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Pomógł ludziom w mundurach odkryć własną tożsamość 
i zmobilizował do życia w prawdzie

 + Biskup Polowy Józef Guzdek
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

W okresie wielkanocnym liturgia opiewa 
Chrystusa zmartwychwstałego, zwycięzcę 
śmierci i grzechu, żywego i obecnego w życiu 
Kościoła i dziejach świata. Radosna Nowina 
o Bożej Miłości ukazującej się w Chrystusie, 
Baranku Ofiarnym, Dobrym Pasterzu, dają-
cym swe życie za przyjaciół swoich rozprze-
strzenia się nieustannie aż po krańce świa-
ta, a równocześnie napotyka na odrzucenie 
i przeszkody we wszystkich częściach świa-
ta. Dziś tak jak i wówczas Krzyż prowadzi do 
Zmartwychwstania.
We wtorek 24 maja przypada wspomnienie 
liturgiczne Matki Bożej Wspomożenie Wier-
nych. Jest ona bardzo pobożnie czczona 
w sanktuarium w Sheshan nieopodal Szan-
ghaju: cały Kościół łączy się w modlitwie 
z Kościołem w Chinach. Tam, podobnie jak 
w innych miejscach Chrystus przeżywa swo-
ją Mękę. Chociaż wzrasta liczba tych, którzy 
przyjmują Go jako Pana, są też inni, którzy 
odrzucają Chrystusa, którzy Go nie znają lub 
prześladują. „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?”(Dz 9.4): Kościół w Chinach, 
zwłaszcza w tym czasie potrzebuje modlitw 
Kościoła powszechnego. Zachęcam nade 
wszystko wszystkich katolików chińskich, by 
nadal pogłębiali i nasilali swoje modlitwy, 
zwłaszcza do Matki Bożej, Panny Możnej. 
Równocześnie wszyscy katolicy na całym 
świecie mają obowiązek modlenia się za Ko-
ściół w Chinach: wierni ci mają prawo do na-
szej modlitwy, potrzebują naszej modlitwy.
Wiemy z Dziejów Apostolskich, że kiedy Piotr 
był w więzieniu wszyscy się za niego żarli-
wie modlili i w efekcie przyszedł anioł, aby 
go uwolnić. Czyńmy podobnie: módlmy się 
intensywnie wszyscy razem za ten Kościół, 
ufając, że przez nasze modlitwy możemy 
uczynić dla niego coś bardzo realnego.
Chińscy katolicy, jak to wiele razy mówili 
pragną jedności z Kościołem powszechnym, 

z Najwyższym pasterzem, z Następcą Piotra. 
Poprzez nasze modlitwy możemy wyprosić 
dla Kościoła w Chinach, by pozostał jeden, 
święty, katolicki, wierny i wytrwały w dok-
trynie i dyscyplinie Kościoła. Zasługuje on na 
naszą miłość.
Wiemy, że pośród naszych braci biskupów 
są tacy, którzy cierpią i na których wywiera-
ny jest nacisk w wypełnianiu ich posługi bi-
skupiej. Im, kapłanom i wszystkim katolikom 
napotykającym na trudności w swobodnym 
wyznawaniu swej wiary wyrażamy naszą bli-
skość. Poprzez nasze modlitwy możemy im 
dopomóc w odnalezieniu drogi, by utrzy-
mywali żywą wiarę, mieli mocną nadzieję 
i żarliwą miłość do wszystkich ludzi oraz 
w zachowaniu całej pełni eklezjologii, jaką 
otrzymaliśmy od Pana i Apostołów, która 
była nam wiernie przekazywana aż do na-
szych dni. Poprzez modlitwą możemy wypro-
sić, aby ich pragnienie, by być w jednym i po-
wszechnym Kościele okazało się silniejsze od 
pokusy pójścia drogą niezależną od Piotra. 
Modlitwa może dla nich i dla nas wyprosić 
radość i moc, by głosić i dawać świadectwo, 
z całą otwartością i bez przeszkód Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwsta-
łego, Nowego Człowieka, zwycięzcę grzechu 
i śmierci.
Wraz z wami wszystkimi proszę Maryję, by 
wstawiała się, aby wszyscy z nich upodab-
niali się coraz bardziej do Chrystusa i dawali 
się coraz hojniej swoim braciom. Proszę Ma-
ryję, aby oświeciła tych,, którzy przeżywają 
wątpliwości, przywołała zagubionych, pocie-
szyła uciśnionych, umocniła tych, którzy są 
omotani pokusą oportunizmu Panno Mario, 
Wspomożenie Wiernych, Matko Boża z She-
shan, módl się za nami.

Benedykt XVI,
Watykan 18 maja 2011 r.

„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”
Apel Ojca Świętego o modlitwę za Kościół w Chinach

5 czerwca – Uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego (VII Niedziela Wielkanocy)

Mt 28, 16-20.
Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii o roze-
słaniu swoich uczniów, są dziś jak najbar-
dziej skierowane również i do mnie. „Idź na 
cały świat”. Nie chodzi tu, abym opuścił 
swój kraj i udał się w dalekie zakątki świa-
ta, ale żebym zobaczył i pomyślał o świecie, 
w którym codziennie się obracam. Czy po-
trafię być świadkiem Jezusa, właśnie w tym 
otoczeniu w jakim żyję. Jezus pragnie dziś 
abyśmy zachowywali całą Jego naukę, o któ-
rej usłyszeliśmy z Ewangelii. W wypełnianiu 
nauki Chrystusa nie jesteśmy sami, bo jest 
z nami Jezus, jak sam obiecał.

12 czerwca – Niedziela Zesłania Ducha 
Świętego

J 20, 19-23.
Zawsze ilekroć uświadamiamy sobie, że Je-
zus jest z nami choć nie widoczny, rodzi się 
w nas pokój. Kiedy Apostołowie zauważy-
li, że Jezus jest z nimi, ich lęk zamienił się 
w radość. Tak wiele wydarzeń w naszym 
życiu może mieć wpływ na stan naszego 
ducha. Może wtedy w nas rodzić się strach 
i niepokój. Jezus staje zawsze pośrodku 
naszej biedy. „Ufamy, że Ty jesteś obecny 
pośród naszych cierpień, że nigdy nie zosta-
wiasz nas samych”.

13 czerwca – Święto Najśw. Maryi Panny, 
Matki Kościoła

J 2, 1-11.
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzo-
ne w poniedziałek po uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego, zostało wprowadzone do 
polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 
1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą 
Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, 
że Zesłanie Ducha Świętego było począt-
kiem działalności Kościoła. Oblubienica Du-
cha Świętego, mocą którego w dniu Zwia-
stowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła 
w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie 
Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Ma-
ryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Ko-
ścioła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

PAPIESKIE INTENCJE 
MISYJNE NA MAJ

Aby Pan pozwolił Kościołowi w Chi-
nach wytrwać w wierności Ewangelii 
i wzrastać w jedności.

29 maja wspomnienie 
św. Urszuli Ledóchowskiej 
– założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Serca 
Jezusa Konającego



3

Na początku Eucharystii proboszcz katedry 
polowej ks. płk Robert Mokrzycki podkreślił, 
że sprawowana dziś Eucharystia jest dzięk-
czynieniem Kościoła Wojskowego w Polsce 
za „wielkie rzeczy, które uczynił żołnierzom 
Wojska Polskiego, funkcjonariuszom służb 
mundurowych i całej naszej Ojczyźnie Bóg 
Wszechmogący przez posługę Jana Pawła II”. 

Przypomniał o wizycie Papieża-Polaka w mu-
rach katedry polowej przed dwudziestu laty 
i o jego słowach wypowiedzianych podczas 
tej wizyty: – Pragnę w czasie krótkiego po-
bytu, w czasie tego nawiedzenia, wyrazić 
wielką radość z tego, że Wojsko Polskie od-
zyskało swojego biskupa polowego, i że ten 
biskup ma w Warszawie swoją katedrę (…) 
Niech Bóg pozwoli tej katedrze, ażeby mogła 
w stosunku do duszpasterstwa wojskowego 
pełnić tę funkcję, jaką spełnia każda katedra 
biskupia na świecie, tzn. jest matką wszyst-
kich kościołów, które są wśród żołnierzy, 
garnizonów, rozproszone po całym kraju, ale 
stanowią specjalną jedność ze względu na 
charakter wspólnoty, która jest jednocześnie 
wspólnotą żołnierzy, wspólnotą wojskową 
i równocześnie wspólnotą chrześcijańską, ka- 
tolicką, skupioną wokół biskupa, skupioną 
wokół Piotra”. Proboszcz katedry poprosił 
biskupa polowego o poświęcenie obrazu bł. 
Jana Pawła II. 

nów. – Łaska powołania okazała się jednak 
mocniejsza: spośród ponad 3 tysięcy żołnierzy 
alumnów zdecydowana większość doszła do 
kapłaństwa, niektórzy z nich zostali biskupa-
mi, zaś ks. Jerzy Popiełuszko został zaliczony 
w poczet błogosławionych.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że Jan Pa-
weł II nie tylko pomógł odzyskać godność 
oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego. 
– Wyrażamy też wdzięczność za podkreślanie, 
że służba w szeregach wojska, policji i innych 
formacjach mundurowych jest nie tylko zawo-
dem, ale powołaniem, jest wewnętrznym obo-
wiązkiem, nakazem serca, aby stawać w ob- 
ronie pokoju, praw człowieka, bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego – powiedział.
Na koniec biskup Guzdek zaapelował do ze-
branych, aby pontyfikat bł. Jana Pawła II stał 
się „inspiracją do refleksji i działania”. Realiza-
cja jego duchowego testamentu jest dopiero 
przed nami, ale już dziś pytamy: czy potrafimy 
być apostołami prawdy, tak jak on był jej apo-
stołem i obrońcą” – zachęcał.
Mszę św. w 91. rocznicę urodzin Jana Pawła II 
koncelebrowało liczne grono kapelanów Or- 
dynariatu Polowego. Eucharystię koncelebro- 
wali także księża profesorowie z UKSW z rek-
torem ks. prof. Henrykiem Skorowskim na 
czele. Licznie przybyli przedstawiciele wojska, 
policji, Straży Granicznej, Straży Ochrony Ko-
lei, Służby Celnej, Straży Pożarnej. Przy ołtarzu 
stanął poczet sztandarowy Batalionu Repre-
zentacyjnego Wojska Polskiego oraz poczty 
sztandarowe innych formacji mundurowych. 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego uświetnił liturgię śpiewem, a po za-
kończeniu Mszy św. wystąpił z okolicznościo-
wym koncertem „W Ojczyznę zakorzeniony”. 
Śpiew i muzyka przeplatane były fragmentami 
homilii bł. Jana Pawła II i poezją.
Poświęcony przez biskupa Guzdka ołtarz 
w swej architekturze nawiązuje do znajdu-
jącego się po lewej stronie prezbiterium ka- 

tedry ołtarza Bożego Miłosierdzia. Płasko-
rzeźba o wymiarze 4 metrów kwadratowych, 
złocona ceramicznym złotem, została wy-
konana przez Pracownię Artystyczną Lecha 
i Piotra Grześkiewiczów, którzy są twórcami 
wystroju prezbiterium świątyni. Wizerunek 
błogosławionego Jana Pawła II został nama-
lowany przez Ryszarda Primke z Warszawy, 
którego dziełem są również portrety Błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszki (w lewej 
nawie bocznej) i Błogosławionego ks. kmdr. 
Władysława Miedonia (w prawej nawie bocz-
nej) Katedry Polowej.

kes/jes 

Fo
t. 

An
na

 T
ok

ar
sk

a

– Władza i wpływy wielkich tego świata koń-
czą się zwykle wraz z ich śmiercią. Inaczej jest 
z prorokiem, mówił o Apostole Prawdy Janie 
Pawle II Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy przypomniał 
też zdecydowaną zachętę do odwagi, wyra-
żonej w słowach z początku pontyfikatu: „Nie 
lękajcie się” – tak brzmiały pierwsze słowa 

Jana Pawła, jakie skierował do świata 
podzielonego wówczas na dwa blo-
ki polityczno-militarne. Rozumiejąc 
grozę dyktatur i tajemną więź łą-
czącą kłamstwo z przemocą, stał się 
„znakiem czasu” i „znakiem sprzeci- 
wu” wobec swoich czasów. Miarą 
wielkości misji Jana Pawła II była 
Prawda Jezusa Chrystusa, podkreślał 
bp Guzdek: – Na przełomie drugiego 
i trzeciego tysiąclecia Papież Polak 
był jasną pochodnią prawdy i wolno-
ści w mroku hipokryzji, konformiz- 
mu i strachu. Do niego możemy od-
nieść słowa, które Jezus wypowie-
dział, stojąc przed Piłatem: „Ja się na 
to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie” 
(J 18, 37). Jan Paweł II miał świado-
mość misji, był wewnętrznie przeko-
nany, że jest posłany przez Chrystusa 
i że On go zawsze wspiera.
W obronie prawdy, w obronie skrzy- 
wdzonych Jan Paweł II był bez-
kompromisowy. Biskup Guzdek 
przytoczył na potwierdzenie tej 
ewangelicznej postawy Błogo-
sławionego świadectwo z jego 

rozmowy z prezydentem Sudanu.
Biskup Guzdek przypomniał dalej, jak 
wielkim pragnieniem błogosławionego 
było przywrócenie duszpasterstwa woj-
skowego w Polsce. – 2 czerwca 1991 
roku, podczas spotkania z Wojskiem Pol-
skim w Zegrzu Pomorskim, wspominając 
swoje spotkania z żołnierzami włoskimi, 
ze wzruszeniem wyznał: „Czekałem na tę 
chwilę, z żalem myśląc, iż nie mogę mieć ta-
kich samych kontaktów z moimi rodakami” 
– powiedział bp Guzdek. 
Biskup polowy przypomniał, że od zakoń-
czenia II wojny światowej do czasu przeło-
mu 1989 roku, nie tylko wyrzucano z koszar 
wszelkie przejawy życia religijnego, ale utrud-
niano żołnierzom praktykowanie swojej wiary 
nawet poza koszarami, a w koszarach prowa-
dzono propagandę ateistyczną. Podkreślił, że 
kolejnym aktem represji było powstawanie 
jednostek kleryckich, mających na celu łama-
nie sumień, powołanych do kapłaństwa alum-

Dołączmy do Apostoła Prawdy
Bp Guzdek: Jan Paweł II pomógł  ludziom w mundurach odkryć własną tożsamość i zmobilizował  do życia w prawdzie

– Dziś wyrażamy radość z wyniesienia do chwały ołtarzy Jana Pawła II, dzięku-
jemy za to, co uczynił dla ludzi w mundurach – mówił dziś podczas Mszy św. 
w Katedrze Polowej WP biskup polowy Józef Guzdek. Eucharystia była dziękczy-
nieniem wojska i formacji mundurowych za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, 
sprawowaną w 91. rocznicę jego urodzin. Ordynariusz wojskowy poświęcił obraz 
z wizerunkiem błogosławionego. Po Mszy św. Reprezentacyjny Zespół Artystycz-
ny Wojska Polskiego wystąpił z koncertem poświęconym Janowi Pawłowi II.
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Kapelan Września 39
Był chłopskim dzieckiem. Przyszedł na świat 
14 czerwca 1910 roku w Jankowicach, wsi 
należącej do przybysławickiej parafii. Już 
w szkole średniej obudziło się w nim powo-
łanie do stanu duchownego. W biskupim 
Sandomierzu ukończył Niższe (1929–1931), 
a następnie Wyższe Seminarium Duchowne 
(1931–1936). Trafił na dobry czas tej uczel-
ni, skupiającej w profesorskim gronie wybit-
ne osobowości, m.in. przyszłych biskupów 
Piotra Gołębiowskiego i Franciszka Jopa, ks. 
Wincentego Granata, znakomitego teologa, 
po wojnie rektora Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego…
28 czerwca 1936 roku, w prezbiterium san-
domierskiej katedry, zdobionym unikatowymi 
freskami bizantyńskimi fundacji króla Włady-
sława Jagiełły, przyjął święcenia kapłańskie 
z rąk pasterza sandomierskiej diecezji, ks. 
bp. Jana Kantego Lorka. Rozpoczął drogę 
kapłańskiej posługi: wikariusz w Libiszo-

uchodźcom. Krótkotrwały więzień został ka-
pelanem obozu internowanych oficerów pol-
skich w Domos. Jednak na wiosnę 1940 roku 
czmychnął stamtąd, zresztą bez specjalnego 
trudu. Przez Jugosławię i Grecję dotarł do 
Syrii. Tam, na ówczesnym francuskim tery-
torium mandatowym, wkrótce po wybuchu 
wojny została zorganizowana Armia Lewantu 
(dowodził nią gen. Maxime Weygand, szef 
francuskiej Misji Wojskowej w Polsce w latach 
1920–1922). Miała zabezpieczać ważny stra-
tegicznie rejon Środkowego Wschodu; plano-
wano, że stamtąd nastąpi uderzenie sił alianc-
kich na Europę przez Bałkany. Przy armii tej, 
w końcu grudnia 1939 roku, została sformo-
wana Samodzielna Brygada Strzelców Karpac-
kich, głównie w oparciu o żołnierzy i ochotni-
ków ewakuowanych z Rumunii i Węgier. 

Duchowy opiekun 
Ułanów Karpackich

Na początku czerwca 1940 roku ks. Jan Mali-
nowski dotarł do Syrii. W stopniu rotmistrza 
otrzymał przydział kapelański do Dyonu 
Ułanów Karpackich, wkrótce – Pułku Uła-
nów Karpackich. Do maja 1941 roku, kiedy 
postanowiono zaopatrzyć pułk w pojazdy 
motorowe, był to pułk kawaleryjski wypo-
sażony we wspaniałe konie arabskie. Po 
klęsce Francji Brygada Strzelców Karpackich 
przeszła z Syrii do Palestyny pod dowództwo 
brytyjskie. Rozpoczął się okres intensywnych 
szkoleń, ćwiczeń, manewrów. Także pra- 
cy kapelańskiej; wydobywania się żołnierzy 
z traumy wrześniowej klęski i tułaczki, lecze-
nia duchowych ran, umacniania religijnego 
i patriotycznego ducha. Głęboko osadzi-
ły się w żołnierskiej pamięci wspomnienia 
z pielgrzymek do miejsc świętych, znaczo-
nych życiem Zbawiciela, organizowanych 
przez księży kapelanów podczas dwukrot-
nego stacjonowania Brygady w Palestynie. 
W Jerozolimie ks. Malinowski z ułanami kar-
packimi przeszedł Drogę Krzyżową Jezusa, 

wie i w Bliżynie koło Skarżyska-Kamiennej. 
Wiosną 1939 roku, w obliczu nadciągającej 
wojny, został mianowany kapelanem rezer-
wy w stopniu kapitana, a w lipcu tegoż roku 
zmobilizowany. Służbę kapelańską rozpoczął 
w szpitalu wojskowym w Jarosławiu. Po wy- 
buchu wojny wraz z miejscowym 39. pułkiem 
Strzelców Lwowskich, walczącym w składzie 
Armii „Karpaty”, przeszedł jego bojowy szlak: 
od obrony linii Dunajca po dramatyczną 
próbę przebicia się w kierunku oblężonego 
Lwowa, która przyniosła kres zdolności bo-
jowej pułku. Tamtej pamiętnej jesieni 1939 
roku, kiedy Polska przeżywała dramat agre-
sji niemieckiej i sowieckiej i jej tragiczne na-
stępstwa, młodemu kapelanowi dopisywało 
szczęście. W końcu września zbiegł z obozu 
w Szepietówce, w którym został osadzony po 
dostaniu się do niewoli sowieckiej; po wielu 
perypetiach dotarł do parafii w Bliżynie. Nie-
długo później, w końcu listopada, udała mu 
się kolejna ucieczka, tym razem z więzienia 

w Skarżysku-Kamiennej. Tra-
fił tam, kiedy gestapo wpa-
dło na trop Organizacji Orła 
Białego, jednej z pierwszych 
struktur konspiracyjnych w 
tamtym rejonie, w której za-
wiązaniu uczestniczył. Mimo 
udanej ucieczki, palił mu się 
grunt pod nogami, równo-
cześnie intrygowały napły-
wające do okupowanego 
kraju wiadomości o odradza-
niu się Wojska Polskiego we 
Francji. Podjął decyzję, aby 
ruszyć tam, do kapelańskiej 
służby. Tym razem areszto-
wany został podczas prze-
kraczania granicy węgierskiej 
i osadzony w cytadeli w Bu- 
dapeszcie. Szybko jednak zos- 
tał stamtąd zwolniony. Wę-
grzy, choć pozostawali w so- 
juszu polityczno-wojskowym 
z III Rzeszą, sprzyjali polskim 

„Jak salamandra lubił włazić w ogień”
Przybysławice to wieś położona przy ruchliwej drodze krajowej 79, kilkanaście 
kilometrów na północ od Sandomierza. Centrum parafii erygowanej jeszcze 
w XIV wieku. W pobliżu świątyni pw. Przemienienia Pańskiego znajduje się cmen-
tarz parafialny. Tam, pośród mogił i grobów rolników, od wieków obsiewających 
urodzajne sandomierskie lessy i grobowców okolicznych ziemian, m.in. Gombro-
wiczów, najbliższych pisarza Witolda Gombrowicza, spoczął ks. Jan Malinowski 
(1910–1974), kapelan wojskowy, duszpasterz rozsianej po świecie Polonii, kapłan 
który swą posługę pełnił na trzech kontynentach: Europie, Afryce, obu Amery-
kach – Południowej i Północnej. Zmarł w Chicago 4 grudnia 1974 roku. Niespełna 
pół roku później, 8 kwietnia 1975 roku, odbył się w Przybysławicach – zgodnie 
z ostatnią wolą Księdza Kapelana – powtórny pogrzeb jego doczesnych szczątków. 
Zgromadził rzeszę krajanów, bliskich, kapłanów – ponad siedemdziesięciu. Mszy 
św. przewodniczył ks. bp Piotr Gołębiowski, administrator apostolski diecezji san-
domierskiej, dziś Sługa Boży. Dziękował Zmarłemu za jego wierną służbę Bogu, Ko-
ściołowi, Ojczyźnie, Wojsku Polskiemu. W rodzinnych stronach ks. Malinowskiego 
trwa wciąż pamięć o tym dzielnym kapłanie, o jego drodze bogatej w różnorodne 
przeżycia… Warto przypomnieć, choć pokrótce, jej bieg. 

Kapłańska droga ks. mjr. Jana Malinowskiego (1910–1974)



5

Widać jego postać na dalszym szlaku bojo-
wym pułku. Odegrał dużą rolę w uratowaniu 
przed zniszczeniem Domku Loretańskiego 
w Loreto, do Ancony wjechał wraz z czołów-
ką pułku, dzierżąc polską flagę – otrzymał 
honorowe obywatelstwo miasta, uczestni- 
czył w walkach na Linii Gotów, o Pesaro, 
nad rzeką Senio. Również do Bolonii Ksiądz 
Rotmistrz wkroczył z pierwszą grupą karpac-
kich ułanów… Za kampanię włoską otrzy- 
mał dwukrotnie Krzyż Walecznych 
i Virtuti Militari. 

Budził uśpione sumienia
Przyszedł kres wojny. 2. Korpus 
Polski został zatrzymany w marszu 
ku Niepodległej. Dla Polski rozpo-
czynał się nowy czas – sowieckiego 
zniewolenia. Ks. Jan Malinowski 
(awansowany do stopnia majora) 
pozostał z polskimi żołnierzami 
we Włoszech (współpracował 
wtedy z Radiem Watykańskim), 
w Anglii był kapelanem w Korpu-
sie Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia przeznaczonym dla przygotowania pol-
skich żołnierzy do życia cywilnego. 
Wybrał, tak jak tysiące żołnierzy, los emi-
granta. W 1948 roku wyjechał do Argentyny, 
gdzie przebywał dziesięć lat. Pracował jako 
wikariusz w parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Buenos Aires, uczył (w języku hisz-
pańskim) religii, organizował polskie życie 
religijne i kombatanckie. W tamtych latach 
z wielką siłą ujawniły się przymioty ducha 
ks. Malinowskiego, kapłana i obywatela oj-

trzykrotnie odprawił dla nich 
Mszę św. w Bazylice Grobu Pań-
skiego. Pułk Ułanów Karpackich 
wziął udział w słynnej obronie 
twierdzy Tobruk (VIII–XII 1941), 
oblężonej przez dywizje włoskie 
i niemieckie. Ks. Kapelan umacniał 
duchowo „szczurów Tobruku”, 
w skrajnie trudnych warunkach, 
na wysuniętych stanowiskach bo-
jowych, odprawiał Msze św. Miał 
pełne ręce pracy w polowych 
szpitalach, sam zresztą został 
ranny… Za Tobruku otrzymał po 
raz pierwszy Krzyż Walecznych. 
Towarzyszył drodze pułku w Pa-
lestynie, Egipcie, Libii, wreszcie 
Iraku – miejscu koncentracji Armii 
Polskiej na Wschodzie, powstałej 
z połączenia Samodzielnej Bryga-
dy Strzelców Karpackich z forma-
cjami przybyłymi z ZSRR.

Na froncie włoskim
13 stycznia 1944 roku Pułk 
Strzelców Karpackich statkiem 
„Batory” został przewieziony do 
Włoch. Stanowił część składową 
2. Korpusu Polskiego gen. Wła-
dysława Andersa (wydzielonego 
z Armii Polskiej na Wschodzie) 
rozpoczynającego swój historycz-
ny, bojowy szlak. Sądzono, że bę-
dzie prowadził „z ziemi włoskiej 
do Polski”, że żołnierski trud przy-
wróci wolność ojczyźnie.
Na początku maja pułk (w składzie 6. Lwow-
skiej Dywizji Piechoty) wraz z całym 2. Kor-
pusem wszedł do trwających od miesięcy 
walk o przełamanie niemieckiej Linii Gusta-
wa, ryglującej drogę sił alianckich na Rzym. 
Najważniejszy punkt oporu stanowił masyw 
klasztorny Monte Cassino. Pułk Ułanów Kar-
packich operował na północnym skrzydle 
2. Korpusu Polskiego. W czasie natarcia 
głównych sił na klasztorne wzgórze miał za 
zadanie pozorowanie ataków na silnie obsa-
dzone przez Niemców wzgórza Monte Cairo 
i Passo Corno, aby w ten sposób zaabsorbo-
wać siły ogniowe nieprzyjaciela. Już po zdo-
byciu masywu Monte Cassino, atakiem na 
bagnety, ułani zdobyli wzgórze Paso Corno, 
otwierając w ten sposób drogę na Piedimon-
te, kolejną niemiecką linię oporu. 
Ksiądz Rotmistrz pojawia się często we wspo-
mnieniach z tych walk. „Jak salamandra lubił 
włazić w ogień”, napisał o nim Melchior Wań-
kowicz. W swej słynnej „Bitwie o Monte Cas-
sino” pisarz utrwalił obraz „kapelana-pistole-
ta”: „kiedy na szczycie trwała walka, kapelan 
przecyrkulował kilka razy między szczytem 
a placykiem będącym w martwej przestrze-
ni, nosząc w największym ogniu rannych. 
Trzech rannych zniósł na plecach, omijając 
trasy znalezioną ścieżynką. Znoszenie rannych 
po stromym stoku to straszliwe zadanie (...) 
Ksiądz dwoi się i troi, nie wiedząc, czy nosić 
rannych, czy udzielać ostatnich namaszczeń”. 
W kilku tekstach napotkałem informację, że 
to właśnie ks. Malinowski niósł polska flagę, 
która została zatknięta na ruinach klasztoru 
na Monte Cassino.

czyzny. W 1954 roku, w pierwszą 
rocznicę uwięzienia Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, zainicjował między-
narodową akcję – nazwał ją Krucjatą 
Wolności. Miała przypomnieć krajom 
Ameryki Południowej i Północnej 
o losie powojennej Polski, o ode-
branym jej prawie do życia w wol-
ności. Odwiedził niemal wszystkie 
kraje Ameryki Łacińskiej, przemawiał 
w parlamentach, w radio, udzielał 
wywiadów, inicjował rezolucje, zbie-
rał podpisy pod protestem przeciw 
zniewoleniu Polski, budził uśpione 
sumienia. W Santiago de Chile zor-
ganizował imponującą procesję pro-
testacyjną, w której wzięło udział ok. 
300 tys. osób i kilkunastu biskupów 
z kardynałem José Mariá Caro Ro-
dríguezem. Jego akcja przynosiła 
wymierne rezultaty, osiem parla-
mentów krajów Ameryki Łacińskiej 
podjęło uchwały mówiące o prawie 
Polski do wolności. Przemawiał na 
forum ONZ i w amerykańskim Kon-
gresie, został przyjęty przez prezy-
denta Dwighta Eisenhowera – przy-
pominał o Polsce zdradzonej przez 
narody wolnego świata. To piękna 
karta jego życia, godna przypomnie-
nia, szerokiego opisu. 
W 1958 roku ks. Malinowski osiedlił 
się w Chicago, posługę kapłańską 
pełnił w parafii świętego Brunona, 
aktywnie działał w organizacjach 
polonijnych i kombatanckich, m.in. 

w Kole Karpatczyków. W latach sześćdziesią-
tych, po uzyskaniu obywatelstwa amerykań-
skiego, mógł wreszcie przyjechać do Polski. 
Kiedy po 25 latach nieobecności wylądował 
na Okęciu ukląkł na płycie lotniska i ucało-
wał ziemię ojczystą. Odwiedził wtedy miej-
sca ukochane: rodzinne strony, najbliższych, 
Sandomierz. O latach spędzonych poza te-
rytorium macierzystej diecezji złożył relację 
swemu sędziwemu biskupowi Janowi Kan-

temu Lorkowi. A potem, wiosną 1975 roku, 
był już ten ostatni powrót – na wiejski cmen-
tarz w Przybysławicach… Tam oczekuje na 
chwałę zmartwychwstania pośród tych, co 
niegdyś zaszczepili w nim miłość Boga, któ-
ra zaowocowała kapłańskim powołaniem, 
i miłością ojczyzny, dla której imienia szedł 
– przez trzy kontynenty – drogami żołnier-
skiej i obywatelskiej służby.

Jędrzej Łukawy
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Nieusuwalna pieczęć
Kleryk Ordynariatu Polowego, Maksymilian Jezierski, przyjął święcenia diakonatu

Do kościoła seminaryjnego licznie przybyły rodziny alumnów, przyjaciele, księża 
z macierzystych parafii, wszyscy wspierający modlitwą ich powołanie. Wśród wier-
nych dostrzec można było mundury wojskowe. 
Święcenia diakonatu, czyli najniższy z trzech stopni sakramentu święceń (biskup, 
prezbiter, diakon) przyjmują alumni kończący piąty rok studiów. Jeszcze rok potrwa 
ich formacja w seminarium, która ma ich przygotować do święceń kapłańskich. 
Kandydaci na diakonów zostali przedstawieni zgromadzonym wiernym. Wezwani 
po imieniu – odpowiedzieli: jestem. 
Kandydaci usłyszeli od kard. Nycza o istocie posługi diakona, na wzór Chrystusa, 
który „nie przyszedł po to, aby mu służono, ale po to by służyć”. 
W akcie pokornej modlitwy i służby alumni padli na twarz. W tym czasie wierni 
śpiewali po łacinie Litanię do Wszystkich Świętych. 
Po litanii kard. Nycz nałożył na nich ręce i odmówił specjalną modlitwę. To najważ-
niejszy akt święceń diakonatu, powtarzany od czasów Chrystusa. Nałożenie szaty 
„radości i sprawiedliwości”, czyli odpowiedniego stroju liturgicznego – dalmatyki 
i stuły, noszonej na lewym ramieniu było kolejnym zewnętrznym znakiem przyna-
leżności do diakonatu. 
– Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś; wierz w to, co bę-
dziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać 
– mówił kard. Nycz wręczając każdemu z 13. diakonów księgę Ewangelii. Braterski 
pocałunek pokoju był ostatnim aktem święceń diakonatu. 
W dalszej części Mszy św. do ołtarza podeszło dwóch diakonów, którzy posługiwali 
przy stole Pańskim. – Janie Pawle teraz przyjdź z mocą jak Błogosławiony – wzywali 
wierni orędownictwa świętego papieża słowa nowej pieśni. 
Na zakończenie Mszy św. kard. Nycz podziękował wszystkim, którzy pomagali dia-
konom w dojrzewaniu i rozeznawaniu powołania. – W taką niedzielę jak dzisiej-
sza, mówił dalej kard. Nycz, w Niedzielę Dobrego Pasterza, trzeba przypominać, 
że Chrystus stał się cierpiącym Sługą Jahwe. Wpatrując się w Chrystusa, który stał 

się posłuszny aż do śmierci, pochylamy się 
dziś nad wszystkimi pasterzami Kościoła… 
Nie można być pasterzem dobrym, jeśli się 
nie jest sługą czyli diakonem, podkreślił me-
tropolita. 
Szafarz sakramentu święceń diakonatu za-
prosił wszystkich do seminaryjnego wiryda-
ża, gdzie odbyła się agapa. 
Dowództwo Wojsk Lądowych i 3 Batalion 
Zabezpieczenia DWL zadbali m.in., by go-
ści nakarmić grochówką i innymi specjałami 
żołnierskiej kuchni… 
Diakoni w jedności z biskupem i jego pre-
zbiterium wypełniają posługę w liturgii, 
głoszeniu słowa Bożego i dziełach miłości. 
Diakoni odczytują Ewangelię podczas Mszy 
św. i usługują przy ołtarzu. Mają prawo 
rozdzielać wiernym komunię św. Mogą 
głosić kazania, udzielać chrztu, asystować 
przy zawieraniu małżeństw, przewodniczyć 
modlitwom i prowadzić pogrzeby. Diakoni, 
którzy przygotowują się do przyjęcia świę-
ceń kapłańskich zobowiązani są do zacho-
wywania celibatu. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

– Dziś 13. kleryków zostanie oznaczonych pieczęcią Chrystusa, której 
nikt nie może usunąć – mówił rektor Wyższego Metropolitalnego Semi-
narium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie, ks. dr Wojciech 
Bartkowicz. W IV Niedzielę Wielkanocy, nazywaną też Niedzielą Dobrego 
Pasterza, 15 maja 2011 r. w Kościele seminaryjnym p.w. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie 13. klery-
ków przyjęło święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza, metro-
polity warszawskiego. Wśród nowo wyświęconych diakonów był kleryk 
Ordynariatu Polowego Maksymilian Jezierski. Kurię Polową w czasie uro-
czystości święceń diakonatu reprezentował Kanclerz ks. Jan Dohnalik.
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Jubileusz Straży Granicznej
Wielka radość napełniła serca wszystkich rodaków Papieża-Polaka, że znamienity 
syn polskiej ziemi będzie odtąd odbierał cześć należną błogosławionym. Niektórzy 
z Polaków mogli czerpać tę radość u samego źródła – z Placu św. Piotra w Rzymie, 
ale większość z nas łączyła się duchowo z Watykanem, napełniając swoje serca nie-
wysłowioną wdzięcznością za dar wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II.

Gdańsk
Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem 
metropolity gdańskiego abp. Sławoja Lesz-
ka Głódzia rozpoczęły się, w sobotę 14 ma- 
ja w Gdańsku, obchody 20. rocznicy powo-
łania Straży Granicznej w Polsce. Podczas 
Eucharystii odczytany został list biskupa po-
lowego Józefa Guzdka do funkcjonariuszy 
i pracowników formacji, w którym ordyna-
riusz wojskowy podziękował tworzącym Straż 
Graniczną za umożliwienie pracy w jej struk-
turach kapelanom. Biskup Guzdek życzył też 
pracownikom SG, aby byli „sługami pokoju 
i budowniczymi pomostów między naroda-
mi”. Eucharystię uświetniła muzyką Orkiestra 
Reprezentacyjna Straży Granicznej.
Po uroczystej Mszy św. w Bazylice Mariackiej 
na Targu Węglowym podczas specjalnego 
apelu z okazji jubileuszu SG Prezydent Broni-
sław Komorowski wręczył funkcjonariuszom 
nominacje na wyższe stopnie oficerskie.

Bycie funkcjonariuszem to coś więcej niż za-
wód – to także powołanie – mówił w kaza-
niu abp Sławoj Leszek Głódź. „Na sztandarze 
macie te słowa haftowane złotą nicią: Bóg, 
honor, Ojczyzna. To nie są tylko czcze zawo-
łania” – mówił metropolita gdański. Podkre-
ślił, że „one dzień po dniu waszą służbą od 
Bieszczad po Bałtyk wypełniane są pełną tre-
ścią i pokazują więź odniesienia do wartości 
najwyższej jaką jest Bóg, potem Ojczyzna. I 
honor, który łączy się z odpowiedzialnością za 
wykonane zadanie”.
„20 lat to nie jubileusz, to rocznica. Ale to 
czas bardzo ważny, by go zauważyć i ocenić 
– mówił abp Głodź. Metropolita wspomniał, 
że był „świadkiem tworzenia tej nowej for-
macji 16 maja 1991 roku. Powstawały od-
działy Straży Granicznej, placówki, strażnice, 
przejścia graniczne. A potem w końcowym 
stadium narodził się również morski oddział 
Straży Granicznej”.
Metropolita gdański zwierzył wszystkich pra-
cowników Straży Granicznej ich patronowi 
św. Mateuszowi. – Powierzamy Was także 
wstawiennictwu nowego błogosławionego 
Jana Pawła II – niech on będzie adresatem 
naszych modlitw, naszych spraw służbowych 
i rodzinnych – zakończył hierarcha.

Racibórz
Świętowanie XX rocznicy powstania Straży 
Granicznej w Śląskim Oddziale Straży Granicz-

nej rozpoczęliśmy 16 maja 2011 r. od Mszy 
św. odprawionej w kościele parafialnym pw. 
św. Mikołaja w Raciborzu. Mszy św. koncele-
browanej w intencji Śląskiego Oddziału: funk-
cjonariuszy i pracowników przewodniczył 
ks. ppłk SG Ryszard Rozdeba – kapelan Ślą-
skiego Oddziału.

Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. prałat 
płk SG dr Kazimierz Tuszyński – dziekan senior 
Straży Granicznej.
Wszystkich uczestników powitał na począt-
ku Mszy św. miejscowy proboszcz – ks. Piotr 
Adamów. W uroczystej Mszy św. uczestniczyli 
obok funkcjonariuszy i pracowników Oddzia-
łu zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP, sta-
rosta powiatu, prezydent miasta, wójtowie 
ościennych gmin, przedstawiciele służb mun-
durowych, harcerze i mieszkańcy miasta.
Po Mszy św. wszyscy uczestnicy przemieści-
li się pod bramę koszar SG, gdzie odbył się 
uroczysty apel oraz odsłonięcie i poświęcenie 
okolicznościowej tablicy upamiętniającej XX-
-lecie Śląskiego Oddziału SG. Tablicę poświęcił 
ks. prałat Kazimierz Tuszyński.

Warszawa
Mszą św. sprawowaną w Katedrze Polowej 
WP rozpoczęli święto swojej jednostki funk-
cjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Stra-
ży Granicznej im. Powstania Warszawskiego 
(NwOSG). Eucharystii przewodniczył biskup 
polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. W ho- 
milii ordynariusz wojskowy zachęcał funkcjo-
nariuszy do korzystania z posługi kapelanów, 
starających się dotrzeć do nich z posługą 
słowa oraz sakramentów. Po Mszy św. na pl. 
Krasińskich odbył się uroczysty apel, podczas 
którego wręczone zostały odznaczenia pań-
stwowe i akty mianowania na wyższe stopnie. 
Złoty medal za długoletnią służbę otrzymał ks. 
kmdr. por. Ryszard Preuss, kapelana NwOSG.
– Kościół wychodzi naprzeciw wiernym nie po 
to by potępiać, ale po to by leczyć i pomagać 
– mówił w homilii bp Guzdek. Ordynariusz 
wojskowy zachęcał funkcjonariuszy, by korzy-
stali z pomocy duszpasterskiej, którą ofiaro-
wuje im Kościół za pośrednictwem kapelanów. 
Podkreślił wielką wartość posługi kapelanów 
w głoszeniu słowa, udzielania sakramen- 
tu Eucharystii oraz pokuty i pojednania.
Biskup Guzdek powiedział, że formacje mun-
durowe stojące na straży prawa pełnią w 
społeczeństwie „rolę leczniczą”. – Drodzy 

funkcjonariusze patrzę na Was jako na lekarzy 
życia społecznego – powiedział. Biskup za-
uważył, że praca funkcjonariuszy jest często 
niebezpieczna, a przez społeczeństwo, po-
przez niezrozumienie, niedoceniana. – Takie 
święto jak dziś, jest po to, ażeby to sobie 
uświadomić. To święto jest także po to, aby 
przemyśleć jakość swojej posługi, która nie 
jest tylko wykonywanym zawodem, ale i po-
wołaniem do troski o wspólne dobro. To świę-
to jest także po to, aby poprzez modlitwę i re-
fleksję ukształtować w sobie prawe sumienie 
i prawy charakter – podkreślił.
Biskup Guzdek życzył funkcjonariuszom by 
„umacniali się w wierności i odpowiedzialno-
ści.” – Przeżywanie swojej służby w kategorii 
powołania daje ogromną wewnętrzną moc 
oraz radość płynącą z poczucia wewnętrzne-
go ładu i zjednoczenia z Bogiem – powiedział. 
Na koniec bp Guzdek zawierzył funkcjonariu-
szy SG opiece ich patrona, św. Mateusza.
Mszę św. koncelebrowali dziekan SG ks. płk 
SG Zbigniew Kępa oraz ks. kmdr. por. Ryszard 
Preuss. Przy ołtarzu stanął poczet sztanda-
rowy NwOSG, obecne były również poczty 
sztandarowe Straży Miejskiej, Służby Cel-
nej i Policji a także szkół współpracujących 
z NwOSG. Oprawę muzyczną liturgii zapew-
niły Zespół i Chór Reprezentacyjny Komendy 
Stołecznej Policji.
Po Komunii delegacja przedstawicieli Straży 
Granicznej z biskupem i kapelanami złożyła 
kwiaty na grobach biskupa Tadeusza Płoskie-
go i ks. płk. Jana Osińskiego.

Podczas Mszy św. obecni byli przedstawiciele 
Komendy Głównej SG, Policji, Straży Miejskiej, 
Służby Celnej. Do Katedry Polowej przyby-
li funkcjonariusze i pracownicy NwOSG ze 
swoim komendantem ppłk. SG Mariuszem 
Piętką.
Po zakończeniu Mszy św. na pl. Krasińskich 
odbył się uroczysty apel połączony z wręcze-
niem przez zastępcę komendanta SG gen. 
bryg. SG Marka Borkowskiego odznaczeń 
państwowych oraz nominacji na wyższe 
stopnie oficerskie. Złoty medal za długolet-
nią służbę otrzymał ks. kmdr Ryszard Preuss. 
Zastępca Komendanta Głównego SG, Komen-
dant NwOSG, ks. płk SG Zbigniew Kępa oraz 
płk Edmund Baranowski, uczestnik Powstania 
Warszawskiego złożyli kwiaty na płycie po-
mnika Powstańców Warszawskich.
Podczas apelu oglądać można było wystawę 
fotograficzną poświęconą pracy funkcjona-
riuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej.

als/KAI/oprac. kes, R.R.
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Zabójstwo Grzegorza Przemyka
Promocja drugiego wydania książki „Osaczony złem” Michała Wysockiego

Michał Wysocki był kierowcą karetki przewożącej 12 maja 1983 r. Grzegorza Przemy-
ka z komisariatu na ul. Jezuickiej do lekarza dyżurnego na Hożej. W sfingowanym 
procesie został oskarżony przez władze komunistyczne o spowodowanie śmierci 
pacjenta, skatowanego de facto przez zomowców w odwecie za działalność opozy-
cyjną matki Grzegorza, Barbary Sadowskiej. 

Książka „Osaczony złem” jest świadectwem 
bestialstwa i bezkarności zbrodniarzy stanu 
wojennego, których aż po dziś dzień nie do-
sięgła ręka sprawiedliwości. Ciosem dla ofiar 
systemu totalitarnego, ich rodzin, przyjaciół 
i wszystkich osób dobrej woli zaangażowa-
nych w wyjaśnienie tych trudnych i zawi-

łych spraw, jest decyzja Sądu Najwyższego, 
uznającego zbrodnie stanu wojennego za 
przedawnione. 
Autor książki, której promocja odbyła się 
12 maja, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego 

Słowa, przywołał dramatyczne wydarzenia 
sprzed kilkudziesięciu lat: „12 maja 1983 r., 
czwartek, godz. 17:02, otrzymaliśmy we-
zwanie do komisariatu, żeby ratować czło-
wieka...”. Tak zaczęła się ta tragiczna histo-
ria, która zaważyła na dalszych losach Mi-
chała Wysockiego.

W czasie prezentacji książki, przywołał on 
szerszy aspekt historyczny tych ponurych 
wydarzeń stanu wojennego: „Jak Państwu 
wiadomo, stan wojenny w Polsce, wprowa-
dzony przez gen. Jaruzelskiego przyczynił się 

do śmierci wielu istnień ludzkich. Szczegól-
nie ludzi młodych, odważnych, kochających 
Polskę. Jednym z nich był młody maturzysta, 
dobrze zapowiadający się poeta, Grzegorz 
Przemyk, który swoje życie złożył dla odra-
dzającej się „Solidarności”. 
Autor zaznaczył, że nie była to śmierć przy-
padkowa: „Kilkanaście dni wcześniej, pod-
czas zatrzymania Barbary Sadowskiej w Ko-
mendzie MO przy ul. Wilczej, oficer powie-
dział: „My Sadowska nic Ci nie zrobimy, za 
to syna Ci załatwimy”. 
Matka Grzesia pracowała w Prymasowskim 
Komitecie Pomocy Uwięzionym, mieszczą-
cym się w klasztorze przy ul. Piwnej w War-
szawie i aktywnie walczyła z polską komuną. 
3 maja, parę dni przed śmiercią Grzesia, gru-
pa specjalna bezpieki napadła na klasztor, 
zdemolowała go, pracowników Komitetu 
Prymasowskiego pobiła, część z nich wywio-
zła do lasu, a Pani Barbarze, na odchodnym, 
złamała palec u prawej ręki, także zabójstwo 
Grzegorza Przemyka to nie był przypadek. 
Chcieli zemścić się na matce, więc zatłukli jej 
jedynego syna, aby bardziej bolało – mówił 
Pan Wysocki.
(...) Pogrzeb Przemyka odbył się w jego 
19 urodziny – Grzesiek urodził się 17 maja 
1964 r. Kondukt żałobny, z ok. 100 tys. wier-
nych, prowadził na cmentarz powązkowski 
bł. ks. Jerzy Popiełuszko, duchowy przyjaciel 
Grzesia.
Maturzysta i młody, dobrze zapowiadający 
się poeta, był trzecią ofiarą śmiertelną ter-
roru stanu wojennego wśród uczniów war-
szawskich szkół średnich. 
Tydzień po pogrzebie Grzegorza Przemyka 
zebrało się Biuro Polityczne KC pod prze-
wodnictwem gen. Jaruzelskiego i tam po-
stanowiono, by za śmierć Przemyka obwinić 
sanitariusza i kierowcę karetki przewożącej 
Grzegorza Przemyka z komisariatu do leka-

Fo
t. 

An
na

 T
ok

ar
sk

a

Swoim świadectwem dzieli się dr Lidia Grabowska, przyjaciółka Barbary Sadowskiej
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Michał Wysocki prezentuje swoją książkę
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rza dyżurnego. W tym celu powołano grupę 
specjalną z kilkoma generałami, kilkuna-
stoma pułkownikami i ponad 300 funkcjo-
nariuszami Milicji, SB i Kontrwywiadu, aby 
prawda nigdy nie wyszła na jaw. (...) W spra-
wie śmierci Przemyka, najważniejsze osoby 
w państwie brały udział w tuszowaniu tej 
zbrodni. 
Są na to dowody w tej książce. Z tajnych akt 
MSW, których dzięki Opatrzności Bożej nie 
zdołali spalić, wyłania się cały zakres zastra-
szania, inwigilacji, pobicia, łamania człowie-
ka metodami ubecko-stalinowskimi” – mó-
wił Pan Wysocki.
Autor zadedykował książkę śp. Annie Walen-
tynowicz, z której inspiracji książka powsta-
ła, ale której ukazania się bohaterka „Soli-
darności” nie doczekała. Zginęła 10 kwietnia 
2010 r. w katastrofie smoleńskiej.
W spotkaniu uczestniczyła m.in. Elżbieta 
Szmigielska-Jezierska, redaktor „Naszej Służ-
by”, która jest autorką dwóch rozdziałów 
promowanej książki. Przywołała ona okolicz-
ności, w jakich natrafiła na jej pierwsze wy-
danie – pośrednikiem w spotkaniu z Panem 
Wysockim był śp. Biskup Polowy WP Tadeusz 
Płoski, który odwiedzając chorych w szpitalu 
wojskowym na Szaserów napotkał tam Pana 
Michała i otrzymał od niego egzemplarz 
książki. W ten sposób trafiła ona na biurko 
Pani Jezierskiej.
Wśród uczestników spotkania była także 
Maria Dłużewska, reżyserka filmu o Michale 
Wysockim. „Pan Michał był bohaterem jed-
nego z moich krótkich filmów; to był cykl 
zatytułowany „Rzeczpospolita niesprawiedli-
wa”. Prywatnie jestem bardzo szczęśliwa, że 
mogłam poznać Pana Michała, ale też bardzo 
nieszczęśliwa, że musiałam poznać i zmierzyć 
się z taką historią. Uczucie, które do dziś mnie 
prześladuje i było bardzo silne wtedy, gdy 
opisywałam przypadki tej straszliwej, wielkiej 
niesprawiedliwości i pewnie jest to uczucie, 
które Państwu też zapewne towarzyszy, to 
jest uczucie absolutnej bezradności. Myślę, 

Z sekcji zwłok
...U Grzegorza Przemyka stwierdzono krwiak prawej oko-
licy skroniowej oraz krwiak mięśnia skroniowego prawego, 
stwierdzono też podbiegnięcia krwawe płata ciemieniowe-
go mózgu po stronie prawej 6 na 5 centymetrów i rdzenia 
przedłużonego. Niżej były to obrażenia szyi i pleców, gdzie 
stwierdzono rozległe, obejmujące w niektórych miejscach 
wszystkie warstwy mięśni, miejscami aż do kręgosłupa. Obra-
żenia te były tak silne, że krew z pękniętych naczyń spływała 
pod prawą łopatką. Następnie, obrażenia obu okolic lędź-
wiowych z rozległymi, galaretowatymi obrzękami tej okolicy 
i rozległymi wylewami krwawymi... Świadczy to o specjalnym 
sposobie bicia, zgodnym z zawołaniem: „Bijcie tak, aby nie 
było śladów...
Z dokumentacji operacji chirurgicznej i dokumentacji sekcji 
zwłok wynika, że narządy jamy brzusznej Grzegorza Przemyka 
zostały również zmasakrowane...

że dla naszej kondycji jako społeczeństwa, 
narodu, uczucie to jest najbardziej zabójcze, 
bo my w końcu, pod naporem tych bardzo 
ciężkich warunków, niesprawiedliwości, wy-
cofujemy się, każdy ucieka do jakiejś swojej 
„norki” – mówiła reżyser. Pani Maria Dłużew-
ska jest także współtwórczynią filmu „Mgła” 
o katastrofie smoleńskiej.
W czasie spotkania, była senator RP, dr Lidia 
Grabowska, przywołała wspomnienia o Bar-
barze Sadowskiej i jej synu, Grzesiu, których 
znała osobiście oraz podzieliła się doświad-
czeniami i refleksjami z licznych rozpraw są-
dowych.
„Byłam bardzo zaprzyjaźniona z Basią i zna-
łam Grzesia. Poznałyśmy się w kościele św. 
Marcina, przy ul. Piwnej. (...) Strasznie prze-
żyłam morderstwo Grzesia i potwornie prze-
żyłam śmierć Basi... Widać było, że ona nie 
będzie w stanie przeżyć śmierci syna. 
Ona wiedziała, miała świadomość, że Grze-
siu nie tylko zapowiadał się na poetę, Grze-
siu już nim był. Mam jeden tomik poezji, ten, 
który udało mi się wydać oficjalnie i który 
zrobił wielkie wrażenie i myślę, że odegrał 
jakąś rolę w jedynym wyroku, który wreszcie 
po latach zapadł, ale niestety na krótko.

W latach 90. szukałam oskarżyciela posiłko-
wego, zgodził się Pan mec. Zalewski. Jego 
sposób prowadzenia procesu i mowa, którą 
wygłosił, zawierała wszystko, co teraz po la-
tach się potwierdziło. Proces był kilkakrotnie 
wznawiany, za każdym razem zapadały wy-
roki uniewinniające. Z czasem sala rozpraw 
pustoszała, jest to tzw. męczliwość materia-
łu. Chociaż ja nie zgadzam się na tę męcz-
liwość... 
(...) Do dziś jest to jedna z największych hańb 
Polski, bo sprawa Grzesia jest polską hańbą. 
Czekam na akt oskarżenia gen. Kiszczaka; 
przecież jest on główną postacią, której 
podpisy widnieją na dokumentach. Teraz był 
kolejny proces, w którym został uniewinnio-
ny. Sprawa Ireneusza Kościuka, tego, który 
zadawał ciosy... Sala sądowa pustoszała, na 
ostatnich rozprawach był już tylko oskarży-
ciel posiłkowy i ojciec Grzesia. I to był także 
symbol naszych czasów, że już zobojętnie-
liśmy na to wszystko. To także dawało im 
przyzwolenie na to, co się stało. 
Nie chodziło nam o to, żeby oni zostali ska-
zani na wiele lat, żeby spotkały ich jakieś 
męki, chodziło o to, żeby pełna prawda uj-
rzała światło dzienne. 
Kolejne procesy odegrały swoją rolę w tym 
sensie, że udowodniły nieodwołalnie, że 
Grzesiu został zakatowany tam, na komen-
dzie. Bardzo krótko trwał jednak wyrok 
skazujący, bo Kościuk natychmiast złożył 
odwołanie. Nie siedział ani jednego dnia 
w więzieniu. Odnalazłam go jako zastępcę 
komendanta w Zamościu, co też jest kurio-
zalne, o czym należy mówić. Pytałam: „dla-
czego on dalej pracuje jako policjant, jak to 
jest możliwe”? Ja nie chcę żyć w państwie, 
które mieni się wolnym, gdzie taki zbrod-
niarz, który zakatował niewinnego chłopca, 
może dalej pracować jako policjant z młody-
mi ludźmi. Ireneusz Kościuk dopracował już 
do zasłużonej emerytury.

Anna Tokarska

Michał Wysocki
(…) Większość mojego życia to seria 
bolesnych tatuaży, które w sercu swoim 
noszę. Szczęście ma wiele twarzy, lecz 
ból jest zawsze jednaki. I tak napraw-
dę w życiu liczy się tylko miłość, któ-
ra pcha nas do przodu i do działania. 
Daje nam siłę w sytuacji bez wyjścia 
i kiedy znajdziemy się w martwym punk-
cie. Miłość daje się za nic, za darmo… 
A miłość oczekująca wzajemności już 
nie jest miłością prawdziwą. Kochając, 
życie swoje chciałem oddać za innych, 
bo ważne są nie własne plany, lecz to, 
co sięga poza grób. 
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Nieplanowane spotkanie
Rok 1997 był pamiętnym rokiem w dziejach Wrocławia. Do miasta o ponad tysiącletniej historii, 31 maja, na zakończe-
nie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, przybył Ojciec św. Jan Paweł II, rozpoczynając tego dnia swoją 
kolejną pielgrzymkę apostolską do Ojczyzny. Tego też dnia doszło do wyjątkowego spotkania, którego nie było w ofi-
cjalnym programie wrocławskiej, papieskiej wizyty. Do poświęcenia przez Jana Pawła II – odbudowanego po wielkim 
pożarze w 1976 r. – miejscowego kościoła garnizonowego pw. św. Elżbiety. 

Uroczystość odbyła się w obecności licz-
nych reprezentantów wszystkich środowisk 
wojskowych z całego kraju z ówczesnym 
szefem sztabu generalnego WP gen. broni 
Henrykiem Szumskim na czele, dowódcami 
rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojsko-
wych, generalicją.
Późnym popołudniem 31 maja 
1997 r. z wielką radością ocze-
kiwany Ojciec św., przybył pa-
pamobile na plac przed kościo-
łem od strony wrocławskiego 
zabytkowego rynku i ratusza. 
Tutaj serdecznie został przywi-
tany przez ówczesnego Biskupa 
Polowego WP, gen. dyw. Sławo-
ja Leszka Głódzia oraz ministra 
Obrony Narodowej Stanisława 
Dobrzańskiego i innych dostoj-
nych gości. Kompania reprezen-
tacyjna WP prezentowała broń, 
a orkiestra wojskowa odegrała 
hymn narodowy – Mazurka Dą-
browskiego. Powoli Jan Paweł II 
w otoczeniu swojej świty z se-
kretarzem stanu Stolicy Apostol-
skiej, kard. Angelo Sodano na 
czele i nuncjuszem apostolskim 
w Polsce, abp. Józefem Kowal-
czykiem oraz polskimi kardyna-
łami i biskupami wraz z Pryma-
sem, kard. Józefem Glempem 
i metropolitą wrocławskim, kard. 
Henrykiem Gulbinowiczem, prze- 
kracza próg świątyni i przecho-
dzi wzdłuż nawy głównej i pre-
zbiterium kościoła, przed ołtarz 
główny. Chór Reprezentacyjny 
WP, wraz z zebranymi w koście-
le, śpiewa „Błękitne rozwińmy 
sztandary”. Przemówienie po-
witalne wygłasza Biskup Polo-
wy WP. Mówi m.in.: „Wiemy, że 
w programie oficjalnym nie było 
tego spotkania, ale było, ono w sercu Wa-
szej Świątobliwości. Tym większa jest więc 
nasza radość i nasza wdzięczność. Prastary 
gotycki kościół św. Elżbiety wita w swoich 
murach Piotra naszych czasów, a żołnierze 
Wojsk Lądowych, Lotnictwa, Marynarki Wo-
jennej, korpusu generalskiego oficerowie, 
chorążowie, podchorążowie, podoficero-
wie, szeregowcy, cały resort Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Straży Granicznej, 
Jednostek Nadwiślańskich, witają ponadto 
w osobie Waszej Świątobliwości Syna Ofi-
cera Wojska Polskiego”. Prosi o poświęcenie 

kościoła i błogosławieństwo apostolskie, 
„byśmy weszli w Trzecie tysiąclecie jako 
w mundurach, ludzie wolni, z tarczą wiary 
i przyłbicą zbawienia”. Ojciec św. dokonuje 
aktu poświęcenia na nowo odbudowanego, 
zabytkowego Domu Bożego na wrocławskiej 

starówce modląc się przy tym: „Wszech-
mogący Wieczny Boże, ześlij na to miejsce 
swoją łaskę i umocnij Nią wszystkich, któ-
rzy Ciebie wyznają. Niech tutaj korzystają 
z Twojego Słowa i Sakramentów. Utwierdzaj 
w wierze serca wszystkich wiernych przez 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna naszego 
Pana i Zbawcę, który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego przez wszystkie 
wieki wieków”. W podziękowaniu przed-
stawiciele WP przekazują symboliczne dary, 
m.in.: Orła Piastowskiego w drewnie, me-
taloplastykę drzwi Katedry Polowej; jej ob-

raz, wizerunek M. B. Ostrobramskiej oraz 
deklarację klubu Honorowych Dawców Krwi 
przy Ordynariacie Polowym. Jan Paweł II żar-
tobliwie mówi potem jeszcze: „Mówią, że 
mam iść, więc idę. Ze mną, jak z żołnierzem, 
mówią: idź – idę, przyjdź – przychodzę. Tak 

Pan Jezus powiedział, więc tak 
robię. Szczęść Boże!”. Na za-
kończenie tego 20-minutowego 
i niezapomnianego spotkania 
Ojciec św. odśpiewał jeszcze 
ze wszystkimi zebranymi Apel 
Jasnogórski, a wychodzącego 
z wrocławskiego kościoła garni-
zonowego, Jana Pawła II Chór 
Reprezentacyjny WP pożegnał 
uroczystym gromkim śpiewem. 
„Vivat, niech żyje nam”. Zaraz 
potem w tym przywróconym 
do życia kościele z okazji jego 
poświęcenia Mszę św. koncele-
browaną odprawili dostojni go-
ście z Watykanu – kardynałowie: 
Achille Silvestrini i Luigi Poggi, 
Biskup Polowy WP gen. dyw. 
Sławoj Leszek Głódź oraz kape-
lani wojskowi z całej Polski. 
Rok później, odsłonięto w cen-
tralnym miejscu elżbietańskiej 
świątyni garnizonowej, popier-
sie Ojca św., wykonane w brązie 
na granitowym postumencie 
z dedykacją: „Papieżowi Janowi 
Pawłowi II w 1. rocznicę po-
święcenia kościoła św. Elżbie-
ty – Wojsko Polskie, Wrocław 
31.05.1998 r.”.
A potem w 2003 r. wrocławski 
kościół garnizonowy otrzymał 
tytuł papieskiej bazyliki mniej-
szej. Utrwalone to zostało na 
dwóch tablicach z piaskowca, 
umieszczonych na zewnętrznych 
starych murach świątyni z na-

stępującymi tekstami: „Ojciec Święty Jan Pa- 
weł II spełniając prośbę Biskupa Polowego, 
gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia, gdy Me-
tropolitą Wrocławskim był arcybiskup kar-
dynał Henryk Gulbinowicz, podniósł kościół 
garnizonowy do godności Bazyliki mniej-
szej. Dnia 31 maja 2003 roku”. „W dniu 
22 czerwca nuncjusz apostolski Józef Kowal-
czyk ogłosił uroczyście nadanie przez Ojca 
św. Jana Pawła II kościołowi garnizonowe-
mu pw. św. Elżbiety we Wrocławiu tytułu 
Bazyliki mniejszej”.

Ks. Henryk Szareyko

Poświęcenie przez Jana Pawła II kościoła garnizonowego we Wrocławiu
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 17 czerwca 
1882 roku w Wygo-
dzie koło Płocka, jako 
syn Michała i Marii 
Strychalskiej.

Rodzice wyemigrowali do USA, gdy miał oko-
ło rok. Osiedlili się w Scranton w Pensylwanii, 
gdzie jego ojciec pracował w kopalni węgla. 
Po ukończeniu Kolegium Świętego Ducha 
w Pitsburghu studiował w Seminarium Pol-
skim w Detroit i Seminarium Świętego Du-
cha w Ferndale Conn. W 1911 roku ukończył 
studia teologiczne ukończył w Seminarium 
Świętego Ducha w Paryżu. 30 lipca 1911 roku 
otrzymał w Paryżu święcenia kapłańskie z rąk 
arcybiskupa Alexa Le Roy’a, Generała Zgroma-
dzenia Ducha Świętego. Po święceniach wró-
cił do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował 
jako wikariusz i katecheta w Pittsburghu.
24 października 1917 roku wstąpił do Armii 
Polskiej organizowanej w Stanach Zjednoczo-
nych. Okres przygotowawczy odbył w ośrod-

ku szkoleniowym Niagara on the Lake w Ka-
nadzie. W początkach 1918 roku przybył do 
Francji. Został kapelanem 3 pułku strzelców 
polskich w Armii Polskiej we Francji. Uczestni-
czył w walkach w Wogezach.
„Gorący i szczery patriota, już przed wstą-
pieniem swym do Armii cały swój czas i siły 
poświęcał sprawie polskiej, agitując skutecz-
nie na korzyść Armii, pomiędzy kolonią polską 
zamieszkałą w Ameryce.
Po wstąpieniu do Armii, nie wahając się ani 
chwili poświęcił dobrobyt i wygody, ażeby 
w dalszym ciągu zdolności swe i siły poświęcić 
organizowaniu oddziałów polskich. W Wo- 
gezach, na odcinku zajmowanym przez 3 psp 
od sierpnia do października 1918 roku, zacho-
waniem swym dawał przykład męstwa i cnót 
obywatelskich żołnierzowi polskiemu. Wyróż-
nił się podczas natarcia niemieckiego na odci-
nek pułku w początkach września, za co był 
odznaczony Krzyżem Wojennym Francuskim”. 
Za te czyny został odznaczony Orderem 

O. Jan Józef Dekowski (1882-1949) 
– kapłan Zgromadzenia Ducha Świętego, 
kapelan w Armii gen. Hallera, kapitan

Virtuti Militari V klasy numer 5626 (27 wrześ- 
nia 1922 roku).
3 stycznia 1919 roku został zmobilizowany 
i wrócił do Kanady. 21 sierpnia 1920 roku 
został proboszczem parafii Świętej Marii 
w Toronto, a w 1922 roku polskiej parafii 
Świętego Stanisława Kostki w Toronto. Zało-
żył Towarzystwo Wzajemnej Pomocy „Ulga”, 
chór parafialny oraz bibliotekę, której podaro-
wał prywatny księgozbiór. We wrześniu 1937 
roku został kapelanem Kolegium de la Salle 
w Aurora w Ontario, a 21 sierpnia 1941 roku 
proboszczem polskiej parafii Matki Bożej Nie-
ustającej pomocy w St. Catherines w Ontario.
Był autorem tomiku poezji, „Błękitni i inne 
wiersze”, który ukazał się w Kanadzie.
Odznaczony był również francuskim Croix de 
Guerre.
Zmarł 26 marca 1949 roku w St. Catherines. 
Spoczywa w kwaterze żołnierzy polskich na 
cmentarzu w Niagara on the Lake.

Bogusław Szwedo

Australijski reżyser 
Peter Wier, twórca 
takich filmów jak 
„Stowarzyszenie 
Umarłych Poetów”, 

„Pan i władca na krańcu świata”, „Gallipo-
li”, nakręcił film o kierowanej przez Polaka 
ucieczce grupy więźniów z sowieckiego 
łagru. Obraz wyjątkowy, piękny, z charak-
terystyczną dla tego reżysera poetycką 
wizją ludzkiej osobowości, sporą jak na 
zachodniego reżysera dbałością o detale, 
i co uderza najbardziej, z wyraźną sympa-
tią dla Polaków. 

Film jest adaptacją książki „The long walk”, 
żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
Sławomira Rawicza, opublikowanej w latach 
pięćdziesiątych. Z oczywistych względów 
w kraju niewiele się o niej słyszało, natomiast 
zagranicą odbiła się ona szerokim echem. 
I choć dziś wiadomo, że Rawicz wykorzystał 
w niej wspomnienia innego Polaka, Witolda 
Glińskiego, a szczegóły samej ucieczki po wie-
lu latach budzą wątpliwości historyków co do 
prawdziwości przekazu, to sama opowieść, 
jest fascynująca i podobnie jak wiele innych 
wydarzeń z naszej historii nadaje się na dobry 

Film o wolnych ludziach

scenariusz filmowy. Cieszyć się tylko należy, że 
reżyser tej klasy co Peter Weir zdecydował się 
na jej sfilmowanie, a zatem upowszechnie-
nie.
Głównym bohaterem filmu jest Janusz (Jim 
Sturgess), honorowy, zaradny i inteligentny 
oficer, który trafia do sowieckiego łagru za 
sprawą zmuszonej do złożenia fałszywych ze-
znań żony. Wraz z kilkoma innymi Polakami, 
Amerykaninem, budowniczym moskiewskie-
go metra (w tej roli świetny Ed Harris) oraz 
Rosjaninem – kryminalistą (Collin Farell) po-
dejmuje próbę ucieczki. Film jednak napraw-
dę rozkręca się na dobre w momencie, kiedy 
więźniowie muszą podjąć długi marsz przez 
Rosję, Mongolię, Himalaje do Indii. Po drodze 
spotykają Irenę, córkę polskich komunistów, 
która po aresztowaniu rodziców ucieka z sie-
rocińca i przypadkiem spotyka naszych boha-
terów.
Postacie wykreowane przez aktorów są wyra-
ziste, ale nie emanują patosem, dzięki temu 
film ogląda się z przyjemnością. Rola „dobre-
go łotra”, która przypadła Farellowi, pozostaje 
w pamięci, podobnie zresztą jak wspomniany 
Ed Harris, który jako najstarszy z uciekinierów, 
jest dla pozostałych mentorem i moralnym 
punktem odniesienia. Uniwersalne pokazanie 

prawd o ludzkiej naturze, poddanej degrada-
cji w warunkach skrajnego upodlenia, to także 
ciekawy, choć nie jedyny wątek tego filmu. 
Podziw wzbudzają piękne krajobrazy. Filmo-
wa uroda okrytej śniegiem tajgi, mongolskich 
stepów, pustyni, indyjskich pól herbacianych 
i Himalajów znakomicie buduje nastrój filmu. 
Ale tak naprawdę wartością, nad którą nie 
można przejść do porządku dziennego – bo 
to pozostaje w nas po wyjściu z kina – jest 
umiłowanie wolności. Walka o nią do końca, 
dążenie do wyznaczonego celu. I choć obraz 
Weira nie powstał na zamówienie Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, to jest on hołdem 
złożonym nam – Polakom, za trudną historię 
XX wieku, o czym może się przekonać widz 
w finałowych sekwencjach filmu. 
Na tle dziesiątków filmów zachodnich reżyse-
rów o Holocauście i obozach jenieckich II woj-
ny światowej, dzieło Weira jawi się jako nowa 
jakość, nowe spojrzenie na los więźniów 
sowieckich obozów, niesłusznie pomijanych 
przez światową kinematografię. 

Krzysztof Stępkowski

„Niepokonani” (The way back), reż. Peter 
Weir, wyst. Jim Sturgess, Ed Harris, Collin Fa-
rell, USA/Polska 2010, czas trwania 132 min.
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Wystrzał z repliki armaty używanej podczas powstania listopadowego 
rozpoczął Noc Muzeów w mieszczącym się w katedrze polowej Muzeum 
Ordynariatu Polowego. Placówka gromadząca i propagująca wiedzę 
o polskim duszpasterstwie wojskowym wzięła udział w tej ogólnoeuro-
pejskiej imprezie po raz drugi. Przypomniała o tym dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy Joanna Bojarska, która 
przywitała odwiedzających. Otwarte w grudniu zeszłego roku Muzeum 
Ordynariatu jest oddziałem Muzeum Historycznego.

Dla mieszkańców Warszawy i wszystkich 
zainteresowanych, sekcja Oświaty, Edukacji 
i Promocji przygotowała mnóstwo atrakcji, 
które urozmaiciły wolny wstęp na ekspozy-
cję muzeum.
Pracownicy Muzeum duszpasterstwa zorga-
nizowali trzy wystawy plenerowe przed ka-
tedrą, na. Pl. Krasińskich. Pierwsza dotyczyła 
powstania listopadowego i roli jaką odegra-
li w nim ojcowie pijarzy, dawni gospodarze 
kościoła garnizonowego. Druga, na temat 
duszpasterstwa Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, w czasie II Wojny Światowej. 
Trzecia opowiada o polskich misjach zagra-
nicznych i pomocy humanitarnej prowadzo-
nej obecnie przez wojskową Caritas. Celem 
tych działań było propagowanie wiedzy 
o współczesnych misjach humanitarnych, 
w których biorą udział polscy żołnierze.
Wokół katedry przechadzali się żołnierze 
z różnych okresów historycznych. Miłośnicy 
wojskowości skupieni wokół sklepu z mili-
tariami „Predator” oraz członkowie grup 
rekonstrukcyjnych wzbudzali olbrzymie za-
interesowanie przechodniów. Goście mieli 
możliwość zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z pozującymi do nich „żołnierzami”. Wielu 
przechodniów chętnie rozmawiało z nimi 
na tematy wojskowe. Miłośnicy militariów 
objaśniali szczegóły swojego ekwipunku 
i uzbrojenia. Ci, którzy chcieli zwiedzić eks-
pozycję muzeum wchodzili do katedry po 
minięciu ułożonego z worków z piaskiem 
punktu meldunkowego, gdzie otrzymywali 
zaświadczenie o „przejściu kontroli”. 
Poza ekspozycją można było zwiedzić wnę-
trze katedry. Tutaj jak i na samej ekspozycji 
wolontariusze pomagali w zapoznaniu się ze 

zwiedzanym miejscem i zwra-
cając uwagę na poszczególne 
eksponaty, przybliżali dzieje 
kapelanów w wojsku polskim. 
Ci którzy pragnęli zatrzymać 
się chwilę i pozostając na wol-
nym powietrzu dowiedzieć się 
czegoś o historii Ordynariatu 
oraz samej katedry mieli taką 
możliwość. 
Na głodnych i zmęczonych 
wieczornym spacerem po sta-
rówce i ekspozycji muzealnej 
czekała grochówka wojskowa 
– nieodłączny element woj-
skowych imprez plenerowych. 
Ze względu na swoje dosko-
nałe położenie i to, że Mu-
zeum Ordynariatu Polowego 
jest nową placówką, warsza-
wianie chętnie przychodzili 
i zwiedzali ekspozycję. Wielu 
z nich odwiedziło także kate-
drę polową i jej kaplice: katyń-
ską i lotników.
– Przy wejściu do muzeum wydawane były 
bezpłatne bilety, dzięki temu wiemy, że eks-
pozycję w podziemiach katedry zwiedziło 
ponad 2000 zwiedzających – podkreślił Ja-
cek Macyszyn, dyrektor Muzeum. W sumie 
ekspozycję muzealną i namioty pod Kaete-
drą i na pl. Krasińskich odwiedziło około 
5000 zwiedzających. Dyrektor Muzeum 
już teraz zaprasza na kolejną edycję Nocy 
Muzeów.
W 2005 roku, na podstawie porozumienia 
pomiędzy Prezydentem m. st. Warszawy 
i proboszczem Katedry Polowej Wojska Pol-

skiego, Rada m. st. Warszawy powołała Mu-
zeum Ordynariatu Polowego jako Oddział 
Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.
8 października 2008 roku śp. biskup Tade-
usz Płoski, ówczesny ordynariusz wojskowy 
powołał radę programową Muzeum Ordy-
nariatu Polowego. W jej skład weszli m.in. 
przedstawiciele organizacji społecznych, 
środowisk naukowych, muzealnicy i du-
chowni.
Autorem koncepcji adaptacji podziemi ka-
tedry polowej do potrzeb nowoczesnej 
placówki muzealnej jest znany krakowski 
architekt Wojciech Obtułowicz. Koncep-
cję scenariusza opracował były dyrektor 
Muzeum Wojska Polskiego, dziś kierownik 
Muzeum Ordynariatu Polowego, Jacek Ma-
cyszyn, współpracujący z zespołem scena-
riuszowym w skład którego weszli: Tomasz 
Merta (+ 10.04.2010), Jan Ołdakowski, Jo-
anna Bojarska oraz Anna Kotańska. Projekt 
plastyczny ekspozycji wykonała firma „Kła-
put Project”, znana z takich przedsięwzięć 
jak: Muzeum Powstania Warszawskiego 
czy Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach. 
Uroczyste otwarcie Muzeum odbyło się 
8 grudnia 2010 roku. Muzeum prezentuje 
eksponaty związane z historią duszpaster-
stwa wojskowego od czasów średniowiecza 
po współczesność. Eksponuje dzieła sztuki, 
przedmioty codziennego użytku, dokumen-
ty, wydawnictwa związane z posługą kape-
lanów wojskowych.

Jerzy Juhanowicz,
Krzysztof Stępkowski

Noc Muzeów w Katedrze Polowej
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„Z prowadzonych analiz wynika, że 
współczesne konflikty rozwijają się na-
gle i są krótkotrwałe, a na takie zagroże-
nia potrzebna jest sprawna armia goto-
wa do prawie natychmiastowego użycia, 
dlatego chcemy mieć armię zawodową, 
profesjonalną. Ale nie wszystkie konflik-
ty muszą być nagłe i krótkie, mogą być 
też dłuższe i narastające. Dlatego po-
wstaje nowa forma służby wojskowej: 
Narodowe Siły Rezerwowe. Jeżeli mło-
dy człowiek będzie chciał jednocześnie 
rozwijać się zawodowo w środowisku 
cywilnym i być też wyszkolonym jako 
obrońca Ojczyzny, zapraszamy go na 
kilkumiesięczny kurs lub na trochę dłuż-
szy pobyt w wojsku, co pozwoli mu 
w efekcie zostać żołnierzem NSR. Na co 
dzień będzie funkcjonował jak każdy cy-
wilny obywatel naszego kraju – a w ra- 
zie kryzysu włoży mundur i wesprze 
działania profesjonalnych Sił Zbrojnych” 
– mówił o Narodowych Siłach Rezerwo-
wych śp. gen. Franciszek Gągor, Szef 
Sztabu Generalnego WP, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej.

Zagadnieniu NSR, które są nową strukturą 
w polskich Siłach Zbrojnych, poświęcone 
było sympozjum zorganizowane 19 maja 
w Centralnej Bibliotece Wojskowej „Naro-
dowe Siły Rezerwowe – potrzeby a rzeczy-
wistość w dobie profesjonalnej armii”, które 
było podsumowaniem niemal rocznego 
funkcjonowania NSR. 
Gospodyni konferencji, dr hab. Aleksandra 
Skrabacz, dyrektor CBW, powitała uczestni-
ków spotkania, podkreślając w krótkim wy-
stąpieniu: „Narodowe Siły Rezerwowe stały 
się ważnym elementem systemu obronnego 
państwa (...). Jest to doskonała okazja, aby 
po prawie roku funkcjonowania wymienić 
się doświadczeniami, podzielić wnioskami, 
ale być może i nakreślić pewne perspekty-
wy co do dalszego funkcjonowania NSR, 

zarówno z poziomu wiedzy teoretycznej, 
jak również doświadczeń, którymi podzielą 
się wykonawcy zapisów, które pojawiły się 
w znowelizowanych aktach prawnych”. 
Sekretarz Stanu ds. Społecznych i Profe-
sjonalizacji w MON Czesław Piątas, który 
objął patronat honorowy nad sympozjum,  
zaznaczył: „Wolą narodu polskiego, która 
została wyrażona decyzjami rządu, parla-
mentu i Pana Prezydenta, nie mamy dzisiaj 
obowiązku pełnienia służby wojskowej (...).  
Mamy dzisiaj wojsko zawodowe, tych, któ-
rzy służą przez określony czas na podstawie 
kontaktów, jeżeli są to żołnierze  służby kon-
traktowej tj. jak szeregowi zawodowi, jak 
i żołnierzy służby stałej. 
Sekretarz Stanu w MON podkreślił, że NSR 
to komponent dodatkowy. Program trwa 
prawie rok, dotychczas zgłosiło się ok. 
13 tys. chętnych, ok. 8 tys. przeszło prze-

szkolenia, kwalifikacje, badania i podpisało 
kontrakty. 
Wiceminister podkreślił, że drogą do rozpo-
częcia służby zawodowej są właśnie NSR. 
„Wojsko jest dzisiaj poważnym, widocznym 
pracodawcą. I wojsko chce być atrakcyjnym 
pracodawcą, takim, żeby ci, którzy poświę-
cają się służbie wojskowej, oprócz tego, że 
widzą możliwość zabezpieczenia bytu ma-
terialnego dla siebie i swoich najbliższych, 
znajdowali możliwość spełnienia swoich 
oczekiwań, możliwość kształcenia się, zdo-
bywania dodatkowej wiedzy” – powiedział.
W czasie sympozjum zaprezentowano m.in. 
zagadnienia: „Założenia prawno-organi-
zacyjne funkcjonowania NSR w procesie 
profesjonalizacji SZ RP”. Wykład wygłosił 
gen. dyw. Andrzej Wasilewski, szef Zarządu 
Organizacji i Uzupełnień P1 SGWP. 
Temat „Rekrutacja do NSR z poziomu WKU 
– współpraca z JW” przedstawił mjr Miro-
sław Stawarz, szef Wydziału Rekrutacji Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Ełku. 
„Praktyczne aspekty służby w NSR – do-
świadczenia żołnierza i pracodawcy. Zain-
teresowania młodzieży i żołnierzy rezerwy 
służbą w NSR” – przedstawił dr Marcin 
Sińczuch, zastępca dyrektora Wojskowego 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
W konferencji uczestniczyli m.in.: przedsta-
wiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskie-
go z zastępcą Szefa Sztabu, wiceadmirałem 
Waldemarem Głuszko, przedstawiciele BBN, 
którym przewodniczył dyrektor Departa-
mentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi 
Lech Konopka, reprezentanci Departamentu 
Wychowania i Promocji Obronności, Woj-
skowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
przedstawiciele wyższych uczelni wojsko-
wych, jednostek wojskowych, terenowych 
organów administracji wojskowej i instytucji 
cywilnych.          

                                      at
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Nabożeństwo fatimskie

Z modlitwą do Niepokalanej
Spod Katedry Polowej wyruszyły 16 maja trzy autokary z wojskowymi pielgrzymami. 
Pątnicy w mundurach będą uczestniczyć w 53. Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnier-
skiej do Lourdes. To już po raz dwudziesty polscy żołnierze mają możliwość modlić się 
w Lourdes, w międzynarodowej wspólnocie żołnierzy różnych armii w intencjach po-
koju na świecie, w intencjach swoich okaleczonych w konfliktach zbrojnych kolegów 
oraz w sprawach osobistych i rodzinnych. Błogosławieństwa na drogę w Katedrze 
Polowej udzielił Wikariusz Biskupa Polowego ks. płk January Wątroba. 

– Do Lourdes jedzie w tym roku 5. autokarów 
z 161. osobami, mówi ks. kpt. Tomasz Szefliń-
ski, wikariusz parafii garnizonowej z Wesołej, 
jeden z pięciu kapelanów, opiekunów ducho-
wych pielgrzymów. – Pozostałe dwa autoka-
ry dołączą do grupy ruszającej z Warszawy 
w Poznaniu i we Wrocławiu. Do Lourdes jadę 
po raz drugi, pierwszy raz – gdy byłem kape-
lanem szpitala wojskowego w Bydgoszczy. 
W Bolesławcu pielgrzymka zatrzyma się na 
pierwszy nocleg. Szefem pielgrzymki jest ks. 
mjr Robert Krzysztofiak, a wraz z nim posłu-
gę duszpasterską będą pełnić: o. por. Kamil 
Szustak, paulin z Jasnej Góry, ks. płk Szwec 
– Nadworny, (kapelan grekokatolicki) ks. ppor. 
Marek Drabik z parafii garnizonowej w Po-
znaniu. Jutro przekraczamy granicę Niemiec, 
kolejny nocleg przewidziany jest we francu-
skich koszarach wojskowych w Wersalu pod 
Paryżem.
Po raz 6. stroną logistyczną pielgrzymki za-
wiaduje płk Nowak z dowództwa Wojsk Lą-
dowych oraz pierwszy raz płk Wieliczko.
– Zabieramy ze sobą do Lourdes sprawy na-
szych kolegów w kraju i na misjach, żeby 
szczęśliwie wrócili, mówi płk Nowak. Tam 
na miejscu widać, jak wielu ludzi gromadzi 
się w Lourdes; szukając pomocy Matki Bożej. 
Poruszający jest widok tak wielu wolontariu-
szy, którzy wspierają chorych. Są wśród nich 
i uczniowie, i osoby starsze – to forma zobo-
wiązań duchowych, jakie na siebie przyjęli. 
Oczywiście, w Lourdes doświadczyłem pew-

nych duchowych przeżyć, ale to zbyt intymne, 
żeby o tym mówić.
Pan mjr Zdzisław Pokrywka jest niestrudzo-
nym i wielce zasłużonym dla tej pielgrzymki 
pątnikiem. Od lat godnie reprezentuje Wojsko 
Polskie m.in. występując w mundurze galo-
wym wobec tysięcy wojskowych pielgrzymów 
z całego świata jako lektor. 
– Gdy zbliża się maj, mówi mjr Pokrywka ze 
109. Szpitala Wojskowego w Szczecinie, to 
miejsce przyciąga mnie z mocą wielkiej mi-
łości, jaką może obdarzać tylko Matka Boża 
w tym miejscu wybranym przez Boga. W cią-
gu 13. lat, odkąd przyjeżdżam do Lourdes 
wyprosiłem wiele łask.
Równie wiernym czcicielem Matki Bożej Nie-
pokalanej z Lourdes jest mjr Jerzy Misiewicz ze 
Straży Granicznej. W tym roku mjr Misiewicz 
wiezie do Cudownej Groty w Lourdes intencje 
wielu pielgrzymów, którzy nie mogą z różnych 
względów klękać do modlitwy w Cudownej 
Grocie objawień. Spisane na kartkach bądź 
przesłane e-mailem zostaną złożone w specjal-
nie zrobionym sercu u stóp Matki Bożej i omo-
dlone. Modlitwa trwa w tym miejscu dzień 
i noc. Jakże poruszający jest widok twardych 
umundurowanych mężczyzn z różnych stron 
świata, różnych szarż i formacji, z różnych za-
kątków świata, którzy klęczą w pokorze przed 
Matka Bożą, zatopieni w modlitwie.
Panią Hanię z mężem Januszem z Łasku od-
prowadza córka w stanie błogosławionym 
wraz ze swoim mężem.

– Jedziemy z mężem do Lourdes po raz dru-
gi, opowiada Pani Hanna. Na koniec swojej 
służby wojskowej mąż uczestniczył w pieszej 
pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę. Tam 
dowiedział się o Międzynarodowej Pielgrzym-
ce Żołnierzy do Lourdes. Można powiedzieć, 
że Matka Boża Częstochowska zaprowadziła 
nas do Lourdes. Ale też wcześniej szerzyliśmy 
z mężem kult Matki Bożej z naszego małego 
polskiego Lourdes – Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes w sanktuarium w Porąbce Uszew-
skiej , w Diecezji Tarnowskiej. Matka Boża pro-
wadzi nas przez różne swoje sanktuaria. 
Jeśli przylgnie się sercem do Krzyża Chrystu-
sa, tam zawsze Ją znajdziemy. A Ona wciąż 
będzie nas prowadzić do swojego Syna, czyli 
źródła duchowej siły. Takie miejsca jak Lour-
des przygarniają ludzi, którzy proszą o łaskę 
uzdrowienia nie tylko fizycznego. Tam do-
konują się cuda uzdrowień duchowych, i to 
w sytuacjach beznadziejnych, po ludzku pa-
trząc. Po przyjeździe z Lourdes wszyscy wokół 
mnie byli zdziwieni, skąd we mnie tyle energii 
i siły. Codziennie byłam na Mszy św.; przystę-
powałam do stołu Pańskiego. I eucharystia 
dodawała mi sił. I to Lourdes zaczerpnęłam 
duchowej siły ze źródła, które dalej Pan Jezus 
w Eucharystii pomnażał.
Woda, którą przywiozłam z Lourdes, mogłam 
się podzielić z innymi, którym w ten sposób 
mogłam pomóc. Bo jak powtarza towarzy-
szący nam w drodze do Lourdes o. por. Kamil 
Szustak, Paulin z Jasnej Góry, wystarczy kropla  
tej wody, wiadro wiary i wiadro modlitwy.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

W godzinach wieczornych, przy zachodzącym słońcu w parafii wojskowej pw. św. 
Jerzego w Łodzi odprawione zostało Nabożeństwo Fatimskie. Wierni zebrali się przy 
figurze Matki Bożej Fatimskiej stojącej w kolorowej scenerii kwiatów i krzewów 
przy kościele, gdzie przy pieśni „Chwalcie łąki umajone...” ks. Stanisław Błądek 
rozpoczął śpiew litanii loretańskiej, której słowa podchwycili uczestnicy nabożeń-
stwa. Śpiew wezwań maryjnych radosną nutą rozlegał się wokół kościoła. Następ-
nie czciciele Matki Bożej wzięli do ręki potężny różaniec, artystycznie zrobiony 
z drewna, który ich połączył we wspólnej modlitwie i procesją wokół kościoła udali 
się pod pomnik bł. Jana Pawła II, który przed kościołem postawił ks. płk Stanisław 
Rospondek. Modlitwę różańcową zakończono przy krzyżu misyjnym.

Dalsza część nabożeństwa odbyła się w ko-
ściele, gdzie przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem odmówiono litanię do 
bł. Jana Pawła II, dziękując Bogu za beaty-
fikację, a Matce Najświętszej za ocalenie 
przed 30-tu laty Jana Pawła II. Po adoracji 
celebrans przypomniał zebranym historię 

pierwszego objawienia Matki Bożej w Fati-
mie, które miało miejsce 13 maja 1917 roku. 
Maryja objawiła się pastuszkom: Łucji, Fran-
ciszkowi i Hiacyncie. – Piękna Pani, jak Ją na-
zwały dzieci, wzywała do codziennego od-
mawiania różańca i ofiarowywania swoich 
cierpień. Modlitwy te i umartwienia miały 

przyczynić się do zakończenia wojny i zapro-
wadzenia pokoju na świecie. Maryja prosi-
ła pastuszków, aby przychodzili na miejsce 
objawień przez kolejne 6 miesięcy, 13 dnia 
każdego miesiąca o tej samej godzinie.
Dziękując wszystkim zgromadzonym na na-
bożeństwie, celebrans zaprosił na kolejne 
spotkania z Panią Fatimską – Królową Poko-
ju, 13 każdego miesiąca aż do jesieni. Na-
stępnie udzielił zebranym błogosławieństwa. 
Oprawę muzyczną w czasie całego spotkania 
zapewnił pan Piotr Piotrowski – organista 
w kościele garnizonowym w Łodzi.   

ks. ppłk Stanisław Błądek

30. rocznica zamachu na Jana Pawła II

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

IS
SN

 1
23

1-
69

11

Świętoszów
13 maja odbyła się uroczystość powitania 
żołnierzy VIII zmiany Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Afganistanie
Biskup Polowy Józef Guzdek udzielił  paster-
skiego błogosławieństwa przybyłym z misji 
żołnierzom, a ich rodzinom podziękował za 
trud rozłąki.
Powracających żołnierzy witał Czesław Piąta, 
Sekretarz Stanu ds. Społecznych i Profesjona-
lizacji MON reprezentujący Ministra Obrony 
Narodowej. Wśród szczególnych gości byli 
m.in.: Szef Sztabu Generalnego WP – generał 
Mieczysław Cieniuch, Dowódca Operacyjny 
SZRP – gen. broni Edward Gruszka, Dowód-
ca Wojsk Lądowych - gen. broni Zbigniew 
Głowienka, Dowódca Sił Powietrznych - gen. 
broni pil. Lech Majewski, Dowódca 11 Dywi-
zji Kawalerii Pancernej – gen. dyw. Mirosław 
Różański oraz dowódcy i przedstawiciele jed-
nostek, których żołnierze wchodzili w skład 
VIII zmiany PKW Afganistan. Na uroczystości 
powitania byli również przedstawiciele służb 
mundurowych, duchowieństwa oraz szkół 
i licznych organizacji wspierających i współ-
pracujących z żołnierzami „Czarnej Dywizji”, 
a także przybyłe rodziny żołnierzy i sympaty-
cy wojska.
W imieniu Ministra Obrony Narodowej, Bog-
dana Klicha, minister Piątas przekazał najlep-
sze gratulacje i podziękowania dowódcy VIII 
zmiany PKW Afganistan gen. bryg. Andrze-
jowi Reudowiczowi oraz  żołnierzom, którzy 
powrócili z misji.
W trakcie uroczystości odczytano Postano-
wienia Prezydenta RP o nadaniu odznaczeń 
i orderów żołnierzom VIII zmiany PKW Afga-
nistan. Medalem za Ofiarność i Odwagę za 
zasługi w ratowaniu życia ludzkiego odzna-
czony został st. kpr. Damian Olszewski. Krzy-
żem Wojskowym za czyny męstwa i odwagi 
dokonane podczas użycia Sił Zbrojnych RP 
poza granicami kraju odznaczono 9 żołnierzy; 
Krzyż Komandorski Orderu Krzyża Wojsko-
wego za umiejętne i skuteczne dowodzenie 
jednostką bojową podczas użycia Sił Zbroj-
nych Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami 
państwa w czasie pokoju nadano – gen. bryg. 
Andrzejowi Reudowiczowi.
Ponadto 62 żołnierzy otrzymało Wojskowy 
Krzyż Zasługi z Mieczami, a kolejnych 51 od-
znaczono Gwiazdą Afganistanu.
Defilada wojskowa i wspólne zdjęcie, zakoń-
czyło oficjalne uroczystości powitania żołnie-
rzy VIII zmiany PKW Afganistan. 

kpt. D.K.

Elbląg
6 maja w Garnizonie odbyły się obchody Święta 16 Batalionu Dowodzenia im. Ziemi 
Elbląskiej, a także Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych. Uroczystość rozpoczęła 
się Mszą świętą w intencji żołnierzy i pracowników cywilnych Batalionu i Orkiestry, 
sprawowaną przez ks. prof. dr hab. Jacka Neumanna, Dziekana Szkoły Wyższej im. 
Bogdana Jańskiego Wydziału Zamiejscowego w Elblągu  oraz proboszcza garnizonu 
ks. kan. ppłk Bogdana Zalewskiego. We Mszy św. uczestniczył dowódca 16 Batalionu 
Dowodzenia, ppłk mgr inż. Andrzej Duda i kapelmistrz Orkiestry kpt. Maciej Skrzyp-
czak oraz żołnierze, pracownicy cywilni i zaproszeni goście. Po Mszy świętej odbyła się 
uroczysta zbiórka na palcu apelowym. Orkiestra zaprezentowała się w widowiskowej 
musztrze paradnej, zdobywając uznanie wśród zaproszonych gości. Święto Batalionu 
i Orkiestry było dniem otwartym koszar. Przybyli goście mogli zapoznać się ze sprzę-
tem, jakim dysponuje jednostka w trakcie realizacji zadań oraz podziwiać umiejętno-
ści orkiestry podczas defilady.                                                                   ks. kpt. S.G.

Kronika
Diecezji Wojskowej

Żagań
6 maja w plenerach Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu odbyły się powiatowe 
i miejskie uroczystości 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie. Uczest-
niczyli w nich licznie kombatanci, żagańska młodzież i żołnierze „Czarnej Dywizji”, 
którzy zadbali o oprawę ceremonialną uroczystości.
Po mszy polowej w intencji żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej, de-
legacje władz powiatu, miasta, organizacji kombatanckich, Federacji Organizacji Pol-
skich Pancerniaków (FOPP) oraz żagańskich szkół złożyły wieńce i kwiaty przed pomni-
kiem głównym Muzeum, w asyście kompanii honorowej z 11. batalionu dowodzenia 
„Czarnej Dywizji”.
Główni bohaterowie uroczystości – kombatanci i weterani II wojny światowej odzna-
czeni zostali Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym – Zwycięzcom. Po części oficjalnej 
gospodarz uroczystości dyrektor muzeum Marek Łazarz zaprosił uczestników na wy-
stępy artystyczne młodych wykonawców z Klubu „Czarnej Dywizji” oraz goszczącego 
w Żaganiu żywiołowego i barwnego ukraińskiego zespołu folklorystycznego z Tarno-
pola.                                                                                                                      W.K.

Warszawa
Przebywający z wizytą w Polsce adm. Giampaolo Di Paola, Szef Komitetu Wojskowego 
NATO odwiedził 10 maja Katedrę Polową w Warszawie.
Gości powitał i oprowadził po katedrze ks. płk January Wątroba, Wikariusz Generalny 
Biskupa Polowego WP. Na początku spotkania odegrano Hymn NATO oraz Mazurka 
Dąbrowskiego.
Admirał Di Paola zapalił znicz przy grobach biskupa Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana 
Osińskiego oraz pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. W tym miej-
scu wspomniał osobę gen. Franciszka Gągora, Szefa Sztabu Generalnego WP, jedną 
z ofiar katastrofy, z którym miał okazję współpracować.
Szef Komitetu Wojskowego NATO odwiedził również Muzeum Ordynariatu Polowego. 
Podczas zwiedzania ekspozycji towarzyszyli mu pracownicy placówki Hubert Bojarski 
i Radosław Głowacki.
Ks. Wątroba wręczył admirałowi Di Paola pamiątkowy medal wydany na dwudziesto-
lecie przywrócenia Ordynariatu oraz album o organach katedry polowej. Na zakoń-
czenie Szef Komitetu Wojskowego NATO oraz towarzyszący mu członkowie delegacji 
udali się pod pomnik Powstania Warszawskiego.                                                    kes



„Światu potrzeba dziś więcej 
wrażliwych serc, niż zimnej stali”.

  (Stefan Kardynał Wyszyński)
Fot. Krzysztof Stępkowski


