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Miarą człowieka jest wdzięczność, jaką po sobie zostawił
(+bp Józef Guzdek)

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



2

Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry!
Zaledwie dwa tygodnie dzielą nas od Wielka-
nocy, a wszystkie czytania biblijne tej niedzie-
li mówią o zmartwychwstaniu. Jeszcze nie 
o zmartwychwstaniu Jezusa, które wtargnie 
jako absolutna nowość, ale o naszym zmar-
twychwstaniu, tym o które się ubiegamy i któ- 
rym właśnie obdarzył nas Chrystus, powsta-
jąc z martwych. W rzeczywistości śmierć jest 
dla nas jakby murem, uniemożliwiającym wi-
dzenie tego, co jest poza nim, a jednak nasze 
serce wychyla się poza ten mur, i choć nie 
możemy znać tego, co on ukrywa, to jednak 
o tym myślimy, wyobrażamy sobie, wyrażając 
w symbolach nasze pragnienie wieczności.
Prorok Ezechiel głosi narodowi żydowskiemu 
na wygnaniu daleko od ziemi Izraela, że Bóg 
otworzy groby deportowanych i sprawi, że 
powrócą do swej ziemi, aby spoczywali tam 
w pokoju (por. Ez 37,12-14). To odwieczne dą- 
żenie człowieka, aby być pochowanym przy 
swoich przodkach jest tęsknotą za „ojczyzną”, 
która powita go u kresu ziemskich trudów. 
Koncepcja ta nie zawiera jeszcze idei osobiste-
go zmartwychwstania, która pojawia się do-
piero pod koniec Starego Testamentu, a jeszcze 
w czasach Jezusa nie została zaakceptowana 
przez wszystkich Żydów. Zresztą nawet między 
chrześcijanami wierze w zmartwychwstanie 
i życie wieczne towarzyszy nierzadko tak wie-
le pytań, tak wiele zamieszania, bo chodzi tu 
o rzeczywistość, która wykracza poza granice 
naszego rozumu i wymaga aktu wiary.
W dzisiejszej Ewangelii mówiącej o wskrze-
szeniu Łazarza słyszymy głos wiary z ust Mar-
ty, siostry Łazarza. Jezusowi, który mówi jej: 
„Brat twój zmartwychwstanie”, odpowiada: 
„Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmar-
twychwstania w dniu ostatecznym” (J 11, 23-
-24). Lecz Jezus odpowiada: „Ja jestem zmar-
twychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25-26). 

Oto prawdziwa nowość, która się wdziera 
i łamie wszelkie bariery! Chrystus rozbija ścia-
nę śmierci, w Nim mieszka cała pełnia Boga, 
która jest życiem, życiem wiecznym. Dlatego 
śmierć nie miała nad nim władzy, a wskrze-
szenie Łazarza jest znakiem Jego pełnego pa-
nowania nad śmiercią fizyczną, która wobec 
Boga jest jak sen (por. J 11,11).
Ale jest też inna śmierć, która kosztowa-
ła Chrystusa najcięższą walkę, wręcz cenę 
krzyża: to śmierć duchowa, grzech, który 
grozi zniszczeniem życia każdego człowieka. 
Chrystus umarł, aby przezwyciężyć tę śmierć, 
a Jego zmartwychwstanie nie jest powrotem 
do poprzedniego życia, ale otwarciem nowej 
rzeczywistości, „nowej ziemi”, wreszcie zjed-
noczonej z Niebem Boga.
Z tego powodu święty Paweł pisze: „Jeżeli 
mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrze-
sił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa 
z martwych, przywróci do życia wasze śmier-
telne ciała mocą mieszkającego w was swego 
Ducha” (Rz 8,11). Drodzy bracia, zwróćmy 
się do Maryi Dziewicy, która już uczestniczy 
w tym Zmartwychwstaniu, aby pomogła nam 
powiedzieć z wiarą: „Tak, Panie! Ja wierzę, żeś 
Ty jest Mesjasz, Syn Boży” (J 11,27), naprawdę 
odkryć, że On jest naszym zbawieniem.
Drodzy Polacy, bracia i siostry! Dzisiaj, gdy 
obchodzicie rocznicę katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem, w której zginął Prezydent wa-
szego kraju i inne osoby udające się na uroczy-
stości w Katyniu, łączę się z wami w tej szcze-
gólnej narodowej modlitwie. Niech Chrystus, 
który jest naszym życiem i zmartwychwsta-
niem przyjmie ich do swojej chwały i umocni 
wasze serca w przeżywaniu tego bolesnego 
doświadczenia. Waszej Ojczyźnie i wszystkim 
Polakom z serca błogosławię.

Benedykt XVI,
Watykan 10 kwietnia 2011 r.

„Jezus jest Panem życia i naszym zbawieniem” 17 kwietnia – Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej
Hosanna, hosanna! Radość, palmy, bazie… 
przybywa Król. Ale Król na ośle? Jaka to 
przyszłość nas czeka? Przyszłość krwawego 
wielkiego tygodnia. Fałszywie przyjętej MI-
ŁOŚCI, która gdy nam nie odpowiada zamy-
ka się, krzyżuje i chce zabić. Taki to jest nasz 
Król. Władca miłości i bliskości człowieka, 
dzielący jego człowieczeństwo we wszystkim 
oprócz grzechu. Miłość przychodzi do mnie, 
tak prosto i bez splendoru. Co ja na to?

21 marca – Wielki Czwartek 
Pozostaje z nami na wieki pod postacią kru-
chego, białego CHLEBA. On wielki daje się 
w ręce człowieka. Dziękujemy Ci za każdy co- 
dzienny chleb w darze stołu eucharystyczne-
go i tego rodzinnego, dzięki któremu wzra-
stamy do pełni Twojej Miłości.

22 marca – Wielki Piątek Męki Pańskiej
To już koniec. Pewnie dla wielu, którzy tak 
chcieli by rozwiązać sprawę Jezusa z Naza-
retu. Ale nie dla mnie, który dzięki duszy 
nieśmiertelnej i Tej Wielkiej ukrzyżowanej 
Miłości sięga poza to co widoczne. Kocham 
Ciebie umęczony mój Jezu, kocham i zawsze 
jestem przy Tobie, nawet gdy upadam, nie 
odwracam wzroku od Ciebie.

24 – Niedziela Zmartwychwstania 
Pańskiego
To co miało się skończyć, właśnie się zaczę-
ło. Pan Zmartwychwstał. Żyje! Nic innego się 
już nie liczy! Bo uczynił to dla mnie.

Oprac. ks. mjr Mateusz Hebda

Na okładce:
Katedra Polowa, Warszawa,
10 kwietnia 2011 r.
– 1. rocznica tragedii smoleńskiej

Podziękowanie dla Caritas Ordynariatu Polowego WP 
za przekazaną pomoc humanitarną

Do Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego spłynęły podziękowania od Dowódcy Grupy CIMIC 
ppłk. Grzegorza Wtykło za wsparcie i pomoc humanitarną jaką przekazało Caritas dla mieszkańców Islamskiej 
Republiki Afganistanu. 

 FOB Ghazni, 28 marca 2011 r.

PODZIĘKOWANIE DLA CARITAS ORDYNARIATU WOJSKA POLSKIEGO
Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie, które traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesie-
nia pomocy potrzebującym w Islamskiej Republice Afganistanu. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu mo-
gliśmy szybko i sprawnie przeprowadzić wydanie pomocy humanitarnej. O efekcie najlepiej świadczyć 
może reakcja dzieci. Ich uśmiechy, to najwyższa zapłata za Państwa dobroć.
Jestem wdzięczny za aktywność, inwencję i poświęcenie oraz wyrażam nadzieję, że nadal będziemy mo-
gli liczyć na Państwa wsparcie.
W imieniu żołnierzy grupy CIMIC VII zmiany kończących służbę w Islamskiej Republice Afganistanu skła-
dam Państwu serdeczne żołnierskie podziękowania za bezcenną pomoc oraz życzę zdrowia, niegasnące-
go zapału i satysfakcji z tej szlachetnej działalności.

ppłk Grzegorz WTYKŁO, DOWÓDCA GRUPY CIMIC 

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 

NA KWIECIEN
Aby misjonarze, głosząc Ewangelię 
i dając świadectwo życia, potrafili
nieść Chrystusa tym, którzy Go jesz-
cze nie znają
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Kapelani wojskowi – świadectwo życia dla innych ma sens
– Obecność tutaj to najbardziej wzruszająca pielgrzymka po losach Kościoła 
i narodu. Bogu dzięki za to miejsce, pozwalające doświadczyć niezwykłej opieki 
Boga nad naszą Ojczyzną przez posługę i ofiarę życia kapelanów. To jedne z wielu 
wpisów osób, które odwiedziły Muzeum Ordynariatu Polowego, zamieszczonych 
w księdze wyłożonej przy wejściu. A co pozostanie w głowach i sercach dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego z Warszawy, które 
w trzecim dniu swoich rekolekcji odwiedziły muzeum duszpasterstwa wojsko-
wego w podziemiach Katedry Polowej WP?

Jak z przekazem o bezinteresownej pomocy 
bliźniemu, o heroicznej miłości, gotowej do 
ofiary z życia, przebić się dziś do wrażliwoś- 
ci i percepcji pokolenia, określanego pokole-
niem globalnego e-nastolatka? Wrażliwości 
zainfekowanej już mentalnością konsump-
cyjną?
– Jedna z młodych osób w ostatniej sali mu-
zeum – Sali wierności przysiędze wojskowej, 
zapytała: – I po co to? „To”, czyli ofiara życia 
318. z 330. osiemnastoletnich ochotników 
z Zadwórza. Zadwórze – Polskie Termopile 
– zasłynęło jako najbardziej dramatyczny 
epizod walk o Lwów w czasie wojny polsko-
-bolszewickiej w 1920 r. Tu 17 sierpnia stoczył 
bitwę ochotniczy batalion lwowski pod do-
wództwem kpt. Bolesława Zajączkowskiego 
z przeważającymi silami sowieckimi 6. dywizji 
kawalerii z 1. Armii Konnej Siemiona Budion-
nego – opowiada Radosław Głowacki, rów-
nież młody człowiek, kierownik sekcji eduka-
cji, oświaty i promocji Muzeum Ordynariatu 
Polowego. – Oni mieli możliwość kapitulacji, 
ale się nie poddali. Dzięki temu, że na sobie 
zatrzymali atak armii czerwonej, Lwów mógł 
się przygotować do obrony.
Nie ma prawdziwego zwycięstwa bez ofia-
ry, odwagi, wierności, to jeden z czytelnych 
i wymownych przekazów, które może w tym 
muzeum odczytać młodzież, poszukująca ży-
ciowych drogowskazów.
– Pamięci tych, którzy wiedzieli jak żyć – tą 
refleksją podzielił się po zwiedzeniu muzeum 
kolejny zwiedzający.
– Od momentu otwarcia Muzeum Ordynaria-
tu Polowego 8 grudnia 2010 r. – mówi kura-
tor muzeum Jacek Macyszyn, odwiedziło nas 
8 tys. osób, a jesteśmy dopiero przed szczy-
tem sezonu turystycznego. Postanowiliśmy 
wyjść z tematyką duszpasterstwa wojskowe-
go i szerzej życia duchowego do szkół. Naj-
młodszych dzieci nie prowadzimy jeszcze do 
Sali Smoleńskiej…
– Do tej Sali, dodaje Radosław Głowacki, pro-
wadzimy dzieci klas piątych i szóstych. Tutaj 
mówi cisza… Półmrok, data 10 kwietnia 2010 
roku, podświetlony pas startowy samolotu 
i relikwie po Bp. Płoskim.
– W planach wychodzenia z ofertą muzeum 
na zewnątrz mamy „Noc muzeów”. Przed 
Katedrą Polową będą rozstawione namioty 
wojskowe, będą wolontariusze w mundurach 
wojskowych. Jak przyjdą rodzice i nauczyciele, 
to może przyprowadzą potem swoje dzieci. 
I odwrotnie – 1 czerwca na Dzień Dziecka za-
praszamy dzieci, które namówią dorosłych do 

odwiedzenia muzeum, opowiada o planowa-
nych inicjatywach Jacek Macyszyn.
– Tematem rekolekcji, które odbywają u nas 
dzieci ze szkoły Podstawowej nr 306, jest „Po-
moc drugiemu człowiekowi”, mówi Radosław 
Głowacki. Te rekolekcje mają bardzo bogaty 
program. Pierwszego dnia pojechaliśmy do 
szkoły, aby opowiedzieć o duszpasterstwie 
wojskowym i naszym muzeum. Razem z nami, 
równolegle, w rekolekcjach uczestniczyły pa-
nie z hospicjum, siostra z Lasek, opiekująca 
się niewidomymi, ks. płk Marek Wesołowski, 
kapelan z Ordynariatu Polowego.
Radosław Głowacki przybliża te-
matykę zwiedzania adresowaną 
do klas trzecich i czwartych.
– Opracowaliśmy dziesięciopunkto-
wy program; pokazujemy postawy 
i postaci wybranych kapelanów, 
którzy w swoim życiu dokonywali 
trudnych wyborów w sferze war-
tości chrześcijańskich.
O ojcu Kordeckim, obrońcy twier-
dzy jasnogórskiej wolontariusz 
mówi, że jego bronią był różaniec. 
To on podtrzymywał obrońców 
swoją wiarą, nadzieją i zawierze-
niem Matce Bożej. W gablocie dzieci ogląda-
ją ten różaniec, depozyt z Jasnej Góry.
– Czy ktoś z was wie, co to za zbroja – prze-
wodnik pokazuje na rynsztunek husarski. 
– Popatrzcie, co jest na tej zbroi po lewej 
stronie, tam gdzie serce. – Tak, to wizerunek 
Matki Bożej Niepokalanej. Ta zbroja chroniła 
nie tylko ciało rycerza, ale i ducha. Obrońcy 
Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego byli 
też obrońcami Maryi, słyszą pogłębioną lekcję 
historii Polski najmłodsi Polacy…
Bo czy w ogóle możliwe jest zrozumienie pol-
skiej historii, polskiej duchowości bez chrze-
ścijaństwa, bez krzyża Chrystusa? Człowiek 
sam siebie nie zrozumie bez Chrystusa, mówił 
nam przecież tak niedawno Jan Paweł II.
Wśród kapelanów, o których usłyszały dzieci, 
był i ks. Kosma Lenczowski, kapelan 1 kadro-
wej, który pisze prośbę o przeniesienie z ty- 
łów na pierwszą linię frontu, by być bliżej za-
grożonych śmiercią żołnierzy.
O Księdzu Gurgaczu, „Popiełuszce stalinizmu”, 
zamordowanym przez UB, który nie opuścił 
swoich podopiecznych „żołnierzy wyklętych.” 
O ks. Franciszku Miętkim, który pod Arnhem 
wyciągał spod ognia swoich żołnierzy…
W Muzeum robi się tłoczno; następna gru-
pa dzieci, która przyszła do muzeum wprost 
z seansu filmowego „Szukałem was” o Ja-

nie Pawle II, czeka na swoją kolej. Z grupą 
uczniów stoi Marzena Cybulska, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 306 im. ks. Jana Twar-
dowskiego z Warszawy. To serca z portretami 
Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego i księ-
dza Jana Osińskiego, które znalazły się przed 
Katedrą Polową 10 kwietnia 2010 r. były ich 
dziełem.
– Kiedy dowiedziałam się o otwarciu Muzeum 
Ordynariatu Polowego – opowiada Pani Ma-
rzena Cybulska, zadzwoniłam z pytaniem 
o możliwość włączenia muzeum w trzeci 
dzień naszych rekolekcji.
Pani Marzena interesuje się życiem duszpa-
sterstwa wojskowego, odkąd trafiła w 2004 r. 
na wakacyjny obóz Caritas Ordynariatu Polo-
wego w Łomnej w Bieszczadach.
– Chcemy pokazać dzieciom, że dawanie 
siebie drugiemu człowiekowi ma sens i daje 
radość większą niż branie. Dobro wraca do 
człowieka, może czasem trzeba cierpliwie 

poczekać, ale wraca i to w dwójnasób, mówi 
z przekonaniem pani wicedyrektor. – Sami 
w naszej szkole pokazujemy, jak można dzie-
lić się dobrem. Najlepiej zacząć od siebie, 
pociągnąć w tym kierunku własnym przykła-
dem. Na przykład nauczyciele w naszej szko-
le organizują jasełka dla dzieci itp…
W muzeum dzieci mogły też niedawno zapo-
znać się ze służbą naszych żołnierzy w Afgani-
stanie. W archiwum zdjęciowym Ordynariatu 
Polowego jest wiele materiałów pokazujących 
obraz tej służby, który jakoś nie mieści się 
w przekazach telewizyjnych.
– Dzięki Krzysztofowi Stępkowskiemu (red.  
„Naszej Służby”), mówi Radosław Głowac-
ki, który przygotował serwis fotograficzny 
z Afganistanu, dzieci zobaczyły, jak żołnierze 
świadczą miejscowej ludności pomoc, orga-
nizowaną w kraju przez Caritas OPWP. Jak 
dostarczają wyposażenie do szkół, szpitali, 
budują infrastrukturę.
Byliśmy zaskoczeni przebiegiem dialogu 
z dziećmi:
– Co żołnierz nosi przy pasie? – padło pytanie.
– Karabin.
– Do czego służy?
– Do obrony – odpowiedziały dzieci bez wa-
hania. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Rekolekcje dla dzieci w Muzeum Ordynariatu Polowego

ej. W gablocie dzieci ogląda poczekać, ale wraca i to w dwójnasób, mówi 
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Wojsko pamiętało
o swoich duszpasterzach

W piątek, 8 kwietnia żołnierze warszawskiego 
garnizonu złożyli kwiaty i zapalili znicze od ka-
dry dowódczej i przedstawicieli kierownictwa 
Ministerstwa Obrony Narodowej w Kaplicy 
Lotników Katedry Polowej WP, gdzie spoczy-
wają bp Tadeusz Płoski i ks. płk Jan Osiński. 
Biskup polowy Józef Guzdek poprowadził mo-
dlitwę przy grobach kapelanów. – Wspomina-
jąc tragiczne wydarzenia sprzed roku módlmy 
się w intencji biskupa Tadeusza i księdza Jana, 
upraszając Boże Miłosierdzie dla nich – mówił 
bp Guzdek. Odmówione zostały modlitwy 
„Ojcze nasz” oraz modlitwa za zmarłych.

Msza św. w intencji
ks. Jana Osińskiego

– To wspominanie ludzi, którzy zginęli 
10 kwietnia trwa i będzie trwać, powiedział 
podczas porannej, sobotniej Mszy św. bp Jó-
zef Guzdek. Ordynariusz wojskowy przewod-
niczył Eucharystii w intencji ks. Jana Osińskie-
go, sekretarza biskupa Tadeusza Płoskiego, 
który wraz z nim zginął w ubiegłorocznej 
katastrofie samolotu rządowego. We Mszy 
św. uczestniczyła rodzina ks. Jana Osińskie-
go, mama, szwagier i bratanek.
Mszę św. koncelebrowali ks. Zdzisław Słom-
ka SAC, przyjaciel ks. Jana oraz ks. Maciej Ka-
linowski. W intencji ks. Osińskiego modlili się 
członkowie najbliższej rodziny biskupiego se-
kretarza. Msza św. odprawiona została także 
w rodzinnej miejscowości ks. Jana – Micho-
wie (woj. lubelskie).

Okęcie
W niedzielny poranek, na płycie Wojskowego 
Lotniska Okęcie odbyło się ekumeniczne na-
bożeństwo, w którym wzięli udział najbliżsi 
ofiar katastrofy smoleńskiej sprzed roku.
Liturgia, będąca kompozycją tekstów Stare-
go i Nowego Testamentu, prowadzona była 
wspólnie – przy skromnym, drewnianym oł-
tarzu z krzyżem – przez duchownych repre- 
zentujących trzy wyznania: rzymskokatolic-
kich: Jana Domiana i Pawła Chodaka, ewan-
gelickiego Witolda Twardzika oraz prawo-
sławnego Michała Dudicza. 

Katedra Polowa Wojska Polskiego
– 8.41

Prezydent Bronisław Komorowski, marszałko-
wie Sejmu i Senatu Grzegorz Schetyna i Bog-
dan Borusewicz oraz premier Donald Tusk zło-
żyli wieniec i zapalili znicze pod tablicą, która 
znajduje się w kruchcie Kaplicy Katyńskiej Ka-
tedry Polowej WP. Prezydent nawiedził także 

Odczytana została lista nazwisk ofiar kata-
strofy smoleńskiej. Zebrani na uroczystości 
uczcili minutą ciszy ich pamięć. Przed pomni-
kiem, poszczególne delegacje złożyły wieńce 
i zapaliły znicze. Hołd tragicznie zmarłym 
oddali przedstawiciele rodzin, Prezydent RP, 
marszałkowie Sejmu i Senatu oraz premier. 
W imieniu korpusu dyplomatycznego wie-
niec złożył nuncjusz apostolski w Polsce, 
arcybiskup Celestino Migliore. W imieniu na-
rodu rosyjskiego wieniec złożył ambasador 
Federacji Rosyjskiej w Polsce Aleksandr Alek-
siejew. Wieńce złożyli również szef Parlamen-
tu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Prezydent 
m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich 
oraz najwyżsi przedstawiciele WP z gen. Mie-
czysławem Cieniuchem, szefem Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego oraz gen. bryg. 
Wiesławem Grudzińskim, Dowódcą Garnizo-
nu Warszawa, oddali hołd dowódcom woj-
skowym, poległym w katastrofie lotniczej.

Archikatedra św. Jana
Do społecznego pojednania w imię prawdy 
i miłości zaapelował dziś do Polaków abp 
Stanisław Gądecki. Podczas Mszy św. spra-
wowanej w warszawskiej archikatedrze pw. 
św. Jana w 1. rocznicę katastrofy smoleńskiej 
wiceprzewodniczący Episkopatu podkreślił, 
że Polska wciąż potrzebuje ludzi sumienia. 
Hierarcha ostro skrytykował panujący w Pol-

sce „chory model konsumpcyjny niby wolno-
rynkowej wolności”, który „dusi truje i od-
człowiecza”. Mszę św. koncelebrowało liczne 
grono biskupów.
W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z 
udziałem rodzin ofiar katastrofy, najwyższych 
władz RP i korpusu dyplomatycznego abp Gą-
decki powiedział, że ta „największa z polskich 
tragedii w okresie pokoju” przyczyniła się do 
przybliżenia światu prawdy o Katyniu.
Znaczącą część homilii abp Gądecki poświę-
cił moralnej ocenie stanu państwa. Przypo-
minając pierwszą wizytę Jana Pawła II i jego 
słynną homilię z Placu Zwycięstwa metropo-
lita poznański zaznaczył, że przyniosła ona 
„zaczyn odnowy moralnej” i „powrót do po-
rzuconych wartości”. Ocenił też, że dziś, po 

kaplicę lotników, gdzie spoczywają bp Tade-
usz Płoski i jego sekretarz ks. płk Jan Osiński.

Powązki Wojskowe
– To już rok, to minął już cały rok od tego 
momentu, gdy wielu z nas, gdy wielu z obec-
nych tutaj, na warszawskich Powązkach, 
zawalił się świat, bo minął rok od katastrofy 
na lotnisku w Smoleńsku, gdzie w drodze na 
uroczystości w Katyniu, zginęło 96. naszych 
rodaków z Panem Prezydentem Lechem Ka-
czyńskim na czele – powiedział Prezydent RP 
Bronisław Komorowski podczas oficjalnych 
uroczystości na warszawskich Powązkach. 
W uroczystości uczestniczył Biskup Polowy 
WP Józef Guzdek, który wraz z przedstawi-
cielami innych wyznań modlił się za ofiary 
katastrofy smoleńskiej.
– Najpiękniejszym ze wszystkich pomników, 
które można by postawić, jest pomnik wspól-
noty, budowanej także w oparciu o dramat 
przeżycia, o szczególny nastrój żałoby naro-

dowej i o poczucie tego, że wszyscy razem 
mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia 
w imię pamięci o tych, którzy odeszli rok 
temu – powiedział Bronisław Komorowski.
– Rok temu, 10 kwietnia 2011 r., runął nasz 
świat. W jednym momencie zastygł czas. 
Wstrząs, który przeżyliśmy zmienił życie na-
szych rodzin. A tymczasem znowu przyszła 
wiosna i toczy się codzienne życie. Ale dziś 
pragniemy tylko żyć w spokoju, godnie. To 
chyba dobry plan na przyszłość. W naszych 
domach zostanie jednak już na zawsze puste 
miejsce przy stole, a na cmentarzu grób z za-
palonym światełkiem i słowa. Słowa modlitwy 
wypowiadane w cichości serca – powiedziała 
Jolanta Przewoźnik, wdowa po sekretarzu 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Pamięć w rok po tragedii
W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy samolotu 
rządowego pod Smoleńskiem. Pojawiło się wiele nowych, materialnych śladów 
pamięci o wszystkich, którzy ponieśli śmierć w drodze na uroczystości katyńskie 
10 kwietnia 2010 roku. W intencji zmarłych członków delegacji odprawione zo-
stały w kościołach i kaplicach garnizonowych Msze święte. – Nasza Katedra stała 
się Betanią – powiedział podczas sprawowanej w intencji wojskowych, Eucha-
rystii biskup polowy Józef Guzdek. Ewangeliczną Betanią stała się cała diecezja 
polowa, jednostki wojskowe, place i ulice miast w całej Polsce, wojskowe bazy 
misji pokojowych…

chory model konsumpcyjny niby wolnodowej i o poczucie tego, ż

Powązki Wojskowe, 10 kwietnia 2011 r. Przedstawiciele MON oddają hołg 
gen. Franciszkowi Gągorowi, Szefowi Sztabu Generalnego WP, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej
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ponad 30 latach „naród potrzebuje znacznie 
potężniejszego tchnienia Ducha”.
Abp Gądecki zachęcił, by każdy postawił so-
bie pytanie o to, co w jego życiu osobistym 
zmieniła katastrofa smoleńska, co zmieniła 
w spojrzeniu na śmierć, służbę rodzinie i Oj-
czyźnie, na pragnienie pokoju i zgody.
Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. 
Jana w Warszawie przewodniczył metropo-
lita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Litur-
gię koncelebrował  m.in. nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Celestino Migliore, prymas-se-
nior kard. Józef Glemp, biskup polowy WP 
Józef Guzdek.
W modlitwie uczestniczyły rodziny tragicznie 
zmarłych oraz biskupi z całej Polski. Obec-
ny był prezydent Bronisław Komorowski 
z małżonką, członkowie rządu, były prezy-
dent Aleksander Kwaśniewski, przedstawi-
ciele władz państwowych i samorządowych 
oraz korpusu dyplomatycznego.

Rzym
W czasie niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” 
na Placu świętego Piotra, Papież modlił się 
w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 
– Drodzy Polacy, bracia i siostry. Dzisiaj gdy 
obchodzicie rocznicę katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem, w której zginął prezydent 
waszego kraju i inne osoby udające się na 
uroczystości w Katyniu, łączymy się z wami 
w tej szczególnej, narodowej modlitwie. 
Niech Chrystus, który jest naszym życiem 
i zmartwychwstaniem, przyjmie ich do swojej 
chwały i umocni wasze serca w przeżywaniu 
tego bolesnego doświadczenia. W waszej oj-
czynie wszystkim Polakom z serca błogosła-
wię – powiedział.
W godzinie katastrofy w Papieskim Instytucie 
Polskim – gdzie mieszkają polscy księża stu-
diujący w Rzymie – została odprawiona uro-
czysta Msza święta w intencji pary prezydenc-
kiej, biskupa polowego WP Tadeusza Płoskie-
go i jego sekretarza ks. Jana Osińskiego oraz 
pozostałych ofiar narodowej tragedii. 

Kosowo
Żołnierze PKW KFOR udali się 10 kwietnia do 
Skopje w byłej jugosłowiańskiej Republice 
Macedonii na Mszę św. w intencji ofiar ka-
tastrofy.
Pod krzyżem, przy którym wystawione było 
zdjęcie tragicznie zmarłej pary prezydenckiej 
oraz osób im towarzyszących, uczestnicy 

uroczystości chwilą skupienia uczcili pamięć 
ofiar tragicznej katastrofy lotniczej.
Następnie wszyscy udali się na nabożeństwo 
żałobne do Katedry zorganizowane z inicja-
tywy polskiej ambasady w Skopje. We Mszy 
uczestniczyli pracownicy ambasady polskiej 
pod przewodnictwem ambasadora RP w Sko-
pje Pana Karola Bachury, polonia macedońska, 
przedstawiciele z OSCE, Muzeum Matki Tere-
sy, ambasady USA, Wielkiej Brytanii, Bułgarii 
oraz Ambasady Kawalerów Maltańskich.
Po przemówieniu Ambasadora RP Karola 
Bachury, rozpoczęła się Msza św., której 
przewodniczył kapelan PKW ks. mjr Tadeusz 
Gryglicki. We Mszy św. licznie wzięli udział 
żołnierze PKW Kosowo. 

Msza św. w Katedrze Polowej WP
– Łzy, milczenie i ufna modlitwa. To wszystko 
towarzyszyło nam przez ten rok od pamięt-
nej daty 10 kwietnia. Nadszedł czas abyśmy 
w pierwszą rocznicę tragedii smoleńskiej po-
lecili miłosierdziu Bożemu naszych bliskich 
zmarłych, ale i też wyśpiewali pieśń dzięk-
czynienia – mówił dziś w katedrze polowej 
WP bp Józef Guzdek, ordynariusz wojskowy. 
Rodziny ofiar katastrofy, parlamentarzyści, 
generałowie, żołnierze wojska polskiego, ofi-
cerowie BOR, modlili się w intencji ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej, związanych z polskimi 
siłami zbrojnymi.
W homilii bp Guzdek porównał sytuację bli-
skich ofiar tragedii do sytuacji rodziny po 
śmierci Łazarza. – Jesteśmy zaproszeni dziś 
do ewangelicznej rodziny sióstr Marii i Marty, 
przeżywających śmierć Łazarza (…) Podobne 
jest Wasze doświadczenie – rodzin przyja-
ciół, współpracowników tych, którzy zginęli 
10 kwietnia ubiegłego roku – powiedział. 
Biskup Guzdek podkreślił, że kwiecień AD 
2010 był czasem, w którym „na różne sposo-
by wykrzyczeliśmy prawdę o kruchości życia 
i ludzkiej bezsilności”. Ordynariusz wojskowy 
przypomniał, że katedra polowa w kwietniu 
ubiegłego roku „stała się Betanią, miejscem 
pożegnania wysokich urzędników państwo-
wych, żołnierzy i funkcjonariuszy”.
Biskup Guzdek zachęcał, aby nie zatrzymy-
wać się na etapie żałoby. – Wpatrujmy się 
z nadzieją w Paschał – znak Zmartwychwsta-
łego Pana, otwórzmy się na perspektywę no-
wego życia, niech Nasza codzienność staje się 
Betanią, w której pamięta się o przeszłości, 
ale w której celebruje się życie – zakończył.

Mszę św. koncelebrowało liczne grono ka-
pelanów Ordynariatu Polowego. Obecni byli 
ordynariusze wojskowi: bp Jerzy Pańkowski, 
prawosławny biskup polowy oraz ks. ppłk 
Mirosław Wola, naczelny Kapelan ewangelic-
kiego duszpasterstwa wojskowego. Obecny 
był marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, 
Szef BBN gen. Stanisław Koziej, dowódcy 
rodzajów sił zbrojnych i poczty sztandarowe 
formacji mundurowych. W kaplicy lotników 
i obok kaplicy katyńskiej zapłonęły liczne zni-
cze przyniesione przez warszawian nawie-
dzających świątynię.
Po Mszy św. w Teatrze Wielkim rozpoczął się 
koncert upamiętniającej ofiary zeszłorocznej 
tragedii. Jest to ostatni oficjalny punkt ob-
chodów pierwszej rocznicy katastrofy smo-
leńskiej.

Materialne ślady pamięci
W wielu miejscach upamiętniono ofiary ka-
tastrofy poprzez pomniki i tablice. Pamięć 
o Prezydencie Lechu Kaczyńskim uczczono 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, miej-
scu, które powstało dzięki jego inicjatywie 
i osobistemu zaangażowaniu. Wojskowa Aka- 
demia Techniczna oraz parafia wojskowa w 
Złocieńcu upamiętniły Biskupa Polowego WP 
Tadeusza Płoskiego i jego sekretarza ks. płk. 
Jana Osińskiego odsłoniętymi i poświęconymi 
tablicami. Głaz z tablicą generała Tadeusza 
Buka, dowódcy wojsk lądowych odsłonięto 
na warszawskiej Cytadeli. 
W siedzibie ministerstwa ON otwarta została 
wystawa fotogramów 30 osób związanych 
z Wojskiem Polskim – ofiar katastrofy smo-
leńskiej, umieszczonych na dziedzińcu Mini-
sterstwa.
Ze Spały do Żagania wyruszyła sztafeta żoł-
nierzy wojsk pancernych, którzy swoim wysił-
kiem chcieli uczcić pamięć o generale Buku. 
Jego imieniem nazwano także most, oddany 
niedawno do użytku w Spale.
W szpitalu wojskowym przy ul. Szaserów 
w Warszawie posadzony został Dąb pamięci, 
poświęcony postaci gen. bryg. Wojciecha Lu-
bińskiego. Imieniem prezydenckiego lekarza 
nazwano jedną z sal dydaktycznych Wojsko-
wego Instytutu Medycznego.

Na podstawie nadesłanych informacji
oprac. kes, Anna Tokarska, tk/KAI/kes,

ks. mjr Paweł Piontek, kpt. Jarosław Barciński

Kosowo Katedra Polowa
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Janina i Izydor Skalscy byli przed wojną wła-
ścicielami Młyna Parowego w Piasecznie. 
Młynem zarządzali razem z bratem Janiny 
– Eugeniuszem Ostapowiczem. Janina Skal-
ska zajmowała się również działalnością 
społeczną i charytatywną. Działała w Towa-
rzystwie Gimnastycznym „Sokół”, w Macie-
rzy Szkolnej i w Polskim Czerwonym Krzyżu. 
Była także aktywną uczestniczką działań 
samorządu miejskiego, udzielając się w To-
warzystwie Przyjaciół Piaseczna.
15 maja 1940 r. Izydor, wraz ze swoim 
17-letnim synem Czesławem, wyszedł rano, 
jak co dzień, do młyna. Przed bramą czekał 
na nich granatowy policjant. Ostrzegł, że 
Niemcy byli u nich na posterunku i pytali 
o Skalskiego. Izydor nie potraktował tego 
ostrzeżenia zbyt poważnie. Podejrzewał ra-
czej, że Niemcy znowu będą chcieli wyłudzić 
dostawę mąki. Wspólnie z żoną  zdecydowa-
li jednak, że na wszelki wypadek nie będzie 
pokazywał się tego dnia we młynie. Izydor 
wsiadł do kolejki wąskotorowej i pojechał 
do Warszawy, a Janina zajęła się codzien-
nymi obowiązkami. Rzeczywiście, Niemcy 
wkrótce pojawili się w  domu państwa Skal-
skich. Zastali siostrę i córkę Janiny – Wandę 
i 16-letnią Marylę. Na szczęście Maryla była 
w osobnym mieszkaniu na poddaszu. Drzwi 
otworzyła Wanda. Zobaczyła dwóch żandar-
mów i jednego cywila. Wylegitymowali ją 

„Palmiry to w jakiejś mierze odpowiednik Katynia, to warszawski Katyń – powiedział Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski w czasie uroczystości otwarcia Muzeum w podwarszaw-
skich Palmirach, 31 marca, gdzie w latach 1939-1943 r. hitlerowskie Niemcy dokonywały 
masowych mordów na polskiej inteligencji, głównie na więźniach Pawiaka. Wśród ofiar 
był m.in. wieloletni Marszałek Sejmu II RP Maciej Rataj, na grobie którego Prezydent Ko-
morowski, w asyście gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, 
złożył wieniec i zapalił znicz pamięci.

Bronisław Komorowski podkreślił, że zbrodnie w Palmirach i Katyniu wydarzyły się w tym samym czasie. 
„Zbrodnie te dotyczyły dokładnie tych samych obszarów życia polskiego, tych samych grup społecznych. 
Miały na celu wyniszczenie polskiej inteligencji, odebranie narodowi polskiemu tej warstwy przywódców 
w każdym obszarze: przywódców politycznych, przywódców duchowych, liderów społeczności i grup 
społecznych” – zaznaczył Prezydent.
Głównym założeniem ekspozycji jest upamiętnienie ofiar mordów hitlerowskich w Palmirach i Puszczy 
Kampinoskiej w latach II wojny światowej oraz powojennych ekshumacji i utworzenia cmentarza-mau-
zoleum (1945-1948). W centralnych częściach wystawy, jej autorzy – zespół historyków z Muzeum 
Historycznego m. st. Warszawy pod kierunkiem kurator Joanny Maldis – przedstawiają wykazy na-
zwisk osób pomordowanych i spoczywających na cmentarzu oraz spisy egzekucji z datami dziennymi 
i liczbami ofiar.
W kilkudziesięciu gablotach zostały umieszczone przedmioty z ekshumacji, które pozwoliły na iden-
tyfikację ofiar, korespondencja ludzi poszukujących bliskich, pisma i protokoły PCK. Poza wartością 
merytoryczną, wystawa niesie ze sobą ogromny przekaz emocjonalny. „Inspiracją do tego, by podjąć 
budowę muzeum był nasz udział w uroczystościach 14 września trzy lata temu. Doszliśmy do wniosku, 
ja i przedstawiciele miasta, że  tak  dłużej być nie może – bo stał tutaj barak – i postanowiliśmy w ciągu 
roku zbudować muzeum. Wydawało się to niemożliwe do wykonania, ale jednak – stało się. Jesteśmy 
dzisiaj w pięknym muzeum mówiącym o okupacji, o wojnie, a przede wszystkim o ofiarach Palmir” 
– podkreśliła Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Szczególnym gościem uroczystości był Władysław Bartoszewski, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, świadek tragicznych wydarzeń II wojny światowej, który podkreślił: „W 90. roku 
życia doczekałem utworzenia tego godnego i pięknego pawilonu muzealnego, który będzie pokazy-
wał – powiązane z miejscem – dramatyczne, tragiczne epizody dziejów Polski”. Przypomniał, że jako 
pracownik kontrwywiadu więziennego Delegatury Rządu i Armii Krajowej podczas wojny zajmował się 

codziennie ustalaniem ofiar Gestapo. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. Pry-
mas senior Kardynał Józef Glemp, gen. 
dyw. pil. Anatol Czaban, przedstawiciel 
Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. 
Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant 
WAT, Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
ks. płk Jan Domian, dziekan Warszaw-
skiego Dekanatu Wojskowego, przed-
stawiciele instytucji państwowych, ro- 
dziny ofiar, kombatanci oraz licznie 
zgromadzeni studenci Wojskowej Aka-
demii Technicznej.
Oprawę uroczystości tworzyła Kompa-
nia Honorowa Wojska Polskiego. 

at

i powiedzieli, że mają z Arbeitsamtu nakaz 
zatrzymania Czesława Skalskiego i Teresy 
Marii Skalskiej (Maryli), w związku z decy-
zją skierowania ich na roboty do Niemiec. 
Ponieważ nie zastali ich w domu, ruszyli po-
śpiesznie w kierunku młyna. Wanda błyska-
wicznie zadzwoniła do Janiny z informacją, 
że Gestapo było u nich w domu i szukało 
dzieci gospodarzy. Janina nakazała synowi 
ukryć się na strychu drewnianego budynku 
koło młyna i wróciła do pracy, nie spodzie-
wając się niczego złego. 
Tymczasem żandarmi wkroczyli do mły-
na i wylegitymowali wszystkich obecnych. 
Oznajmili, że mają nakaz aresztowania Izy-
dora Skalskiego, Janiny Skalskiej i jej brata 
Eugeniusza Ostapowicza. Byli wściekli, że 
nie zastali właściciela, całą złość wyładowali 
na Eugeniuszu, którego na miejscu strasz-
nie pobili. Zabrali ich na posterunek policji, 
a stamtąd wywieźli na Pawiak. Jak się póź-
niej okazało, w tym samym dniu aresztowali 
kilkadziesiąt osób z Piaseczna, w tym burmi-
strza, urzędników, prawników i nauczycieli. 
Było to planowe uderzenie w elitę intelektu-
alną podwarszawskiego miasteczka. 
W stosunku do całej rodziny Skalskich plan  
był prosty: rodziców wywieźć na Pawiak, 
a dzieci na roboty do Niemiec. 
Późnym wieczorem, po Czesława i Marylę 
zgłosiły się dwie nieznajome kobiety. Zapro-
wadziły ich nocą do Zalesia, do nieznanego 
im domu, gdzie oboje przenocowali. Nas- 
tępnego dnia zostali zawiezieni do Warsza-
wy, gdzie spotkali się ze swoim ojcem. Do 
Piaseczna nie mieli już po co wracać. Młyn 
został skonfiskowany przez Niemców, a Izy-
dor trafił na listę poszukiwanych, na której  
figurował do końca wojny. 
Niemcy przetrzymywali Janinę Skalską na 
Pawiaku, na oddziale kobiecym, zwanym 
Serbia. Dużą grupę w służbie więziennej 
stanowiły Polki: oddziałowe, lekarki, sani-
tariuszki. Poprzez jedną z oddziałowych 
udawało się utrzymać kontakt z Janiną. Po-
magała przesyłać „grypsy” i zanosiła pacz-
ki. Okna celi na drugim piętrze wychodziły 
na ulicę. Kilka razy, przekupując policjanta, 
udało się Janinę zobaczyć w małym okienku 
i krzyknąć kilka słów, chociaż było to bardzo 
niebezpieczne. 
Izydor, będąc wciąż na liście poszukiwa-
nych, zaczął szukać kontaktów z ludźmi, 

Uroczystość otwarcia ekspozycji stałej „Palmiry – Muzeum Miejsce Pamięci”

Bronisław Komorowski podkreślił że zbrodnie w Palmirach i Katyniu wydarzy

Dramat rodziny Skalskich w Palmirach
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Palmiry, 31 marca 2011 r.

Hanna Bojarska, dyrektor Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy, prezentuje zbiory ekspozycji



7

„Palmiry to w jakiejś mierze odpowiednik Katynia, to warszawski Katyń – powiedział Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski w czasie uroczystości otwarcia Muzeum w podwarszaw-
skich Palmirach, 31 marca, gdzie w latach 1939-1943 r. hitlerowskie Niemcy dokonywały 
masowych mordów na polskiej inteligencji, głównie na więźniach Pawiaka. Wśród ofiar 
był m.in. wieloletni Marszałek Sejmu II RP Maciej Rataj, na grobie którego Prezydent Ko-
morowski, w asyście gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego, Dowódcy Garnizonu Warszawa, 
złożył wieniec i zapalił znicz pamięci.

Bronisław Komorowski podkreślił, że zbrodnie w Palmirach i Katyniu wydarzyły się w tym samym czasie. 
„Zbrodnie te dotyczyły dokładnie tych samych obszarów życia polskiego, tych samych grup społecznych. 
Miały na celu wyniszczenie polskiej inteligencji, odebranie narodowi polskiemu tej warstwy przywódców 
w każdym obszarze: przywódców politycznych, przywódców duchowych, liderów społeczności i grup 
społecznych” – zaznaczył Prezydent.
Głównym założeniem ekspozycji jest upamiętnienie ofiar mordów hitlerowskich w Palmirach i Puszczy 
Kampinoskiej w latach II wojny światowej oraz powojennych ekshumacji i utworzenia cmentarza-mau-
zoleum (1945-1948). W centralnych częściach wystawy, jej autorzy – zespół historyków z Muzeum 
Historycznego m. st. Warszawy pod kierunkiem kurator Joanny Maldis – przedstawiają wykazy na-
zwisk osób pomordowanych i spoczywających na cmentarzu oraz spisy egzekucji z datami dziennymi 
i liczbami ofiar.
W kilkudziesięciu gablotach zostały umieszczone przedmioty z ekshumacji, które pozwoliły na iden-
tyfikację ofiar, korespondencja ludzi poszukujących bliskich, pisma i protokoły PCK. Poza wartością 
merytoryczną, wystawa niesie ze sobą ogromny przekaz emocjonalny. „Inspiracją do tego, by podjąć 
budowę muzeum był nasz udział w uroczystościach 14 września trzy lata temu. Doszliśmy do wniosku, 
ja i przedstawiciele miasta, że  tak  dłużej być nie może – bo stał tutaj barak – i postanowiliśmy w ciągu 
roku zbudować muzeum. Wydawało się to niemożliwe do wykonania, ale jednak – stało się. Jesteśmy 
dzisiaj w pięknym muzeum mówiącym o okupacji, o wojnie, a przede wszystkim o ofiarach Palmir” 
– podkreśliła Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Szczególnym gościem uroczystości był Władysław Bartoszewski, przewodniczący Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, świadek tragicznych wydarzeń II wojny światowej, który podkreślił: „W 90. roku 
życia doczekałem utworzenia tego godnego i pięknego pawilonu muzealnego, który będzie pokazy-
wał – powiązane z miejscem – dramatyczne, tragiczne epizody dziejów Polski”. Przypomniał, że jako 
pracownik kontrwywiadu więziennego Delegatury Rządu i Armii Krajowej podczas wojny zajmował się 

codziennie ustalaniem ofiar Gestapo. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. Pry-
mas senior Kardynał Józef Glemp, gen. 
dyw. pil. Anatol Czaban, przedstawiciel 
Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. 
Zygmunt Mierczyk, Rektor-Komendant 
WAT, Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
ks. płk Jan Domian, dziekan Warszaw-
skiego Dekanatu Wojskowego, przed-
stawiciele instytucji państwowych, ro- 
dziny ofiar, kombatanci oraz licznie 
zgromadzeni studenci Wojskowej Aka-
demii Technicznej.
Oprawę uroczystości tworzyła Kompa-
nia Honorowa Wojska Polskiego. 

at

którzy mogliby im pomóc. Udało mu się do-
trzeć do pewnego wpływowego adwokata, 
który miał kontakty z oficerami Gestapo. Ten 
kilkakrotnie przyjął odpowiednio wysoką ła-
pówkę i kazał czekać. W międzyczasie, Izy-
dor poszukiwał wszelkich innych sposobów, 
aby wydostać żonę i szwagra z tego piekła. 
Ktoś zaprowadził go do mieszkania obok 
Pawiaka, z którego mógł zobaczyć Eugeniu-
sza Ostapowicza na spacerniaku. Szwagier 
wyglądał fatalnie, widać było ślady znęcania 
się fizycznego i psychicznego hitlerowskich 
oprawców. Eugeniusz był kompletnie zała-
many, wyglądał jak wrak człowieka. 
Wkrótce Izydor (przez rodzinę nazywany 
Jankiem) otrzymał „gryps” z Pawiaka: „Jan-
ku, opiekuj się dziećmi. Twoja Janka”. Pró-
bował dowiedzieć się czegoś więcej, spotkał 
się ze strażniczką z Serbii. Kobieta tylko pła-
kała. Ostatni list Janiny rodzina przechowy-
wała jak relikwię – niestety spłonął w czasie 
powstania warszawskiego na Ochocie. 
Janina Skalska i jej brat Eugeniusz Osta-
powicz zostali rozstrzelani w Palmirach 
20 czerwca 1940 r. Ich ciała wrzucono do 
zbiorowej mogiły i zasypano. Dopiero po 
wojnie odkopywano groby (przy dużym 
wsparciu leśników z Puszczy Kampinoskiej, 
którzy oznaczali ślady miejsc masowych roz-
strzeliwań zbrodniarzy hitlerowskich) i prze-

prowadzano ekshumacje. Bliscy ofiar mogli 
identyfikować zwłoki jedynie po znalezio-
nych przy nich przedmiotach. Maryla rozpo-
znała swoją chustkę, którą jej mama zabrała 
w pośpiechu podczas aresztowania. 
W okresie pobytu na Pawiaku, Janina nie 
była ani razu przesłuchiwana. Od momen-
tu aresztowania była skazana na śmierć. Na 
szczęście nie miała tej świadomości, aż do 
samego końca. Adwokat, który zainkasował 
pieniądze za obiecaną pomoc, okazał się być 
oszustem. Wyłudził w ten sposób mnóstwo 
pieniędzy od wielu rodzin ofiar hitlerowskie-
go terroru, żerując bezlitośnie na ludzkich 
tragediach. 
Po śmierci żony, Izydor ciągle poszukiwany 
przez Gestapo, ukrywał się z dziećmi u da- 
lekich krewnych w Warszawie. Wyrobił fał-
szywe dokumenty i do końca wojny legity-
mował się nazwiskiem Jan Czesławski. Dzię-
ki temu ocalał. 
Przez wiele lat swojego życia nie mógł 
otrząsnąć się z tej ogromnej traumy. Bestial-
ska śmierć ukochanej żony była dla niego 
i całej rodziny wielkim wstrząsem i odcisnęła 
się piętnem na całym ich dalszym życiu.

Materiał udostępniony przez
Macieja Skalskiego, wnuka Janiny

oprac. Anna Tokarska

Uroczystość otwarcia ekspozycji stałej „Palmiry – Muzeum Miejsce Pamięci”

e zbrodnie w Palmirach i Katyniu wydarzyły si w tym samym czasie. 
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Palmiry, 20 czerwca 1940 r. Zdjęcie przedstawia grupę kobiet z zawiązanymi oczami, pro-
wadzoną przez hitlerowskich oprawców na brzeg przygotowanego grobu, bezpośrednio 
przed egzekucją. W oddali widać hałdy piachu, piętrzące się z wykopanego dołu. 
Na pierwszym planie – Janina Skalska, rozpoznana przez rodzinę na podstawie jej sylwetki, 
ale przede wszystkim po charakterystycznej kracie na tkaninie jej płaszcza. 
W czasie ekshumacji w 1945 r., odnaleziono obok Janiny Skalskiej zwłoki jej brata Euge-
niusza Ostapowicza. W dwudniowej egzekucji rozstrzelano łącznie 70 kobiet i 370 męż-
czyzn.
Zdjęcie pochodzi z tajnej dokumentacji warszawskiego Gestapo, przechwycone przez pol-
ski wywiad podziemny. Rodzina zmarłej otrzymała je z Biblioteki Kongresu USA (zdjęcie 
znajdowało się w dziale archiwaliów Prezydenta Roosevelta), dzięki staraniom Andrzeja 
Skalskiego, wnuka Janiny. Zdjęcie trafiło na Zachód w formie mikrofilmu, dostarczone 
z dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością, przez prof. Jana Karskiego, 
legendarnego kuriera Armii Krajowej. Fotografia miała dać świadectwo zbrodni hitlerow-
skich popełnianych na ludności cywilnej.

Palmiry, 20 czerwca 1940 r. Zdj cie przedstawia grup kobiet z zawi

Hanna Bojarska, dyrektor Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy, prezentuje zbiory ekspozycji

W czasie otwarcia ekspozycji w Palmirach, 31 marca 2011 r., 
Andrzej Skalski, wnuk Janiny, wskazuje na zdjęciu swoją babcię, 
prowadzoną przez hitlerowskich oprawców na egzekucję
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I. Wyrok
Piłat wydał wyrok. Sprawę załatwił za plecami Jezusa. Nie chciał podejmować decyzji, 
chciał, by inni podjęli ją za niego. Oskarżenia przeciw Jezusowi wnieśli rozmaici ludzie: 
zarozumiali i obłudni, żądni władzy i zysku, nawet przesadnie religijni oraz niewie-
rzący, a przypieczętował je wszystkie tchórzliwy Piłat, który urzędowo wydał wyrok 
śmierci krzyżowej. Panie, prosimy o prawdziwe sądy i prawdziwe wyroki.

II. Jezus obarczony krzyżem
Jezus bierze krzyż. Nie prosi o pomoc. Nie stara się go uniknąć. Bierze i idzie. Ciężar 
jest wielki, ale On musi iść. Nam tak trudno cierpliwie znosić swój krzyż, gdy nam się 
coś nie udaje, gdy czegoś nie możemy mieć, gdy nas coś boli. A przecież to jest nasz 
krzyż na każdy dzień, który powinni przyjmować wszyscy prawdziwi uczniowie. 
Panie, prosimy Cię o siły do niesienia własnego krzyża.

 III. Jezus upada po raz pierwszy
Upadek. Ciężar jest zbyt wielki, przytłacza, ale Jezus podnosi się. Podnosi się, bo wie-
rzy, że tak musi, bo kocha, bo chce. Panie nasz! Jak bolesne jest cierpienie każdego 
z nas, gdy czujemy się pozostawieni naszej słabości, a przy tym spotykamy się ze 
złą wolą, brakiem zrozumienia w otoczeniu. Tak Ty Panie cierpiałeś, nie poddałeś się 
jednak złośliwości ludzkiej, chciałeś dalej cierpieć za nas. Powstałeś i poszedłeś dalej 
z krzyżem. Panie, prosimy Cię o wiarę w to, co robimy dla innych ludzi. 

IV. Jezus spotyka swoją Matkę
Jezus spotyka swoją Matkę. Cała droga to rozkrzyczany tłum, uderzenia, popychanie, 
tu nie ma przyjaciół. I na tej drodze spotykasz dobro. Jak ono może być w takim 
miejscu?...Jednak może!
Panie, prosimy Cię, byśmy na naszej drodze spotykali dobro.

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi
Szymon wraca do domu, spieszy się… Chce pomóc… Czy chce? Pomaga, bo boi się żoł-
nierzy? Może boi się tłumu? Jezus pozwala sobie nieść krzyż. Ciężar staje się zbyt wielki. 
Tak chętnie pomagał innym, a teraz musi przyjąć pomoc – ON, Wszechmogący! 
W tym wyraża się jego uniżenie.
Panie, prosimy, by w naszym życiu nie wszystko kończyło się na dobrych chęciach.

VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
Weronika przeciska się przez tłum. Idzie pod prąd. Nie stara się podobać, nie krzy-
czy: na krzyż!!! Ona wbrew wszystkim wyciąga ręce, by pomóc, ulżyć w cierpieniu. 
Pokonała przeciwności i podbiegła do Pana otrzeć utrudzoną twarz. Przyniosła ulgę 
w cierpieniu. Panie, prosimy o szczere postawy i szczere działanie.

VII. Jezus upada po raz drugi
Upadek. Nowe głębsze rany, jeszcze więcej krwi! Nowe, boleśniejsze poniżenie, życie 
wypływające wraz z krwią. A przecież drugi upadek nie oznacza kroku wstecz na 
drodze krzyżowej. Każde podźwignięcie to krok na przód, to głębsze doświadczenie, 
nowe zwycięstwo. Wierność ukazuje się w godzinach kryzysu. Wierność daje siłę, by 
pójść dalej. Kto się nie poddaje, ten naprawdę zwycięża.
Panie, daj nam wiarę w zwycięstwo.

VIII. Jezus spotyka płaczące niewiasty
Kobiety płaczą nad Jezusem. Wylewają łzy. Zapewne chodziły za Jezusem i słuchały 
Jego nauk. Gdzie były, gdy Go pojmano? Gdzie były, gdy Go skazano? Dziś płaczą. 
Czy to wystarczy?
Panie, prosimy o siłę do podejmowania trudnych, ale słusznych decyzji. Byśmy byli 
w miejscach, w których powinniśmy być.

Panie, czy mam Ci powiedzieć, że przejście Drogi Krzyżowej sprawia mi pewną trudność? 
Dziś nie potrafię dobrze zrozumieć, co to jest cierpienie, śmierć, poświęcenie posunięte 
aż tak daleko. Z trudem przychodzi mi docenić poświęcenie innych. Kiedy spotykam cier-
piącego, patrzę i nie rozumiem go, a przecież on stoi żywy przede mną. Jak więc mógł-
bym  jasno zrozumieć i głęboko odczuć to, coś uczynił dla mnie? Pomóż mi, Panie, bym 
uczestniczył całym sercem w Twojej Męce i bym Cię coraz więcej kochał. Matko Boża, 
która cierpiąc stałaś pod krzyżem Kalwarii – rozjaśnij mój umysł, rozgrzej serce, wzmoc-
nij wolę i pobudź uczucia, bym potrafił iść razem z Tobą obok Syna nie z beznadziejną 
rozpaczą, ale z wiarą w dokonujące się zbawienie.
– Kłaniamy Ci się, Pani Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Rozważania Drogi Krzyżowej ś.p. Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego w Kościele Garnizonowym św. Jerzego w Łodzi
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+ Tadeusz Płoski
Biskup polowy Wojska Polskiego

IX. Jezus upada po raz trzeci
Trzeci upadek. Jezus upada pod ciężkim brzemieniem ludzkich słabości i nieprawo-
ści. Ale musi powstać, bo już niewiele  jest drogi do Góry Kalwarii, na której umrze 
za zbawienie świata. Chryste, i po trzecim, najboleśniejszym upadku potrafiłeś po-
wstać i iść dalej. Daj nam zrozumieć, że w życiu ludzkim nie ma ostatecznych upad-
ków – takich, z których Twoja łaska i nasz szczery żal podnieść by nie zdołały.
Panie, prosimy, umocnij naszą nadzieję w chwilach zwątpienia i upadku. 

X. Jezus z szat obnażony
Obdarto Cię z szat. Chryste, zabrano Ci wszystko – i wolność, i szaty. Wszystkiego 
pozbawiony stoisz przed swoim Ojcem i przed ludźmi, a przecież jesteś czystym 
darem dla Boga, dla ludzi i dla świata.
Panie, prosimy, pomóż nam, abyśmy umieli być darem dla naszych bliźnich nawet 
wtedy, gdy nic nie posiadamy.

XI. Jezus przybity do krzyża
Przybicie do krzyża. Przybili Cię do krzyża, a Ty modliłeś się za swoich oprawców: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedza, co czynią.” Bądź z nami, Chryste, gdy nasz serce 
będzie się buntować z  powodu ludzkiej niewdzięczności.
Prosimy Cię, abyśmy umieli szczerym sercem przebaczać bliźnim.

XII. Jezus umiera na krzyżu
Śmierć, już po wszystkim, żołnierze wykonali rozkaz, tłum zobaczył to, do czego 
dążył. Ale nawet teraz w tym miejscu, Jezu, potrafisz wybaczyć tym, którzy proszą 
Cię o to.
Panie, daj nam zrozumieć, że koniec życia doczesnego jest spotkaniem z Bogiem, 
powrotem do domu Ojca, na który trzeba być zawsze przygotowanym. 

XIII. Jezus zdjęty z krzyża
Zdjęcie krzyża. Golgota… pustka. Gdzie tłumy, które za Tobą chodziły? Dwóch ludzi, 
tylko dwóch… Oni nie bali się przyjść po Twoje ciało. Nie bali się o nie prosić.
Panie, daj nam odwagę, by upominać się o Ciebie  w każdym miejscu i czasie.

XIV. Jezus złożony w grobie
Złożenie w grobie. Noc… Ciemny Grób… Cisza. Zapomnieli o Tobie Ci, których uzdro-
wiłeś, którym dałeś jeść. Gdzie oni są?
Panie, prosimy Cię o łaskę wdzięczności dla nas, byśmy obdarzali nią ludzi, którzy 
czynili dla nas dobro.

Panie, czy mam Ci powiedzieć, że przejście Drogi Krzyżowej sprawia mi pewną trudność? 
Dziś nie potrafię dobrze zrozumieć, co to jest cierpienie, śmierć, poświęcenie posunięte 
aż tak daleko. Z trudem przychodzi mi docenić poświęcenie innych. Kiedy spotykam cier-
piącego, patrzę i nie rozumiem go, a przecież on stoi żywy przede mną. Jak więc mógł-
bym  jasno zrozumieć i głęboko odczuć to, coś uczynił dla mnie? Pomóż mi, Panie, bym 
uczestniczył całym sercem w Twojej Męce i bym Cię coraz więcej kochał. Matko Boża, 
która cierpiąc stałaś pod krzyżem Kalwarii – rozjaśnij mój umysł, rozgrzej serce, wzmoc-
nij wolę i pobudź uczucia, bym potrafił iść razem z Tobą obok Syna nie z beznadziejną 
rozpaczą, ale z wiarą w dokonujące się zbawienie.
– Kłaniamy Ci się, Pani Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
– Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Rozważania Drogi Krzyżowej ś.p. Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego w Kościele Garnizonowym św. Jerzego w Łodzi

 Zakończenie
„Wszystko się dopełniło.” Krew, która wypłynęła z boku Chrystusa na krzyżu, pod-
kreśla, że śmierć Jezusa jest jak ofiara baranka paschalnego, którego krew urato-
wała naród wybrany od śmierci. Krzyż, a następnie pusty grób są dla nas nadzieją 
na nowe życie.
Panie, mów często do nas, ponieważ twoi słudzy Cię słuchają.
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Hejnalista Zamku Królewskiego w Warszawie
Grzegorz Malinowski, 
pracownik Dowództwa Garnizonu Warszawa
– Jest godzina 11.15. Codziennie o tej porze, na Placu Zamkowym, sły-
chać Hejnał Warszawski z Wieży Zamku Królewskiego. 
Przewodnicy grup turystycznych, planując zwiedzanie stolicy, za punkt 
obowiązkowy uznają wysłuchanie hejnału i stąd – w tym czasie, na Placu 
Zamkowym, jest dużo wycieczek krajowych i zagranicznych. Słuchający 
dziękują hejnaliście oklaskami...
Od kilkunastu lat jestem aktywnym członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Zamku Królewskiego i mam ten zaszczyt, że zostałem wytypowany do 
grania Hejnału Warszawskiego – mówi Grzegorz Malinowski, pracownik 
Oddziału Wychowawczego Dowództwa Garnizonu Warszawa. 
Dowódca Garnizonu Warszawa, gen. bryg. Wiesław Grudziński, pozy-
tywnie ustosunkował się do prośby Towarzystwa Przyjaciół Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, wyrażając zgodę na mój udział w tej pięknej 
inicjatywie. 

Pytany o odczucia, jakie towarzyszą hejnaliście podczas wykonywania hejnału, Pan Grzegorz Malinowski podkreśla, że za każdym razem 
jest to dla niego wielki zaszczyt, kiedy spoglądając z wieży Zamku na panoramę Starówki, może grać Hejnał Warszawski.
Z wykształcenia jest muzykiem, trębaczem, całe zawodowe życie grał w orkiestrach wojskowych. Jest absolwentem Wojskowej Szkoły Mu-
zycznej w Gdańsku, po ukończeniu której grał 13 lat w Orkiestrze Koncertowej Wojska Polskiego. Dzisiaj Orkiestra jest integralną częścią 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Grał także w Filharmonii Nadwiślańskiej, Orkiestrze BOR, w Orkiestrze Stołecznej Policji, 
gdzie był także hejnalistą. Prowadził również Orkiestrę Straży Pożarnej w miejscowości Dobre koło Węgrowa. 
Pomysł grania hejnału na Zamku Królewskim podjęło trzech entuzjastów z AK Zgrupowania „Chrobry II”: Wiesław Newecki, Henryk Łagodz-
ki i Kazimierz Przedpełski, którzy marzyli, aby stolica Polski również miała swój hejnał. 
Inicjatorzy tego znakomitego pomysłu przywołali wydarzenie historyczne z 17 września 1939 r., kiedy Zamek Królewski został zbombar-
dowany przez niemiecką Luftwaffe i o godz. 11.15, zegar na Wieży Zamkowej przestał bić. Te tragiczne wydarzenia dokładnie zapisał kro-
nikarz zamkowy. Uznano to za fakt, który należy zaakcentować. Specjalnie na tę okoliczność, zorganizowano konkurs na skomponowanie 
melodii hejnału, który wygrał prof. Zbigniew Bagiński z Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Melodia jest oparta na 
motywach „Warszawianki”. Pomysłodawcy grania hejnału przywołali odwieczne wartości, które przyświecały pokoleniom Polaków: Bóg, 
Honor, Ojczyzna i stąd hejnał grany jest na trzy strony świata, na pamiątkę tragicznych wydarzeń z historii stolicy.
Melodia skomponowana przez prof. Zbigniewa Bagińskiego, uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy, została uznana jako Hejnał 
Warszawski Miasta Stołecznego Warszawy. 

Zwyczaj grania hejnału na trąbce upowszech-
nił się w średniowiecznym wojsku. Budzono 
tak żołnierzy i ostrzegano przed atakiem. 
Wtedy też miasta utrzymywały swoich trę-
baczy, których zadaniem było dąć na alarm 
w razie pożaru lub napaści wroga. W XV i XVI 
wieku hejnały regulowały czas pracy. Trąbio-
no na pobudkę, otwarcie i zamknięcie bram 
miasta. 
Hejnały grano z wież ratuszowych, bądź ko-
ścielnych, które stanowiły dogodne punkty 
obserwacyjne i z których dobrze rozchodził 
się dźwięk. 

Hejnalista był w mieście osobą niezwykle ważną 
i – w związku z tym – sowicie wynagradzany; 
czuwał przecież nad bezpieczeństwem miasta. 
Dzisiaj odgrywa się hejnały zarówno dla 
podtrzymywania tradycji, jak i ze względów 
prestiżowych. Tak robi się w wielu polskich 
miastach: Poznaniu, Lublinie, Gdańsku czy 
w Zamościu. Najbardziej znany jest oczywi-
ście hejnał krakowski. 
Warszawa nie miała nigdy swojego hejna-
łu. O to, żeby powstał utwór mogący pełnić 
tę funkcję, zabiegali Powstańcy Warszaw-
scy. Dzięki ich staraniom, 3 maja 1995 r., 

w obecności Prezydenta RP na Uchodźstwie, 
Ryszarda Kaczorowskiego, i kombatantów 
Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy 
z Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego zos- 
tał odegrany przez chorążego Wojska Pol-
skiego Piotra Pabicha z Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego – Hejnał Warszawy. 
Zamiarem pomysłodawców było, by hejnał 
– poświęcony pamięci wszystkich Polaków 
poległych w stolicy za wolność i niepod-
ległość Ojczyzny – nie tylko stał się jednym 
z symboli miasta, ale by wpisywał się w jego 
patriotyczno-historyczną tradycję. 
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Niebanalne
życiorysy

Cztery miesiące temu, 
18 grudnia 2010 roku, 
zmarł w Szamotu-
łach w wieku 102 lat 
i 75 roku kapłaństwa, 
ks. pułkownik Hen-

ryk Szklarek-Trzcielski, ostatni żyjący kapelan 
Powstania Warszawskiego. Wraz z Jego odej-
ściem zamknęła się karta historii kapelanów 
wojskowych walczących o wolność Polski 
w czasie II wojny światowej.
Urodził się 19 lipca 1908 roku w Polesiu 
w powiecie Nowy Tomyśl, jako syn Jana, 
nadleśniczego (rozstrzelanego przez Niem-
ców 7 września 1939 roku) i Józefy z domu 
Nowak. W latach 1921–1929 uczęszczał do 
Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Szamotu-
łach, gdzie zdał egzamin maturalny. W 1929 
roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. 17 czerwca 1934 
roku, w katedrze poznańskiej, otrzymał świę- 
cenia kapłańskie z rąk kardynała Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski. Pracę duszpasterską 
rozpoczął jako wikariusz w parafii Święte-
go Stanisława Kostki w Poznaniu. Od 1938 
roku był wikariuszem w Rozdrażewie, a od 
kwietnia 1939 roku parafii Świętego Wita 
w Rogoźnie.

We wrześniu 1939 roku był kapelanem Ba-
talionu Obrony Narodowej „Oborniki”. Po 
zakończeniu walk przybył do Poznania. Ukry-
wał się przed aresztowaniem przez gestapo. 
Pod nazwiskiem Henryk Szymański był ka-
pelanem Sióstr Służebniczek. Uczestniczył 
w rozmowach dotyczących zjednoczenia po-
znańskiej konspiracji. 8 grudnia 1939 roku 
w jego mieszkaniu założono organizację 
Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich, której 
został kapelanem. W kwietniu 1940 roku, 
poszukiwany przez gestapo, uciekł do War-
szawy. Od 1941 roku był kapelanem w Ob-
wodzie ZWZ-AK Warszawa – Stare Miasto. 
Używał pseudonimów: „Mrówka”, „Rogoziń-
ski” i „Trzcielski”. W lutym 1942 roku został 
awansowany na stopień majora, a w lipcu 
1944 roku na podpułkownika. W Powstaniu 
Warszawskim był kapelanem Zgrupowania 
„Kuba” – „Sosna”, walczącego na Starym 
Mieście w Grupie „Północ” AK. 20 sierpnia 
1944 roku został ciężko ranny odłamkami 
bomby przy polowym ołtarzu w czasie od-
prawiania Mszy świętej dla powstańców. 
Przebywał w szpitalu polowym. Po kapi-
tulacji dostał się do niewoli niemieckiej. 
Jako ranny został przewieziony do szpitala 
w Piotrkowie Trybunalskim. Za bohaterstwo 

Ks. Henryk Szklarek-Trzcielski (1908–2010) 
– ostatni kapelan Powstania Warszawskiego

w Powstaniu Warszawskim został odznaczo-
ny Orderem Virtuti Militari V klasy.
W 1945 roku wrócił do archidiecezji poznań-
skiej na pełnione przed wojną stanowisko 
wikariusza w Rogoźnie. W 1946 roku został 
wikariuszem w parafii Świętego Jana Chrzci-
ciela w Ludomach. Był wielokrotnie zatrzy-
mywany i przesłuchiwany przez UB. W 1952 
roku został aresztowany i osadzony w więzie-
niu UB w Poznaniu. Po 7 miesiącach śledztwa 
został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Poznaniu na 4 lata więzienia. W 1954 roku 
w wyniku amnestii odzyskał wolność. Po wyj-
ściu z więzienia nie mógł wrócić do archidie-
cezji poznańskiej, pełnił pracę duszpasterską 
w kilku diecezjach w kraju. W 1960 roku zo-
stał wikariuszem w Jabłonowie Pomorskim. 
Od 1966 roku był proboszczem w Wilczynie 
w archidiecezji poznańskiej. W 1985 roku 
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Sza-
motułach, pomagając w pracy duszpaster-
skiej w parafii Świętego Krzyża. 30 kwietnia 
2001 roku otrzymał awans na stopień puł-
kownika rezerwy.
Odznaczony był również Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Ar-
mii Krajowej i francuskim Croix du Mérite.

Bogusław Szwedo

Był taki Wielki Post 
przed pięcioma la- 
ty, który okazał się 
dla mnie niepo-

wtarzalnymi, bo nieoczekiwanymi „re- 
kolekcjami”. Pracowałam przy pierwszej 
korekcie, pierwszego tomu kazań śp. 
Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego 
„Zostań z nami Panie”. Rutynowa praca 
korektorska okazała się dla mnie nie-
zwykłym doświadczeniem duchowym, 
na miarę otwierania zamkniętych dotąd 
klapek serca, ducha i umysłu. 

To osobiste świadectwo po to, żeby jeszcze 
raz potwierdzić ewangeliczną prawdę, że 
„Słowo Boże jest żywe i skuteczne”, a „Duch 
wieje kędy chce”.
Po śmierci Biskupa Tadeusza w drodze do 
Katynia, 10 kwietnia 2010 r. wiele osób za-
pragnęło mieć te tomy w zasięgu ręki i serca, 
w swoich domach. Były wśród nich osoby, 
których relacje z Kościołem były dotąd „nie-
uporządkowane”, a nawet mocno „urazo-

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”
(refleksje przy ostatnim 7. tomie nauczania śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego)

we”, tak to określę, żeby nikogo nie urazić. 
Duch wieje kędy chce… i nasze wyobraże-
nia o bliźnich wciąż poddaje Bożej korekcie. 
Na nasze szczęście, w dodatku wieczne. 
Intensywna posługa słowa Pasterza Diecezji 
Polowej zaowocowała w ciągu ponad pięciu 
lat siedmioma tomami kazań plus dwa tomy 
wyboru kazań monograficznych: „Dobrze, że 
jesteś, Ojczyzno” i „Pamiętaj o nich, Polsko” 
(pomordowanym i poległym na Wschodzie). 
Za tym pokaźnym plonem wydawniczym stoi 
też ogromny trud ks. płk. Zbigniewa Kępy, 
rzecznika prasowego Ordynariatu Polowego 
i Dziekana Straży Granicznej, który jest redak-
torem naukowym całości. Przy tych tomach 
pracowało zresztą wielu ludzi z wydawnictwa 
Biblos i Wydawnictwa Adam Marszałek.
Przed pierwszą rocznicą tragedii smoleńskiej 
wydany został ostatni tom kazań, którego ty-
tuł pochodzi z ostatniego kazania niewygło-
szonego w Katyniu „Trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi”.
Oprócz homilii wygłoszonych od 1 stycznia 
do niewygłoszonego 10 kwietnia 2010 r. 

w Katyniu, ten tom zawiera również Biskupie 
posłania, adresowane do różnych osób, in-
stytucji, środowisk, modlitwy oraz wywiady, 
których udzielił biskup polowy Tadeusz Płoski 
różnym mediom.
Ostatnie słowa, gesty, uśmiech, dotknięcie 
ręki to nie tylko okruchy sentymentalnej pa-
mięci po tych, co odeszli.
To nie martwy depozyt, który z czasem trafi 
do muzeum, obrośnie nobliwą symboliką.
W wypadku słowa nauczania biskupiego to 
niemilknący żywy przekaz odnawiający życie. 
Zakotwiczony w przeszłości czyli dziedzictwie 
– w nadziei Krzyża, otwierający na przyszłość 
wieczną, uczący żyć tu i teraz. 
Słowa Biskupiego nauczania z 1 kwietnia 
2010 r. (Wielki Czwartek), 2 kwietnia (Wiel-
ki Piątek), 3, 4 i 5 kwietnia to zobowiązanie 
i dar. 
Odczytane, wczoraj, dziś i jutro mają tę samą 
wagę, moc i barwę.
Są wartością konstytutywną naszej chrześci-
jańskiej i polskiej tożsamości.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Hejnalista Zamku Królewskiego w Warszawie



12

Z trzydniową wizytą w kwaterach NATO 
w Belgii i Holandii przebywał Biskup Po-
lowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.

W sobotę, biskup polowy uczestniczył w spo-
tkaniu z Bogusławem Winidem byłym wice-
ministrem ON, ambasadorem RP przy NATO 
oraz gen. dyw. Januszem Bojarskim – polskim 
przedstawicielem wojskowym przy Komi-
tetach Wojskowych NATO i UE, a w kościele 
ojców dominikanów udzielił sakramentu 
bierzmowania dla 62-osobowej grupy polskiej 
młodzieży z rodzin wojskowych z Brukseli, 
Brunssum, Heidelbergu, Mons oraz Ramstein.
W niedzielę w kaplicy na terenie Sojuszni-
czego Dowództwa Sił Połączonych NATO 
(Allied Joint Force Command, JFC) w holen-
derskim Brunssum ordynariusz wojskowy 
odprawił Mszę świętą, którą wraz z nim 
koncelebrowali: ks. prałat płk Henryk Polak 
– kapelan przy Kwaterze Głównej NATO oraz 
ks. mjr Krzysztof Kacorzyk – sekretarz bisku-
pa polowego Wojska Polskiego.
W wygłoszonym kazaniu bp Guzdek mówił 
o tym jak ważny jest udział wiernych w sa-
kramencie pokuty, podkreślając rolę kapłana 
jako pośrednika w spotkaniu z Bogiem.
– Dziękuję przede wszystkim dzieciom, mi-
nistrantom, dyrekcji i nauczycielkom polskiej 
szkoły oraz księdzu kapelanowi Polakowi 
za tak przepiękne powitanie – powiedział, 
zwracając się do obecnych w kaplicy Biskup 
Polowy.
– Jestem pod wrażeniem wspaniałej atmos-
fery i cieszę się z tak licznej obecności naj-
młodszych członków Waszych rodzin. Dzieci 
wystawiają Wam, drodzy Państwo, najlepsze 
świadectwo Waszej wiary, bo dopóki słychać 
tupot dziecięcych kroków zmierzających do 
szkoły i do kościoła jest nadzieja na dobrą 
przyszłość – dodał bp Guzdek.
Oprócz żołnierzy służących w Brunssum w na- 
bożeństwie uczestniczyli przedstawiciele 

personelu bazy AWACS z niemieckiego Ge-
ilenkirchen oraz NATO Communication and 
System Agency (NCSA).
Tuż przed Mszą św. bp Guzdek uczestniczył 
w spotkaniu, w którym udział wzięli: płk Ma-
rek Gładysz – starszy oficer narodowy przy 
JFC Brunssum, płk Dariusz Skrodzki, ppłk 
Tomasz Kotas-starszy oficer narodowy w ba-
zie AWACS orazppłk Marek Syberski – szef 
polskiej delegacjiprzy JFC Brunssum. W cza- 
sie spotkania przedstawiono główne zada-
nia jakie realizują polscy żołnierze służący 
w Brunssum oraz Geilenkirchen, a także spe-
cyfikę pracy w NATO. Po zakończeniu wizyty 
w Holandii JE Biskup Polowy udał się do bel-
gijskiego Mons, gdzie mieści się Sojusznicze 
Dowództwo Operacyjne NATO (ACO). 
Również w niedzielę, bp Guzdek wizytował, 
parafię wojskową p.w. Miłosierdzia Bożego 
w SHAPE.
Ordynariusz Polowy odprawił Mszę świętą, 
którą koncelebrował z ks. Polakiem, ks. Ka-
corzykiem oraz ks. ppłk. George’em Rzasow-
skim – kapelanem wojsk amerykańskich.

W kazaniu biskup pochylił się nad tajemni-
cą spotkania człowieka z Bogiem, z bliźnim 
oraz samym sobą, spotkania możliwego 
w przestrzeni sakramentów, spotkania, któ-
rego owocem może być przewartościowa-
nie i przemiana życia człowieka.
Za przybycie do SHAPE oraz słowa skiero-
wane do żołnierzy i ich rodzin serdecznie 
podziękował ks. biskupowi Polski Narodowy 
Przedstawiciel Wojskowy przy SHAPE, puł-
kownik Andrzej Brzoza.
Po Mszy świętej, zgromadzeni mieli możli-
wość bezpośredniego spotkania i rozmowy 
ze swoim duszpasterzem.
W poniedziałek 28 marca bp Guzdek odwie-
dził polskich żołnierzy służących w kwaterze 
głównej NATO. Biskup spotkał się również 
z ambasadorem RP w Królestwie Belgii, Sła-
womirem Czarlewskim oraz tamtejszą Polo-
nią, a także z Janem Tombińskim – stałym 
przedstawicielem RP przy UE.

mjr Krzysztof Plażuk, ppłk Jacek Danysz  
oprac. kes

Z wizytą w przedstawicielstwach NATO
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Zbliżające się Triduum Sacrum to okres wyjątkowy w całym roku liturgicznym. 
Z wielką intensywnością przeżywamy – rozłożone na trzy etapy – zbawcze wyda-
rzenia: ustanowienie Eucharystii, Mękę, Śmierć, chwalebne Zmartwychwstanie 
naszego Pana. Ten czas, przeżywany w duchu wiary, uzmysławia nam własny du-
alizm. Obserwując zmieniający się świat, spostrzegam własną wypadkową zda-
rzeń, zadaję sobie wtedy pytania. Czego oczekujesz ode mnie Panie? Jak mam 
postępować, aby żyć zgodnie z nakazami wiary? Jak realizować Twoje przykaza-
nia? Pytam także jak często oszukuję samego siebie, aby poczuć się lepiej?

I to jest ten niezwykły czas, kiedy wiarę, której 
nie można ujrzeć w żadnej formie, można „do- 
tknąć”, doświadczyć, i to na samym sobie. 
Przedstawiam zapiski z tego mojego „dotyka-
nia” wiary”, jakie miało miejsce daleko stąd, 
gdzieś na krańcu świata.

* * *
Z dala od rodzin, w żołnierskim obozie, prze-
żywamy swoje Triduum. Czynimy to tak, jak 
to było dotąd, tak jak nas nauczyli katecheci 
w salkach katechetycznych. Tradycja nas zo-
bowiązuje do pielęgnowania wiary. Po co?  
Nie, nie… nikt tego nie manifestuje – każdy 
z nas przeżywa – tak jak potrafi. 

Wielki Czwartek 
W tym dniu w naszym obozie kapelan cele-
bruje rano tylko jedną Mszę świętą. Powinna 
być odprawiana w kościele katedralnym przez 
biskupa i kapłanów diecezjalnych; podczas 
niej poświęca się oleje krzyżma świętego (do 
bierzmowania) i do namaszczania chorych. 
Nowe oleje zabierane są do parafii, stare pali 
się lub wyświeca w lampce wiecznej. Lecz my 
nie mamy katedry, biskupa – jest za to namiot, 
który pełni zaszczytną funkcję świątyni. Oleje, 
wino, komunikanty dostarczane są za pomocą 
śmigła – tak mówimy na zbawczy śmigłowiec 
zaopatrzenia. 
Msza wieczorna Wieczerzy Pańskiej rozpoczy-
na nasze Triduum Sacrum. Przypomina nam 
Ostatnią Wieczerzę, w czasie której Chrystus 
ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i 
wina swoje Ciało i swoją Krew, a następnie dał 
Apostołom do spożycia oraz nakazał im i ich 
następcom w kapłaństwie, aby je ofiarowali 
innym. Na zakończenie Msz św. w uroczystej 
procesji Najświętszy Sakrament przenosi się 
do kaplicy przechowywania (kolejny namiot), 
która ma przypominać uwięzienie Chrystusa 
po zdradzie w Ogrodzie Oliwnym. Po Mszy 
św. na znak dokonanej zdrady i opuszczenia 
Jezusa usuwa się obrus z ołtarza. Zaczynamy 
„Glorię” – naszą „glorie”. Nie ma dzwonów, 
więc walimy kilka salw z naszych moździerzy. 
Całą kanonadę kończy haubica Dana 155 mm 
– jej ciężkie sapnięcie budzi grozę nawet 
w nas samych. Od tego momentu wszystko 
milknie – nastaje cisza. Oni nie odpowiadają 
ogniem, wiedzą, że mamy swój „ramadan”. 

Wielki Piątek 
W tym dniu nasz kapelan nie odprawia Mszy 
św. Zachowujemy powagę i skupienie. Cały 
dzień pościmy. Zresztą i tak nikt nie ma apety-
tu, każdy myśli o tych, którzy są daleko stąd, 
w ojczyźnie. 

Odrętwienie mija – kolejna akcja – rozbi- 
ja się „MEDAVAK”1 – ruszamy.
W czasie lotu, aby nie zapomnieć, opo-
wiadamy sobie, jak ten dzień celebrują 
w górach i nad morzem, w naszych do-
mach rozsianych w różnych częściach na-
szej ojczyzny. Zasypiam, jeszcze 45 minut 
lotu do celu. We śnie widzę ich wszyst-
kich: naszego proboszcza … widzę jak o. Ma-
riusz wchodzi z asystą, upada na twarz przed 
krzyżem, wyrażając uniżenie przed Bogiem, 
w liturgii na cześć Męki Pańskiej, widzę braci 
z mojego klasztorku adorujących Krzyż. 
Monotonny odgłos łopat silnika tnących po-
wietrze wprawia w stan podobny do hipno-
tycznego snu… zasypiam znów…. słyszę słowa 
liturgii – czytanie: Księga Izajasza 52,13–53,12. 
Prorok Izajasz przepowiada męki i cierpienia 
Mesjasza: On dźwigał nasze boleści. (...) Jak 
baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema 
wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust 
swoich”. Unoszą się pod sklepienie klasztorne 
słowa Psalmu 31: Ojcze w Twe ręce powie-
rzam ducha mojego”; rozbrzmiewają słowa 
z Listu do Hebrajczyków (Hbr 4,14–16; 5,7–9): 
mówiące o zbawczym znaczeniu śmierci Chry-
stusa na krzyżu. Ewangelia – Męka Pańska wg 
św. Jana... – A więc tak to było. Biegnę myślą 
do starożytności chrześcijańskiej – budzą się 
obrazy, czuję grozę tamtych chwil... Wracam 
myślami do świątyni, w której zawarłem sa-
krament małżeństwa, ochrzciłem moje dzieci, 
gdzie czuję się bezpieczny w obcięciach Matki 
Bożej Łaskawej Niezawodnej Nadziei. 
Zaczyna się adoracja Krzyża, który jest przeno-
szony do prezbiterium. Ojciec Łukasz w oto- 
czeniu gromady ministrantów odsłania go 
w trzech etapach, za każdym razem śpiewa-
jąc głosem cherubina: Oto drzewo Krzyża, 
na którym zawisło Zbawienie świata (Ecce 
lignum Crucis, in que salus mundi pependit), 
na co wierni odpowiadają: Pójdźmy z pokło-
nem (Venite adadoramus). Następnie wierni 
oddają cześć odsłoniętemu krzyżowi poprzez 
pocałunek.
Ku konfesjonałowi powolnym krokiem zmierza 
o. Salwator, gotowy jak zwykle podnieść brze-
mię odpuszczania grzechów. Ludzie ustawiają 
się do Komunii świętej. Rozdawana jest z hostii 
konsekrowanych w Wielki Czwartek. O. Hiero-
nim stoi pełen dostojeństwa i powagi, niczym 
tytan podtrzymujący sklepienie świata, dzierżąc 
w swych rękach Ciało naszego Pana, obok nie-
go inny heros błyszczący poświatą uśmiechów 
swoich wychowanków – ojciec Przemysław 
(jakże dzieciaki za nim przepadają!). 
Kolejny obraz: procesja do Grobu Pańskiego. 
Zgodnie z wielowiekową tradycją na koniec 

liturgii bracia mniejsi przenoszą nakryty prze-
źroczystym welonem Najświętszy Sakrament 
do Grobu Pańskiego. Tam ministranci – mali 
żołnierze Chrystusa – sprawują wartę. Nad 
wszystkimi czuwa niezniszczalny brat Ma-
riusz. 
Tak jest od lat, powiedzieć można – od wie-
ków.

Wielka Sobota 
Tango! Tu Delta 4 – teren zabezpieczony – pro-
wadzimy rozpoznanie. Odbiór!
Trwamy na posterunku.
Wielka Sobota to dzień, w którym my, katoli-
cy, trwamy przy Grobie Pańskim, rozważając 
Mękę i Śmierć Chrystusa. Pogrążeni jesteśmy 
w modlitwie i poście oczekując na Jego Zmar-
twychwstanie.
Święcimy również pokarmy, które znajdą się 
później na stole wielkanocnym. Zwyczaj ten 
nawiązuje do wieczerzy paschalnej Izraelitów, 
którą spożywał również Chrystus w Wielki 
Czwartek. Figurka baranka symbolizuje ba-
ranka paschalnego, wędliny – mięso baranka; 
chrzan (pieprz) – gorzkie zioła, sól – słoną 
wodę, chleb – przaśny chleb paschalny. Jajka 
nie mają odniesienia do posiłków paschal-
nych, są pozostałością z kultów pogańskich, 
lecz mają chrześcijańską interpretację i ozna-
czają nowe życie. Święcenie innych pokarmów 
nie ma liturgicznego uzasadnienia.
Wieczorem odprawia się Mszę Wigilii Paschal-
nej. Przed klasztorem o. Mariusz święci ogień, 
od którego zapala Paschał. Jest on również 
jednym z symboli trwania z Chrystusem w na-
dziei. Na świecy paschalnej o. Mariusz rysuje 
krzyż i litery: (alfa) i (omega). Jest to symbol 
oznaczający, że na początku był Bóg i on też 
przyjdzie na końcu jako miłosierny Sędzia. 
Na Paschale pisze także bieżącą datę, chcąc 
podkreślić, że Chrystus przechodzi od punktu 
alfa (od stworzenia świata) do punktu ome-
ga (końca świata) historii zbawienia. Wbija 
w Paschał pięć gwoździ symbolizujących pięć 
ran Chrystusa. 
Światło świecy paschalnej rozjaśnia mroki 
ciemnego kościoła, odwołuje się do Chry-
stusa, który rozprasza mroki ludzkiego życia, 
nadając mu sens. Na koniec proboszcz święci 
wodę chrzcielną, zanurzając w niej Paschał.

„Zulu time” – czas „dotykania” wiary 
Refleksje zapisane „na krańcach świata”

jak o. Ma liturgii bracia mniejsi przenosz nakryty prze
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Z wysokich obłoków pilnujesz Polaków, nasz Patronie 

W pierwszą sobotę miesiąca, tak znaczącą 
w objawieniach fatimskich, przypadła w tym 
roku 6. rocznica śmierci Jana Pawła II. W swo-
im nowym kościele wierni z Wesołej modlili się 
2 kwietnia 2011 r. m.in. o rychłą kanonizację 
swojego przyszłego Patrona. Na ołtarzu sta-
ły obrazy Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, 
przywiezione przez ojców szensztackich. Mat-
ka Boża w tym wizerunku odwiedza rodziny 
parafii z Wesołej, które wspólnie modlą się na 
różańcu, wypraszając łaski dla swoich bliskich 
i całej parafii.
– Matka Boża Trzykroć Przedziwna, mówił ks. 
ppłk Piotr Majka, na jednym ręku trzyma Pana 
Jezusa, ale drugą ma wolną. Ta druga ręka 
jest dla nas, by nas zanieść do swego Syna. 
Ufne zawierzenie Maryi, tak jak to czynił Jan 
Paweł II, może nas najpewniej zaprowadzić 
do Boga.
Nawiązując do czytanej dziś ewangelii o faryze-
uszu i celniku, proboszcz Majka mówił o praw-
dziwej pobożności i świętoszkowatości, która 
zadowala się pozorami wiary. Kontemplując 
własną nieskazitelność, wiara faryzejska nie po-
zostawia miejsca na uzdrawiającą moc Boga. 
To modlitwa celnika z dzisiejszej ewangelii jest 
prawdziwą modlitwą człowieka pokornego, 
świadomego swojej grzeszności i liczącego na 
Boże Miłosierdzie. – Największą pychą grze-
szy człowiek, który mówi, że nie ma grzechu. 
Chrystus uzdrawia tylko skruszonych w sercu.
Po Mszy św. parafianie z kościoła garnizonowe-
go z Wesołej wysłuchali koncertu poświęcone-
go Janowi Pawłowi II „Jan Paweł II we wspo-
mnieniach”. Pomysłodawcą koncertu i jed- 
nym z wykonawców był Michał Muskat. Frag-
menty wspomnień czytały: Ewa Konstanciak 
i Anna Krawczyk, a oprawę muzyczną i aran-
żacje przygotował Andrzej Zagrodzki. Koncert 

współuczestniczyła Diecezja Wojskowa. Pano- 
wał wówczas wielki upał. Gdy Bp Chrapek 
przyszedł przed Mszą św. do Jan Pawła II z su-
gestią, żeby ograniczył swój udział w liturgii do 
przeczytania homilii ze względu na czterdzie-
stostopniowy upał przy ołtarzu, usłyszał odpo-
wiedź: – Ja przyjechałem po to, by służyć.
Gdy Jan Paweł II został ugodzony śmiertelnie 
przez Ali Agcę na palcu św. Piotra 13 maja 
1981 r., kierowca, który normalnie przemierzał 
trasę z Watykanu do Kliniki Gemelli w 30 mi-
nut, tym razem pokonał ją w 8 minut. – Pod-
czas tej jazdy ranny papież wymawiał tylko 
jedno Imię – Imię Maryi.
– Z wysokich obłoków pilnujesz Polaków, nasz 
Patronie…
Drogę pokazałeś, będzie tak jak chciałeś…
A Twoje przesłanie tu z nami zostanie…
Te niezwykle zobowiązujące deklaracje zostały 
odśpiewane na góralską nutę na zakończenie 
koncertu.
W kruchcie kościoła za szybą pamiątki nie-
zwykłe – tablica i kilenia, upamiętniające po-
święcenie i wmurowanie (17 czerwca 2009 r.) 
przez śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego kamienia 
węgielnego, pochodzącego z Bazyliki w Wa-
dowicach.
Pierwszym proboszczem parafii był śp. ks. Sta- 
nisław Potapczuk. Obecnie gospodarzem pa-
rafii jest ks. ppłk Piotr Majka, a wikariuszem 
ks. kpt. Tomasz Szefliński.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

ilustrowały zdjęcia z różnych okresów 
pontyfikatu Ojca świętego.
Ze wspomnień ludzi, którzy zetknęli się 
z Janem Pawłem II w różnych okresach 
jego życia, wyłania się portret czło-
wieka integralnego, który szedł drogą 
świętości. To jego powołanie do świę-
tości odczytali już koledzy z lat młodości, gdy 
na drzwiach  pokoju przykleili mu kartkę – 
nibyżart: „Karol Wojtyła –początkujący świę-
ty.” Nie wstydził się swojej pobożności, gdy 
pracował jako robotnik w czasie okupacji. Klę-
kał o godz. 12, na środku fabryki i się modlił, 
wspomina jeden z robotników z Solvayu. Nie 
zważał na kpiny, bo nie wszyscy odnosili się 
do jego pobożności z szacunkiem.
O wielkiej wrażliwości społecznej Karola 
Wojtyły świadczy m.in. zdarzenie, o którym 
opowiadał jego kolega ksiądz. Gdy szli ra-
zem, podeszła uboga niewiasta z pytaniem: 
– Który to Karol Wojtyła? Mój mąż praco-
wał z nim w fabryce i gdy ja urodziłam, on 
przyjął dobrowolnie za niego zastępstwo aż 
do czasu, gdy wydobrzałam. Wdzięczna ko-
bieta podarowała ks. Karolowi nowe buty, 
które niebawem zostały ofiarowane bardziej 
potrzebującemu robotnikowi. A ks. Wojtyła 
nadal chodził w mocno podniszczonych.
Skarbnik z pierwszej parafii z Niegowici mówi 
o księdzu Wojtyle, że było w nim coś nadzwy-
czajnego, na co składały się: rozmodlenie, 
pokora i ubóstwo. – Gdy chodził po kolędzie; 
to co brał u bogatych, zostawiał biednym.
Karola Wojtyłę, a potem Jana Pawła II wspo-
minali m.in. uczestnicy „duszpasterstwa wuj-
kowego”, studenci z KUL, Kard. Deskur, Bp Jan 
Chrapek, Julian Kydryński, Bp Dyczkowski.
Wielu wojskowych pamięta zapewne piel-
grzymkę  do  Sandomierza w 1999 r., w której 

W 1996 r. na schodach Klubu Garnizonowego Kościuszkowców przy ołtarzu po-
lowym stała figura Matki Bożej Fatimskiej. Tej, której Jan Paweł II dziękował 
za uratowanie życia w zamachu 13 maja 1981 r. Naprzeciwko był nieczynny od 
lat basen. Czy ktokolwiek z wojskowych mieszkańców, którzy modlili się wtedy 
podczas peregrynacji figury z Fatimy, przypuszczał, że stanie tu kościół, który po 
beatyfikacji przyjmie imię Błogosławionego Jana Pawła II?

Koncert dla Jana Pawła II  w kościele garnizonowym w Wesołej

Wielka Niedziela 
Drogi mężu. 
U nas wszystko w porządku. Kochamy Cię 
i czekamy na Twój powrót. Piszemy do ciebie 
tego e-maila, aby podzielić się z Tobą dobrą 
nowiną. Jezus Chrystus zmartwychwstał, po-
konał śmierć. Alleluja! 
W niedziele byliśmy w naszym klasztorku. 
Mszę poprzedziła jak zawsze uroczysta proce-
sja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczęła 
się przy Grobie Pańskim, przy którym O. Łukasz 
śpiewem oznajmił zmartwychwstanie Pana 
Naszego. Niosąc monstrancję z Hostią nasz 
proboszcz, poprowadził procesję. Dziewczyn-
ki sypały płatkami kwiatów, chłopcy dzwonili 
dzwonkami… wszystko było uroczyste. 
W poniedziałek rano po nabożeństwie niektó-
rym dostało się też dyngusa! Ojciec Przemy-

sław i ojciec Łukasz nie zapomnieli o jeszcze 
jednej niepisanej tradycji, za co gromił ich jak 
zwykle o. Mariusz – „Już ja wam dam te po-
gańskie zwyczaje”. (…) i wszyscy się cieszyli, 
bo to już wiosna mój drogi. 
Tylko ciebie nam brakowało. Modlimy się za 
Twój powrót.

Z trudem wydobywam te skrawki na światło 
dzienne. To była moja tajemnica, retrospekcja, 
ale aby pewne rzeczy do nas dotarły, czasem 
nie wystarczy słowo. Mówić dziecku: „nie 
dotykaj, bo się oparzysz” – posłucha nas od 
pierwszej chwili? 
Zatytułowałem tę opowieść „Zulu time” – jest 
to zwrot wojskowy na określenie uniwersalne-
go czasu skoordynowanego – ustala się w ten 
sposób czas jednolity. Takim ujednoliconym 

czasem w naszym kościele jest Triduum Pas-
chalne. Jest to czas – kolejna szansa – dana 
nam, aby przemyśleć, odnaleźć swoją drogę, 
przeżyć oczyszczenie swoiste katharsis – to, 
jakby dusza zmieniała swoją barwę – z tej 
przybrudzonej codziennością na promieniują-
cą własnym światłem, które powinniśmy prze-
kazywać innym – aby trwać. Bo dopóki jedna 
iskierka w nas, dopóty jest nadzieja. Wszyscy 
możemy postępować jak On, iść Jego drogą, 
stać się Jego uczniami. 
Ja zyskałem tę świadomość gdzieś daleko 
poza domem... Zulu triduum sacrum – zyska-
nie nowej świadomości…

plut. Witold Filipski

1 Śmigłowiec ewakuacji medycznej.
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Legionowo
W niedzielę 3 kwietnia br., w parafii p.w. Jó-
zefa Oblubieńca NMP  odbyła się po raz kolej-
ny „Niedziela Chleba”. Jest to charytatywna 
akcja Parafialnego Zespołu Caritas. Odbywa 
się ona w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 
Chleb pobłogosławiony podczas Mszy św. 
rozdawany jest wiernym, a dobrowolne ofia-
ry składane podczas tej akcji są przeznaczone 
dla najuboższych parafian. Tego dnia rozdano 
aż 800 bochenków chleba. Akcja „Niedziela 
Chleba” z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz 
większą popularnością.                            J.W

Wodzisław Śląski
29 marca br. w Wodzisławiu Śląskim odbyły się uroczystości 100-lecia urodzin księdza 
Wilhelma Kubsza – kapelana I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki, generalnego dziekana 
Wojska Polskiego.
Inicjatorem obchodów był dziekan Wodzisławia Śląskiego ks. prał. Bogusław Płonka, 
który wraz ze starostą Tadeuszem Skatułą i prezydentem miasta Mieczysławem Kiecą 
zadbali o podniosły i patriotyczny wymiar.
O godzinie 11.00 została odprawiona Msza Święta w kościele Wniebowzięcia NMP, 
której przewodniczył Prowincjał Oblatów Maryi Niepokalanej Ryszard Szmydki. Kon-
celebrowali: ks. prał Bogusław Płonka, który wygłosił Słowo Boże, O. Antoni Pośpiech 
– Archidiecezjalny Kapelan Rodzin Katyńskich z Katowic – Koszutki oraz ks. prał płk. 
Mirosław Sułek, dziekan II Korpusu Zmechanizowanego i proboszcz Parafii Wojskowej 
w Katowicach.
Po Mszy św. goście wraz z wiernymi przeszli na ulicę księdza Wilhelma Kubsza nr 18 
gdzie bratanek Zbigniew Kubsz wraz z bratanicą Celestyną Kubsz odsłonili pamiąt-
kową tablicę. Ksiądz dziekan Płonka dokonał uroczystego poświęcenia. Przemówił 
prezydent miasta Wodzisław Śląski, Mieczysław Kieca: „Często szukamy bohaterów 
gdzieś daleko, podczas gdy mamy ich tak blisko”. „Życiorys księdza pułkownika Wil-
helma mógłby posłużyć za scenariusz niejednego filmu. To prawdziwy kapłan i wielki 
patriota kochający Boga i Ojczyznę”. 
O godzinie 13.00 w miejskiej i powiatowej bibliotece publicznej wspominał księdza płk. 
Kubsza doktor Józef Musioł. Goszcząc wielokrotnie na plebanii parafii wojskowej w Jele-
niej Górze spisał wspomnienia ks. Wilhelma z okresu partyzanckiego oraz formułowania 
I Dywizji Kościuszkowskiej i całego szlaku bojowego. Wyjaśnił też okoliczności wydalenia 
z wojska księdza pułkownika, a także ponownego przywrócenia do służby w 1969 roku. 
Była to zadziwiająca opowieść o skromnym i pobożnym kapelanie wojskowym. 
Wilhelm Franciszek Kubasz urodził się 29 III 1911 r. w Gliwicach, jako szósty syn z jede-
naściorga dzieci Karola i Jadwigi. Już od najmłodszych lat Wilhelm wzrasta w atmosfe-
rze pobożności i patriotyzmu, gdyż jego ojciec był uczestnikiem powstań śląskich. Od 
1914 r. rodzina Kubszów przenosi się na stałe do Wodzisławia Śląskiego, gdzie Wilhelm 
uczęszcza do szkoły podstawowej. W 1930 roku po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, 
wstępuje do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Maryi Niepokalanej w Markowicach. 
Święcenia kapłańskie otrzymuje z rąk ks. abpa W. Dynka w 21 VI 1936 r. Przez trzy lata 
pełni funkcję ekonoma seminaryjnego. W 1939 roku zostaje skierowany, jako wikariusz 
na parafię Łunin na Polesiu jednak po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną jest 
zmuszony opuścić placówkę , udaje się do Łunińca oraz do Puzicz. 
Puzicze były parafią, która leżała w centrum działalności partyzanckiej. Ks. Kubisz, jako 
wikariusz nawiązuje ścisłą współpracę z partyzantami. W momencie, gdy odmawia 
przyjęcia niemieckiej volkslisty zostaje aresztowany przez gestapo i osadzony w aresz-
cie śledczym pod zarzutem łączności z partyzantami, kolportaż ulotek oraz wpływa-
nie na młodzież, by nie zgłaszała się na roboty do Niemiec. Wciągnięty na listę osób 
przewidzianych na rozstrzelanie udaje mu się zbiec przez egzakcją dzięki pomocy au-
striackiego strażnika-katolika. Chroni się w radzieckim oddziale partyzanckim w lutym 
1943 roku. Uczestniczy w walce z siłami niemieckimi odznaczając się wielką odwagą. 
Pełni obowiązki kapelana oraz lekarza i stomatologa. Po utworzeniu polskiej dywizji im. 
T. Kościuszki (w ZSRR) zostaje kapelanem a 5 VII 1943 roku zostaje mianowany na ma-
jora kapelana I Dywizji.
Po przybyciu do Sielc nad Oką rozpoczyna pracę duszpasterską. Po pierwszej Mszy 
św. Polowej przyjmuję przysięgę Z. Berlinga, dowódcy dywizji oraz 11 tyś. żołnierzy 
polskich. Uczestniczy w bitwie pod Lenino, jest redaktorem dodatku religijnego do 
żołnierskiego pisma „ Żołnierz Wolności”. 1 I 1944 roku odwiedza obóz jeniecki pod 
Moskwą, gdzie pozyskuje wielu Polaków ze Śląska i Pomorza (wcielonych do wermach-
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Darłowo
W Darłowie, 1 kwietnia br. o godz. 20.00 roz-
poczęła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. 
Tegoroczne rozważania oparte były o życie 
i nauczanie Sługi Bożego Jana Pawła II. Roz-
ważania przygotowane przez księdza kapela-
na czytane były przez przedstawicieli wszyst-
kich darłowskich parafii. Tegoroczna Droga 
Krzyżowa rozpoczęła się na Placu Kościuszki 
przy Ratuszu Miejskim i biegł w kierunku 
pamiątkowego kamienia ustawionego kilka 
lat wcześniej na świadectwo wielkości Piotra 
z Wadowic. Na zakończenie Nabożeństwa 
kapłani udzielili wiernym błogosławieństwa 
i wspólnie odśpiewano „Barkę”, ulubioną 
pieśń Ojca Świętego.                                Xsd

tu). Współuczestniczy w pochodzie wojska na 
Wołyń, dociera do Chełmu a następnie przez 
Piaski wkracza do Lublina. 21 VII 1944 roku 
awansuje na podpułkownika i zostaje gene-
ralnym dziekanem WP. Bierze udział również 
w walkach pod Puławami oraz w bitwie I Bry- 
gady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 
pod Studziankami. Błogosławi żołnierzy idą- 
cych z pomocą walczącej w krwawiącej stolicy.
W wyniku walk politycznych Kubszowi zagro-
żono sądem wojennym – został oskarżony 
w wygłoszenie podjudzającego kazania w Prze-
myślu oraz rzekome odrzucenie zapropono-
wanego mu mandatu do Krajowej rady Naro-
dowej. Zostaje wydalony z wojska 31.01.1945 
roku. Wraca do życia zakonnego w klasztorze 
OO. Oblatów na Świętym Krzyżu. Zmieniając 
placówki w 1969 roku (dzięki życzliwości no-
wego dziekana generalnego WP zostaje pro-
boszczem garnizonowego kościoła we Wro-
cławiu a rok później w Katowicach. W 1973 
roku przenosi się do Jeleniej Góry a w 1977 
roku Wilhelm Kubsz odchodzi w stan spoczyn-
ku kończąc służbę wojskowo-duszpasterską. 
24 VII 1978 roku umiera i zostaje pochowany 
w Jeleniej Górze.                                       M.S.
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