ojca 
świętego Benedykta XVI – ks. bp Józef Gu-
zek, piąty biskup polowy WP. 19 grudnia 
Nuncjusz Apostolski w Polsce wprowadził 
go uroczyście na katedrę Biskupów Polo-
wych WP. Witał go ks. płk Sławomir Żarski, 
od tragedii smoleńskiej Administrator Ordy-
nariatu Polowego, który przez czas wakatu 
zaskarbił sobie swoją posługą, przepełnioną 
kapelańskim duchem, i rozeznaniem potrzeb 
chwili, zaufanie i wdzięczność kapłańskiej 
i diecezjalnej wspólnoty.

Ks. biskup Józef przybył do nas z Krakowa, od 
wawelskiego wzgórza, od katedry św. Wa-
cława, gdzie przy boku kardynała Stanisława 
pełnił posługę biskupa pomocniczego archi-
diecezji krakowskiej. Jakże mocno w tam- 
tym miejscu splatają się wątki, wielkiego 
dziedzictwa wiary, którego symbolem jest 
konfesja św. Stanisława – patrona ojczyzny 
i dziedzictwa polskiej przeszłości – nekropo-
lia królów i bohaterów narodowych. Tam, na 
wawelskim wzgórzu, drogi Kościoła spłatały 
się z drogami państwa i narodu.
Ks. biskup Józef przybywa do nas z jeszcze 
jednej przestrzeni polskiej pamięci: Wado-
wice Jana Pawła II to również jego miejsce 
rodzinne. To przestrzeń, w której stawał się 
uczniem Jezusa i dzieckiem polskiej Ojczyzny.
I życzę mu serdecznie, aby te wartości – wa-
dowickiej młodości, królewskiego Krakowa 
– formujące jego postawę, jego osobowość 
zapewne także duchowość, towarzyszyły 
mu w jego posłudze biskupa polowego. 
W tej posłudze, w której – to jej specyfika 
– sprawy ducha, wiary, łączą sie ze sprawami 
ojczyzny, z dobrem narodowej wspólnoty, 
której służy wojsko.
 Bo wojsko jest służbą. I choć teraz podlega 
procesowi uzawodowienia, tej służebnej roli 

nie powinno sie pozbywać. Bo zatraci swój 
etos, bo zatraci swój autentyzm, bo spłasz-
czy swoje miejsce i role w życiu narodu. Po-
wtarzał przed laty biskup legionowy Włady-
sław Bandurski: Służba dla Rzeczypospolitej 
kapłaństwem jest. Także wojskowa służba. 
Życzę, abyś w swej posłudze, w tych nowych 
strukturach, prowadził żołnierzy zawodowej 
armii ku Chrystusowi i uczył ku ojczyźnie, 
którą trzeba kochać, której trzeba z odda-
niem służyć.
Pomogą ci w tej posłudze księża kapelani, 
którzy tak wiele razy dawali świadectwo 
swej ku miłości i oddania Kościołowi i oj-
czyźnie.
Niech Cię wspomagają, Matka Boża Het-
manka Żołnierza Polskiego i bł. ks. kmdr. 
Władysław Miegoń, męczennik Dachau i bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko, żołnierz kleryckiej jed-
nostki z Bartoszyc.
Zaświadczam, w tej chwili, wobec was, 
o moich dobrych uczuciach, o mojej wiernej 
pamięci, o mojej wdzięczności – wobec was, 
bracia kapłani, wobec was, wspólnoto wiary 
i nadziei Ordynariatu Polowego.

Niech wam wszystkim Bóg błogosławi.
abp Sławoj Leszek Głódź
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Biskup polowy w Wejherowie
Na trasie licznych wizyt duszpasterskich, jakie Biskup Polowy Józef Guzdek odbył 
w lutym znalazła się parafia wojskowa pw. Św. Wojciecha w Wejherowie, znajdują-
ca się na terenie Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki 
Wojennej. Ordynariusz wojskowy odwiedził parafię garnizonową 22 lutego. Para-
fia została erygowana przez Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia 1 lipca 1993 
roku, jako kaplica garnizonowa w kompleksie 11. Pułku Łączności MW – od 2008 roku 
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia MW.

Od 1883 protestancka kaplica i sąsiadują-
ce budynki tworzyły kompleks szpitala dla 
psychicznie chorych. Po I wojnie światowej 
budynki szpitalne przejęło Wojsko Polskie. 
Znamienne jest, że posługę wśród żołnierzy 
pełnił proboszcz wejherowski – sługa Boży 
ks. Roszczynialski. Natomiast w części bu-
dynków od  1 września 1920 roku powstała 
tutaj szkoła dla dzieci głuchych z interna-
tem. W czasie II wojny światowej budynki 
przejęło wojsko niemieckie. Po wojnie sta-
cjonowały tu wojska radzieckie, które zde-

wastowały i zniszczyły kaplicę, czyniąc z niej 
salę kinową. Od 1960 roku budynki przejęło 
wojsko polskie. Także wtedy obecna kaplica 
pełniła funkcję klubu, kina i świetlicy. 
Z chwilą erygowania parafii wojskowej spełnia 
funkcję kaplicy garnizonowej, a zarazem nadal 
pozostając miejscem spotkań żołnierzy.
W grudniu 2010 roku dzięki staraniom 
obecnego proboszcza oraz Komendanta 
CWTiDMW kmdr. Romana Krefta i szefa lo-
gistyki kmdr. Artura Wtulicha rozpoczął się 
remont kaplicy. Biskup Józef Guzdek przybył 

do odnowionej, wyremontowanej ka-
plicy, niejako zamykając prace remon-
towe przez poświęcenie płaskorzeźby 
Jana Pawła II.
Ordynariusz wojskowy został powitany 
przez proboszcza parafii ks. kmdr. ppor. 
Wojciecha Szerszenia, Komendanta 
CWTiDMW kmdr Romana Krefta, oraz 
dziekana dekanatu wejherowskiego – 
ks. prał. Tadeusza Reszkę. Po powitaniu 
bp Guzdek udał się do kaplicy, gdzie 
odbyło się spotkanie z kadrą, pracow-

nikami cywilnymi wojska, przedstawicielami 
policji i służb  mundurowych oraz zaproszo-
nych gości. Witając Biskupa Polowego ks. ka-
pelan przedstawił parafię wojskową, zakorze-
nioną w tradycjach wejherowskich Kaszubów. 
Komendant Centrum, kmdr Kreft przedstawił 
jednostkę wojskową, a przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Wej-
herowskiej Jednostki krótką historię miasta. 
W słowie skierowanym do żołnierzy Biskup 
Polowy przedstawił zgromadzonym swoją 
osobę, mówił też o swoim doświadczeniu 
duszpasterskim i działaniach podejmowa-
nych przez kapelanów wojskowych, a także 
o spotkaniach jakie do tej pory odbył podczas 
wizyt w parafiach wojskowych.  Następnie na 
ręce Komendanta CWTiDMW przekazał medal 
pamiątkowy 20-lecia Ordynariatu Polowego 
i poświęcił płaskorzeźbę Jana Pawła II, autor-
stwa pana Rajeskiego, która zawisła w kaplicy 
wojskowej jako wotum dziękczynne kapelana 
jednostki, za 20 lat Ordynariatu Polowego 
i 18 lat istnienia parafii wojskowej w Wejhe-
rowie. Podobną płaskorzeźbę przedstawiają-
cą Jana Pawła II, autorstwa pana Rajeskiego, 
otrzymał Ks. Biskup na pamiątkę pierwszej 
wizyty w wojskowej parafii w Wejherowie.
Po pasterskim błogosławieństwie Biskup Po-
lowy udał się do sali tradycji, gdzie zapoznał 
się z krótką historią i działalnością jednostki 
woskowej w Wejherowie. Po ponad półtora-
godzinnym spotkaniu u udzieleniu błogosła-
wieństwa Biskup Polowy udał się w dalszą 
podróż.

ks. kmdr ppor Wojciech Szerszeń 
zdjęcia: st. mar Grzegorz Gnech

W języku poprawności politycznej pojawia się ostatnio coraz częściej termin „hate 
speech” czyli mowa nienawiści. I nie przypadkiem tropiciele przejawów mowy nie-
nawiści znajdują je w mowie i piśmie tych, którzy nieustępliwie dociekają niewy-
godnej prawdy. Prawdy, która zawsze narusza i odkrywa. Narusza interesy „nieli-
tościwie” nam panujących establishmentów. I odkrywa mroczne karty przeszłości, 
w której członkowie dzisiejszych elit politycznych i kulturowych, nie zachowywali 
się tak jak na prawdziwe elity przystało. 

A więc choćby przyzwoicie, bo na heroizm nie 
stać zbyt wielu. Chociaż Polacy, jeśli chodzi 
o liczbę bohaterów na głowę przeciętnego 
obywatela, wypadają bardzo dobrze na tle in-
nych krajów europejskich. Szkoda, że tak mało 
znają bohaterów najnowszej historii młodzi 
Polacy. Gdyby wiedzieli, jak nie wiedzą, nie 
daliby sobie tak łatwo podsuwać sezonowych 
idoli zamiast prawdziwych bohaterów, którymi 
warto się zachwycić na dłużej niż jeden sezon. 
Prawdziwi bohaterowie to nie posągi ze spi-
żu, ale ludzie z krwi i kości. Jedno ich tylko 
wyróżniało wśród szarej masy zwykłych zja-
daczy chleba. Nie szli na zgniłe kompromisy 
z prawdą, za którą oddawali życie. Byli wierni 
Bogu i Polsce. Takich bohaterów prezentowała 
nam do niedawna poniedziałkowa scena fak-
tu w TVP1. Mieliśmy okazję zobaczyć postaci 
o wielkim formacie ducha, a nie „sformato-
wane”, jak idole i celebryci. Oglądaliśmy Kar-
dynała Wyszyńskiego w chwili dla Kościoła 

przełomowej, który miał odwagę powiedzieć 
„non possumus”. Danutę Siedzikównę, młodą 
dziewczynę, która umierała na UB ze słowami: 
Niech żyje Polska! Wandę Boniszewską, siostrę 
zakonną, której sowieccy oprawcy wmawiali 
chorobę psychiczną z powodu heroicznej wier-
ności Chrystusowi. To były niezwykłe lekcje pol-
skości i wiary; w ich losach, w ich postawach 
mogliśmy zobaczyć, kim może być człowiek, 
który ma Boga i Ojczyznę w sercu. Jakże blado 
i miałko, jakże żałośnie na takim tle wypada-
ją wówczas te wszystkie, nawet najbardziej 
błyskotliwe dialogi, pyskówki i przepychanki, 
medialne i polityczne, w których chodzi zno-
wu o… „pawie pióra”, papuzie pozy i miny! 
Tamtym chodziło przede wszystkim o nas jako 
wspólnotę (którą łączy język, kultura, wiara, 
tradycja). To dla nas przyjmowali te wszystkie 
szykany, tortury, a nawet śmierć. Był też spek-
takl poświęcony Rotmistrzowi Pileckiemu, który 
dobrowolnie poszedł do obozu w Oświęcimiu, 

by zaświadczyć wobec świata zachodniego 
o masowej zagładzie Żydów, Polaków i innych.
Jeśli zamilczymy znowu, jeśli zaprzemy się ta-
kich bohaterów, zaprzemy się nie tylko samych 
siebie. Pozwolimy na coś znacznie gorszego – 
na odbieranie Polsce i Polakom dobrego imienia 
w opinii świata. Siła rażenia takich książek jak 
„Złote żniwa” Grossa”, już przynosi tragiczne 
żniwa. Akty agresji wobec młodych Polaków na 
Zachodzie, których postrzega się jako… „win-
nych wywołania II wojny światowej i zagłady 
Żydów”, to konsekwencja oszczerstw roz-
powszechnianych w ogromnych nakładach. 
Gdy przestaniemy mówić o Rodzinie Ulmów 
(rozstrzelani za ratowanie Żydów), o tysiącach 
bohaterskich Polaków ratujących Żydów, jeśli 
politycy, dziennikarze, nauczyciele zrezygnują 
z odpowiedzialności za przekazywanie praw-
dy o swoim narodzie…
Obudzimy się któregoś dnia, spojrzymy w te-
lewizor, a tam dowiemy się, że… „Kopernik 
była kobietą”, „Skłodowska Francuzką”, a kod 
„Enigmy” złamali Niemcy. Tacy genialni, że roz-
szyfrowali samych siebie.
Polityka historyczna to dziś nasza racja stanu. 
Bo nadchodzi czas odwracania historycznych 
wektorów. Kaci kreują się na ofiary, a wypę-
dzający na wypędzanych. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Hate speech” i dociekanie prawdy Fe l i e t o n
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Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
69. rocznicę powołania Armii Krajowej środowiska kombatanckie Warszawy i z terenu Gór 
Świętokrzyskich upamiętniły Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego. Liturgii przewod-
niczył ks. prał. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. Wśród uczestników uroczystości 
były m.in. córki gen. Hedy-Szarego: Maria Hamilton oraz Teresa Heda-Snopkiewicz.
W kazaniu ksiądz dziekan wspomniał o przypadającej 69. rocznicy powołania największej pod-
ziemnej armii świata podczas II wojny światowej, o komendantach AK i dowódcach.  
Po Mszy św. wierni modlili się w kaplicy lotników za śp. biskupa polowego WP Tadeusza Pło-
skiego i jego sekretarza śp. płk. Jana Osińskiego, zaś w kaplicy katyńskiej polecili Bogu pomor-
dowanych na Wschodzie w 1940 r. Przy tablicy smoleńskiej uczestnicy uroczystości pomodlili 
się za tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r.
Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.   az 

Internet
Od początku lutego trwają spotkania Biskupa Polowego ze wspólnota mundurową Ordynaria-
tu Polowego. Podczas dotychczasowych wizyt bp Józef Guzdek odwiedził kilkadziesiąt parafii 
wojskowych i ośrodków duszpasterskich oraz jednostek wojskowych, położonych we wszystkich 
rejonach kraju. Biskup odwiedził m.in. parafie wojskowe w Stargardzie Szczecińskim, Świnouj-
ściu, Kołobrzegu, Darłowie, parafię i ośrodek Caritasu w Ustce, Olesznie, ośrodek duszpasterski 
w Czarnem, parafie w Złocieńcu, Morągu, Kętrzynie, Elblągu, Giżycku, Orzyszu, Bemowie Piskim, 
Legionowie, Białej Podlaskiej, Mińsku Mazowieckim, Siedlcach, Gliwicach, Tarnowskich Górach, 
Rzeszowie, Chełmnie Pomorskim, Grupie, Grudziądzu, Wejherowie. W parafiach w Lublińcu 
i Gdańsku-Wrzeszczu młodzież z rodzin wojskowych przystąpiła do sakramentu bierzmowania. 
Relacje z wizyt w poszczególnych parafiach, ośrodkach duszpasterskich i jednostkach wojsko-
wych dostępne są na stronie internetowej www.ordynariat.pl w zakładce luty.                      kes

Szczecin
Członkowie Rodzin Sybirackich zgro-
madzili się 14 lutego, w kościele gar-
nizonowym w Szczecinie na wspólnej 
modlitwie w 71. Rocznicę Pierwszych 
Wywózek na Syberię. W ten dzień 
wspominana była tragedia utraco-
nych domów i rozłączonych rodzin.
Mszę św. celebrował proboszcz ks. 
prałat płk Ryszard Stępień, który 
w homilii zwracając się do członków 
Rodzin Sybirackich podziękował im 
za pamięć i modlitwę w intencji tych, 
którzy zginęli lub zmarli na nieludz-
kiej syberyjskiej ziemi.
W czwartek, 10 lutego, członkowie 
Rodzin Sybirackich modlili się przy 
Pomniku Sybiraka na cmentarzu miej-
skim.                                             xRS

Bydgoszcz
Z udziałem żołnierzy, rodzin, młodzieży i pocztów sztandarowych w bydgoskim kościele gar-
nizonowym odbyły się 13 lutego uroczystości z okazji 69. rocznicy przemianowania Związku 
Walki Zbrojnej na Armię Krajową.
Nowy proboszcz parafii ks. płk Zenon Surma, który przewodniczył Eucharystii, podkreślił, że 
gdyby nie obecność żołnierzy Armii Krajowej w historii, to Polacy nie byliby narodem wolnym. 
– Mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Przecież wiemy, jakie były zakusy – Polska 
miała być wasalem Rosji. I ci wielcy bohaterowie potrafili się temu przeciwstawić – mówił.
Kapłan dodał, że dzisiejsi kombatanci byli przede wszystkim całym sercem oddani prawdzie, 
wolności, a przede wszystkim Bogu. – Tak jak wojna w 1920 roku powstrzymała pochód bol-
szewicki i niewiarę na całą Europę, tak samo oni nie pozwolili na to w Polsce. Z krajów so-
cjalistycznych nasza ojczyzna posiadała największą wolność. Ponad 60 tys. osób będących 
w Armii Krajowej oddało życie za wolność kraju. Trzeba im oddać wielką cześć i podziękowanie 
– podkreślił ks. płk Zenon Surma.                                                              KAI (jm / Bydgoszcz)

Łódź
7 lutego przypadła piąta rocznica 
tragicznej śmierci ks. ppłka. Mar-
kaStrzeleckiego, proboszcza parafii 
wojskowej pw. św. Jerzego w Łodzi. 
W tym dniu na wieczornej Mszy św. 
koncelebrowanej pod przewodnic-
twem ks. ppłk. Mariusza Śliwinskiego 
zgromadzili sie wierni, aby modlić sie 
za byłego proboszcza. Mimo krótkie-
go pobytu w Łodzi ks. Marek wpisał 
sie złotymi zgłoskami w dzieje parafii 
wojskowej.  Szacunek i pamięć wśród 
wiernych jest trwała i żywa.
Osobiste świadectwo o przyjaźni z ks. 
Markiem dał ks. Śliwiński, który pod-
czas pełnienia misji pokojowej w 1997 
roku w Bośni i Hercegowinie spotkał 
się z ks. Markiem, który przyjechał na 
rekonesans w ten rejon z żołnierzami 
6 Brygady Desantowo Szturmowej 
z Krakowa.
Po Mszy św. kapłani wraz z wiernymi 
zgromadzili się przy tablicy upamięt-
niającej ks. ppłka Marka Strzeleckie-
go. Odmówiono modlitwę w Jego 
intencji, złożono kwiaty i zapalono 
znicze.                                         xsb



 Bóg nie przyszedł, aby znieść cierpienie, 
ani nawet, aby je w

yjaśnić. 
Przyszedł, aby je w

ypełnić swoją obecnością.
 P. Claudel
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