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„Wytrwałość, odwaga i siła polskiego narodu w obliczu tragedii 
służą jako inspiracja dla nas wszystkich”.

Barack Obama
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą dzisiaj obchodzimy, kończy liturgiczny 
okres wielkanocny. W efekcie tajemnica paschalna – męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa oraz Jego Wniebowstąpienie – znajduje swe wypełnienie w potężnym wyla-
niu Ducha Świętego na Apostołów zgromadzonych wraz z Maryją, Matką Pana i innymi 
uczniami. Był to „chrzest” Kościoła, chrzest w Duchu Świętym (por. Dz 1, 5). Jak czytamy 
w Dziejach Apostolskich, o świcie w święto Pięćdziesiątnicy szum jakby wiatru wypełnił 
Wieczernik i na każdego z uczniów zstąpiły jakby języki ognia (por. Dz 2, 2-3). Święty 
Grzegorz Wielki tak to komentuje: „Dziś Duch Święty zstąpił niespodziewanym dźwię-
kiem na uczniów i zmienił umysły istot cielesnych wewnątrz ich miłości, a gdy pojawiły 
się na zewnątrz języki ognia, wewnątrz serc stali się płonącymi, gdyż przyjmując Boga 
w postaci ognia, łagodnie płonęli z miłości” (Kaz. na Ew. XXX, 1: CCL 141, 256). Głos 
Boży czyni boskim ludzki język apostołów, uzdalniając ich do głoszenia w sposób „po-
lifoniczny” jednego Słowa Bożego. Tchnienie Ducha Świętego napełnia wszechświat, 
rodzi wiarę, prowadzi do prawdy, przygotowuje jedność między narodami. „(...) zbiegli 
się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku” i głosili 
„wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 6.11).
Błogosławiony Antoni Rosmini wyjaśnia, że „w dniu Pięćdziesiątnicy chrześcijan Bóg 
ustanowił (...) swoje prawo miłości, pisząc je za pośrednictwem Ducha Świętego nie na 
stołach kamiennych, ale w sercach apostołów, a za pośrednictwem apostołów głosząc je 
następnie całemu Kościołowi” (Katechizm ustalony według porządku idei..., n. 737, Turyn 
1863). Duch Święty, który jest „Panem i Ożywicielem”, jak odmawiamy w Credo, łączy się 
z Ojcem przez Syna i dopełnia objawienie Trójcy Przenajświętszej. Pochodzi od Boga jako 
tchnienie Jego ust i ma moc uświęcania, obalania podziałów, rozwiązywania nieporozu-
mień wywołanych grzechem. To On, bezcielesny i niematerialny, rozszerza dobra Boże, 
wspiera żyjące istoty, aby działały zgodnie z dobrem. Jak jasne Światło nadaje znaczenie 
modlitwie, zapał misji ewangelizacyjnej, sprawia, że płoną serca tych, którzy słuchają ra-
dosnego orędzia, jest natchnieniem dla sztuki chrześcijańskiej i muzyki liturgicznej.
Drodzy przyjaciele, Duch Święty, który stwarza w nas wiarę w chwili naszego chrztu, po-
zwala nam żyć jako dzieci Boże, świadome i zgodne, na obraz Syna Jednorodzonego. 
Również władza odpuszczania grzechów jest darem Ducha, ukazując się bowiem aposto-
łom w wieczór paschalny, Jezus tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
(J 20, 23). Maryi Pannie, Świątyni Ducha Świętego, powierzajmy Kościół, aby żył zawsze 
w Jezusie Chrystusie, Jego Słowem, Jego przykazaniami i pod nieustannym działaniem 
Ducha Pocieszyciela głosił wszystkim, że „Jezus jest Panem!” (1 Kor 12,3).

Benedykt XVI, Watykan 12 czerwca 2011 roku

Weźmijcie Ducha Świętego 19 czerwca – Uroczystość Trójcy Przenajświęt-
szej J 3, 16-18.
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jed-
nym z najbardziej specyficznych elementów chrze-
ścijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie 
podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest 
dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem 
nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Je-
zus Chrystus.

23 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) J 6, 51-58
Chlebem żywym jest Jezus, Syn Boży. On dobrowol-
nie oddał siebie w ofierze, aby zapłacić dług jaki za-
ciągnęli wszyscy ludzie przez grzech niewiary i wy-
stępki. Ofiara złożona przez Jego wywyższenie na 
krzyżu daje zbawienie tym, którzy wierzą. Wszystkich 
ludzi, którzy przyjmą z ufnością posłanego do nich 
Syna Bożego i Jego słowo, Bóg umiłuje i wskrzesi. Ci 
ludzie będą do Niego należeli zawsze.

24 czerwca – Uroczystość Narodzenia Św. Jana 
Chrzciciela Łk 1, 57-66. 80
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza 
tyle, co „Bóg jest łaskawy”. Jan Chrzciciel urodził 
się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako 
syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Bóg powołał 
Jana Chrzciciela do najważniejszej roli w historii 
Izraela i ludzkości. Miał bez błędu wskazać na 
tego, który jako jedyny w całej historii ludzkiej był 
w pełni człowiekiem i Bogiem. Bóg przygotowy-
wał, wzmacniał i chronił swojego świadka, aby 
w przyszłości przedstawił Jezusa jako Mesjasza 
i Boga ludowi izraelskiemu.

26 czerwca – XIII Niedziela Zwykła Mt 10, 37-42
Jezus wymaga od swoich uczniów, by przyznali Mu 
miejsce wyjątkowe, jedyne. Miłość do Niego i więzi 
z Nim powinny mieć pierwszeństwo przed wszyst-
kimi innymi relacjami. Miłość do Niego oczywiście 
nie wyklucza miłości do ludzi, ale stosunek do bliź-
niego powinien być określany przez wcześniejszy 
stosunek do Jezusa. Każdy musi w taki sposób 
kształtować swoje związki z bliźnim, aby nie prze-
szkadzały mu one w więzi z Jezusem, lecz żeby owe 
związki znajdywały w więzi z Jezusem swoją moc.

29 czerwca – Uroczystość Św. Apostołów Piotra 
i Pawła Mt 16, 13-19
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. 
Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał 
go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. 
Chodziło jedynie o podkreślenie, że obaj Apostoło-
wie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej 
w Rzymie, że obaj w tym mieście oddali dla Chry-
stusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie 
i sanktuaria. Dwaj Apostołowie, dwa filary Kościoła, 
jeden wybrany i mianowany przez Chrystusa Opoką 
i drugi wybrany na Apostoła Narodów, jednoznacz-
nie i klarownie wyznają całym swoim życiem, a nie 
tylko słowami, kim jest dla nich Chrystus. Piotr nie 
byłby Opoką, Paweł nie byłby Apostołem Narodów, 
gdyby obydwaj nie zawierzyli Chrystusowi, gdyby 
obydwaj nie uznali go za Syna Bożego.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA CZERWIEC 
Aby Duch Święty obdarzył nasze wspólnoty licznymi powoła-
niami misyjnymi, gotowymi do całkowitego poświęcenia się 
na służbę szerzenia Królestwa Bożego. 
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Po godzinie 15 pod katedrę polową zajecha-
ła prezydencka kolumna. W progu katedry 
powitał prezydenta Obamę biskup polowy 
Józef Guzdek oraz proboszcz, ks. płk Robert 
Mokrzycki.

Witając dostojnego gościa bp Guzdek pod-
kreślił, że katedra jest miejscem o bogatej 
historii. – Stoimy w miejscu, w którym spoty-
kają się ze sobą przeszłość z teraźniejszością. 
W podziemiach katedry znajduje się muzeum 
Ordynariatu ukazujące posługę księży kape-
lanów w Wojsku Polskim w ciągu tysiącletniej 
historii narodu – powiedział bp Guzdek. Or-
dynariusz wojskowy podkreślił, że i obecnie 
katedra polowa pełni ważną rolę w życiu pol-
skiej armii. – W tej świątyni odbywa się wiele 
nabożeństw religijno-patriotycznych. Wspo-
minając przeszłość modlimy się za tych, któ-
rzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli daninę krwi. 
Równocześnie pamiętamy o tych, którzy 
obecnie stoją na straży wolności Rzeczypo-
spolitej oraz bronią pokoju i praw człowieka 
poza jej granicami. Troszczymy się o kształto-
wanie ich sumień i prawych charakterów, aby 
z pełnym poświęceniem wypełniali powierzo-
ne im zadania – powiedział witając Obamę 
ordynariusz wojskowy.
Biskup Guzdek oraz prezydent Obama prze-
szli razem do kaplicy katyńskiej pod tablicę 
smoleńską, gdzie prezydent USA zapalił świe-
cę i trwał przez chwilę w cichej modlitwie.
– Objaśniłem prezydentowi Obamie znacze-
nie poszczególnych elementów wystroju ka-
plicy katyńskiej. Pokazałem mu tabliczki z na-
zwiskami ofiar zbrodni katyńskiej oraz tablicę 
smoleńską zawierającą ziemię z miejsca ka-
tastrofy prezydenckiego samolotu i nazwiska 
ofiar – powiedział po spotkaniu bp Guzdek. 
W księdze pamiątkowej Prezydent USA napi-

Odprowadzając Prezydenta do samochodu 
bp Guzdek podkreślił, że miał okazję spotkać 
się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami 
pełniącymi misję w Afganistanie. Żegnając 
się Barack Obama zaprosił Biskupa Polowego 
do odwiedzenia Waszyngtonu.
– Spotkanie przebiegało w serdecznej atmos-
ferze, nie odczuwało się dystansu. Żegnając 
się prezydent Obama podziękował za możli-
wość odwiedzenia katedry i żartując, powie-
dział, że w rewanżu osobiście oprowadzi mnie 
po Białym Domu – powiedział bp Guzdek.
Prezydencka kolumna udała się następnie 
w kierunku lotniska na warszawskim Okęciu. 
Swoją wizytę w Polsce prezydent Obama roz-
począł od złożenia wieńca na Grobie Niezna-
nego Żołnierza. Po przyjeździe kolumny samo-
chodów prezydenta USA i przywitaniu z asy-
stującym mu Dowódcą Garnizonu Warszawa 
gen. bryg. Wiesławem Grudzińskim, odegrany 
został hymn Stanów Zjednoczonych.
Po złożeniu przez prezydenta Obamę wieńca 
na płycie pomnika zabrzmiał Mazurek Dą-
browskiego. Prezydent Obama i gen. Gru-
dziński oddali hołd fladze i dokonali przeglą-
du pododdziałów reprezentacyjnych.
Następnie Barack Obama wpisał się do Księgi 
Pamiątkowej Grobu Nieznanego Żołnierza: 
„Niech umacnia się przyjaźń między naszymi 
narodami”. 
Prezydent USA przywitał się z kombatan-
tami i weteranami II wojny światowej oraz 
żołnierzami z 1. Warszawskiej Dywizji Zme-
chanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, którzy 
niedawno pełnili misję w Afganistanie.
Po krótkiej rozmowie z żołnierzami prezydent 
Obama pojechał pod pomnik Bohaterów 
Getta.
Obama przyjechał do Polski na dwa dni. Jego 
wizyta związana była z odbywającym się 
szczytem przywódców Państw Europy Środ-

kowo-Wschodniej, który odbył się w tych 
dniach w Warszawie.

Krzysztof Stępkowski
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sał: „Wytrwałość, odwaga i siła polskiego na-
rodu w obliczu tragedii służą jako inspiracja 
dla nas wszystkich”.
Następnie prezydent USA przeszedł do nawy 
głównej katedry, gdzie czekali już zaproszeni 

członkowie rodzin ofiar katastrofy smoleń-
skiej. Przez chwilę rozmawiał indywidualnie 
z każdą z osób. Na zakończenie wobec 
wszystkich wyznał, że jest człowiekiem wie-
rzącym. Wyraził przekonanie, że tragiczna 

śmierć tych, którzy zginęli w katastrofie smo-
leńskiej nie jest całkowitym unicestwieniem, 
ale, że są oni w ręku Boga. Spotkanie z rodzi-
nami ofiar w katedrze trwało kilka minut.

Barack Obama modlił się w katedrze polowej WP
Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama nawiedził, podczas swojej wi-
zyty w Polsce, katedrę polową Wojska Polskiego. Ta historyczna wizyta odbyła 
się w drugim dniu pobytu prezydenta USA, 28 maja. Po raz pierwszy próg kate-
dry wojskowej przestąpił urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. Barack 
Obama najpierw modlił się w kaplicy katyńskiej, a następnie spotkał się z zapro-
szonymi członkami rodzin ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
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W Alei Najświętszej Maryi Panny, przy po-
mniku ks. Jerzego Popiełuszki, zameldowa-
ło się 4 czerwca 2011 roku 10 autokarów, 
tworzących prawdziwą rodzinę Watowców. 
Reprezentowany był bowiem na tej dzięk-
czynnej pielgrzymce z okazji 60. rocznicy 
wojskowej uczelni, cały przekrój uczelnia-
nej wspólnoty. Był komendant, senat, kadra 
naukowo-dydaktyczna z rodzinami, gene-
rałowie i podchorążowie, studenci cywilni, 
emerytowani pracownicy, pracownicy ad-
ministracyjni, dziadkowie z wnukami, pa-
rafianie z Kościoła Matki Bożej Ostrobram-
skiej na Boernerowie, kapelani, batalion 
reprezentacyjny ze sztandarem.
Pielgrzymów z WAT, którzy uformowali szyk, 
na Jasną Górę wprowadziła orkiestra repre-
zentacyjna Garnizonu Warszawa.
Kolejną stacją, gdzie zatrzymała się piel-
grzymka WAT w drodze do Maryi, był Grób 
Nieznanego Żołnierza. Tutaj biskup Guzdek 
wraz z władzami WAT z gen. Zygmuntem 
Mierczykim na czele, z proboszczem ks. płk. 
Janem Domianem, oddali honory i złożyli 
wieniec.
– Zatrzymaliśmy się przy tym grobie, mówił 
bp Guzdek w homilii, po to, żeby wspo-
mnieć rzesze żołnierzy, którzy do końca 

wiekiem zawierzenia. I stąd, spod Jasnej 
Góry wzięty, mówił dalej o. Kamil, pragnął, 
aby cały świat przez ręce Maryi uwierzył 
Bogu i otworzył drzwi Chrystusowi. – Jakże 
jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za tę 
jego modlitwę zawierzenia aż po najdalsze 
krańce miłości. Za tę Jego ufność, złożoną 
w Bogu, którą wypisał całym swoim życiem 
– Totus Tuus, aż po wyżyny świętości. Ojciec 
Szustak wskazał na obecność Jana Pawła II 
w znakach – relikwiach: przestrzelonym 
pasie sutanny (zamach 13 maja 1981 r.) 
oraz złotym różańcu zawieszonym na zło-
tej róży. – Te znaki mają nam przypominać 
(ofiara cierpienia złączonego z Chrystusem i 
Jego Matką) i modlitwa różańcowa to jedy-
na droga do pokoju, droga do prawdziwej 
świętości, podkreślił, o. por. Kamil Szustak. 
– To nie przypadek, to Jan Paweł II przypro-
wadził was tu właśnie tego dnia pod prze-
wodnictwem bp. polowego Józefa Guzdka 
na Jasną Górę, i modli się dziś za profeso-
rów, studentów WAT. Ta modlitwa obejmuje 
również licznie przybyłe tego dnia rodziny, 
małżeństwa i dzieci pierwszokomunijne.
– Istotą postawy Maryi jest gotowość słu-
żenia, mówił m.in. w homilii bp Guzdek. 
I ze względu na tę gotowość służenia Maryja 
jest obecna w najważniejszych momentach 
historii zbawienia. Od Zwiastowania po Gol-
gotę. Jest też obecna w wieczerniku, kiedy 
rodzi się Kościół, napełniony i umocniony 
Duchem św. – Do odkrycia Maryi trzeba doj-
rzewać, podkreślił ordynariusz wojskowy, 
przez kontemplację wydarzeń ewangelicz-
nych z Jej udziałem.
Bp. Guzdek przywołał słowa Sługi Bożego 
bp. Jana Pietraszki: Wszystkie święta Maryj-
ne są świętami Chrystusa. Niewiasta z Na-
zaretu nigdy Go nie przesłania, ale zawsze 
wskazuje na Chrystusa i do Niego prowadzi. 
Jest mistrzynią zawierzenia i zaufania Bogu, 
wyrażonego słowami ze zwiastowania: „Oto 
ja służebnica Pańska, nich mi się stanie we-
dług słowa Twego”. Apogeum jej zawierze-
nia to milcząca i bolejąca obecność na Gol-
gocie, pod krzyżem Syna.
Nawiązując do czytanej w te sobotę przez 
ks. płk. Jana Domiana Ewangelii o cudzie 
w Kanie galilejskiej, biskup Guzdek akcento-
wał dwa słowa kluczowe w szkole maryjnego 
zawierzenia: „wszystko” i „cokolwiek”. One 
są prawdziwym testem dla prawdziwych 
czcicieli Maryi i uczniów maryjnej szkoły uf-
ności. Słudzy weselni z Kany nie podejmowa-
li polemiki z Chrystusem, nie przedstawiali 
swoich racji, nie zadawali dodatkowych py-
tań, nie żądali dodatkowych wyjaśnień. Wy-
konali „wszystko”, choć polecenie Chrystusa 
„napełnijcie stągwie wodą (poj. ok. 400 l) 
w sytuacji dramatycznej dla nowożeńców, 
mogło się im wydawać absurdalne. Słudzy 
wykonali to polecenie w duchu absolutne-
go zawierzenia i posłuszeństwa woli Bożej. 
I drugie polecenie Chrystusa: „Zaczerpnijcie 
teraz” i podajcie gościom, trudniejsze niż po-
przednie, słudzy z Kany wykonali optymalnie. 
– Kolejne pokolenia uczniów Chrystusa, mó-

zaufali Bogu i pozostali wierni najwyższym 
wartościom. Zatrzymaliśmy się po to, by 
złożyć hołd żołnierzom, którzy zrozumieli, 
że są wartości większe niż życie: Bóg, Honor 
i Ojczyzna.
Na dziedzińcu o. Augustyna Kordeckiego, 
w oczekiwaniu na Mszę św. pod przewodnic-
twem bp. Guzdka, pielgrzymi z parafii Matki 
Bożej Ostrobramskiej wręczyli o. płk. Janowi 
Golonce obraz Patronki z odręczną dedyka-
cją ś.p. Biskupa Tadeusza Płoskiego. Podzię-
kowali w ten sposób zacnemu Paulinowi za 
wiele lat posługi jasnogórskim pielgrzymom 
ze środowiska wojskowego Boernerowa.
Pielgrzymów z WAT wprowadził do kaplicy 
cudownego obrazu następca o.płk. Jana Go-
lonki – o. por. Kamil Szustak.
– Jesteśmy tu w dniu dla Jasnej Góry szcze-
gólnym, mówił witając pielgrzymkę watow-
ską, o. Kamil Szustak. 33. lata temu ukląkł 
w tym miejscu po raz pierwszy i modlił się 
papież, dziś już Błogosławiony, Jan Paweł II. 
To też pierwsza sobota miesiąca, kiedy czci-
my Niepokalane Serce Maryi (Objawienia 
Fatimskie).
Pauliński kapelan wojskowy przypomniał 
wypowiedziane przez Jana Pawła II słowa: 
– Tu w tym miejscu, nauczyłem się być czło-

Dziękuję Wam za świadectwo
wiary i mądrości
– Pierwszą stacją waszej pielgrzymki na Jasną Górę, mówił do pielgrzymów z Woj-
skowej Akademii Technicznej bp Józef Guzdek w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Gó-
rze – był pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, przed którym schylając czoła złożyliście 
kwiaty. To On – jeden z tak wielu świętych słuchaczy ze szkoły Maryjnej ufności – 
słuchał słów Jej zawierzenia: „Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie”. Do końca, 
w sposób heroiczny, pozostał na służbie człowiekowi. Mówił: trzeba zło zwyciężać 
dobrem. – I wiem, że zwyciężył. Choć poniósł męczeńską śmierć, nadal żyje i nadal 
promieniuje, mówił w homilii Biskup Polowy Józef Guzdek. Pielgrzymi z WAT przy-
byli, by ofiarować Matce Bożej z Jasnej Góry dziękczynne wotum (złoty ryngraf) za 
60 lat istnienia wojskowej uczelni na Bemowie.

Pielgrzymka dziękczynna WAT na Jasnej Górze
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– że macie dość odwagi, że jesteście sobą. 
Z dumą i radością patrzę na was, droga mło-
dzieży akademicka, że tu jesteście. Bo któż 
bardziej jak nie młodzi pragnie być sobą. 
Chcecie rozwijać się nie tylko intelektualnie, 
ale i duchowo. To piękny harmonijny rozwój, 
podkreślił biskup Guzdek. Gratuluję wam ta-
kiej postawy…

wił dalej bp Guzdek, nierzadko nie potrafią 
do końca zaufać Chrystusowi. Ta przedziw-
na rola Maryi z Nazaretu, z Betlejem, z Kany, 
z Golgoty, z Wieczernika, jej obecność trwa 
w życiu Kościoła. W ostatnich stuleciach, 
przypomniał ordynariusz wojskowy, docho-
dzi do objawień Chrystusowej Matki: na rue 
du Bac, w Lourdes, w La Salette, w Fatimie 
i wielu innych miejscach. I Maryja nadal wzy-
wa do zawierzenia swojemu Synowi – Zrób-
cie wszystko cokolwiek wam powie. Wiele 
jest zawierzenia Maryi, ale problem pojawia 
się tam, podkreślił Biskup Guzdek, gdzie 
trzeba zawierzyć do końca, całkowicie.
To samo mówi dziś do nas Jasnogórska Pani: 
Dajcie się poprowadzić Jezusowi do końca. 
– Dziś przychodzimy do jasnogórskiej szko-
ły zaufania, mówił dalej Bp Guzdek, gdzie 
wzrastało wielu świętych. Wskazał na Jana 
Pawła II i Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana 
Wyszyńskiego.
Biskup zachęcał dalej, byśmy uczyli się pa-
trzeć na swoje życie przez pryzmat powo-
łania. – Bóg mi wyznaczył zadanie, posłał, 
zawierz Bogu, daj Mu się poprowadzić. Za-
cytował następnie wyniesionego do chwały 
ołtarzy przez Benedykta XVI w ubiegłym 
roku, konwertytę, kardynała Henry Newma-
na: Bóg stworzył mnie, abym wypełnił dla 
Niego jakieś konkretne zadanie, konkretna 
służbę…
– Z radością dołączyłem do was pielgrzymi 
WAT, powiedział bp Guzdek… Dziękujemy 
dziś za 60. lat historii WAT-u. Za wszystko; 
za lata trudne, kiedy nie można się był po-
kazać w kościele w mundurze. – Opowiadali 
mi w wojskowi lekarze, że dwóch kolegów 
zostało skreślonych z listy studentów WAM, 
bo uczęszczali do duszpasterstwa akade-
mickiego. Trzeba dziękować, że mimo tych 
trudnych dla kościoła w wojsku lat i sytuacji, 
przekazaliście wiarę waszym dzieciom, że 
wytrwaliście, że zrobiliście, co było możli-
we…
I trzeba dziękować za dziś, kiedy obchodzi-
my rocznicę pierwszych wolnych wyborów. 
Bo dziś mundur w kościele już nikogo nie 
dziwi. Dziękować za dziś – mimo, że podno-
szą się głosy o rozdziale kościoła od państwa 

Na zakończenie homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. dziękczynnej w kaplicy na Jasnej 
Górze ordynariusz wojskowy podziękował 
całej wspólnocie WAT: – Dziękuję za waszą 
postawę zawierzenia, za świadectwo wiary, 
które jest wyrazem waszej mądrości.
Zwracając się do kadry zaapelował, by ko-
chali młodych prawdziwie, stawiali wyma-
gania, by żaden talent się nie zmarnował. 
Dzięki Matce Bożej wielu ludzi napisało pięk-
ne historie swojego życia.
– Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie 
– usłyszeć te słowa Maryi to wygrać życie, 
powiedział biskup polowy Józef Guzdek.
Rektor WAT, gen. bryg. Zygmunt Mierczyk 
przekazał w imieniu uczelni wotum dla 
Matki Bożej za 60 lat historii uczelni. Zacy-
tował słowa maryjnej pieśni „Z dawna Polski 
Tyś Królową”, wskazując, że Jasna Góra to 

miejsce pielgrzymowania królów i prostych 
ludzi, miejsce, które nas zbliża.
W wypełnionej pielgrzymami kaplicy, przed 
cudownym obliczem Tej, która nas zna 
i wszystko rozumie, rozległy się słowa pieśni 
błagalnej „Boże coś Polskę”…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Niedawno Klinika gościła w swoich pro-
gach prof. Norberta Gurrisa, psychologa 
klinicznego i psychoterapeutę z Katolic-
kiego Uniwersytetu Stosowanych Nauk 
Społecznych w Berlinie. Czy wymieniając 
wzajemne doświadczenia można zauwa-
żyć różnice w radzeniu sobie ze stresem 
bojowym żołnierzy różnych nacji? 

S.I. Są pewne różnice, ale nie sprowadzał-
bym ich do kategorii narodowościowych, ale 
raczej do doboru żołnierzy, przygotowania 
ogólno wojskowego i psychologicznego, 
czasu trwania i warunków prowadzenia 
operacji wojskowych, jakości dowodzenia 
oraz systemów wsparcia psychospołecz-
nego podczas misji i w kraju. Na tle innych 
armii nasz system przygotowania żołnierzy 
do udziału w misjach oraz jakość ochrony 
zdrowia psychicznego podczas misji są na 
dobrym poziomie. Podnosi się poziom przy-
gotowania psychologicznego dowódców, na 
miejscu są psycholodzy. Również kapelani 
wspierają duchowo żołnierzy w obliczu mi-
syjnych zagrożeń. Warto zwrócić uwagę, że 

Czy rozpoznanie zaburzeń emocjonal-
nych, pourazowych u żołnierzy wracają-
cych z misji stygmatyzuje ich w danym 
społeczeństwie?

S.I. Okazuje się, że w europejsko-amery-
kańskim kręgu kulturowym rozpoznanie 
tych zaburzeń u żołnierzy jest czynnikiem 
stygmatyzującym. Jakie są tego praktyczne 
skutki? Amerykanie precyzyjnie wyliczyli, na 
podstawie anonimowych kwestionariuszy, 
że mniej więcej co czwarty żołnierz wracają-
cy z misji zagranicznych wykazuje zaburze-
nia stresowe pourazowe. Natomiast tylko 
niewielki odsetek tych osób wyraża chęć 
leczenia się. Z naszych badań sondażowych 
wynika, że co piąty, co dziesiąty weteran 
Polskich Kontyngentów Wojskowych zgła-
sza objawy związane ze stresem bojowym, 
ale tylko co piąty z nich zamierza z tego po-
wodu korzystać z pomocy psychologa lub 
psychiatry.

W niektórych przypadkach leczenie staje 
się jednak konieczne. Z jakimi problemami 

Stres bojowy

żaden polski żołnierz, pełniący misję w Iraku 
czy Afganistanie, nie popełnił samobójstwa. 
Odsetek ewakuacji medycznych ze wskazań 
psychiatrycznych nie przekracza 1 na 1000 
żołnierzy. 

Czy istnieje wśród żołnierzy syndrom Nan-
gar Khel?

S.I. Z rozmów z żołnierzami wiem, że po 
tragicznym zdarzeniu w Nangar Khel wzro-
sły obawy przed skutkami błędnego użycia 
broni. Na szczęście nie doprowadziły one do 
psychicznego rozbrojenia naszych żołnierzy. 
Na polu walki wypadki toczą się szybko. Stres 
bojowy zaburza jasność myślenia. Ofiarami 
błędnego ostrzału mogą być zarówno niewin-
ni cywile, jak również własne wojsko. Amery-
kanie nazywają to friendly fire. Śmierć nie-
winnych ludzi jest zawsze tragedią, domaga 
się zadośćuczynienia. Ale z prawnego punktu 
widzenia, czyn karalny, popełniony wskutek 
błędu, nie jest przestępstwem. Widocznie tak 
ocenił tragedię w Nangar Khel Sąd Wojskowy 
w Warszawie, uniewinniając żołnierzy. 

Z prof. Stanisławem Ilnickim, kierownikiem 
Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Woj-
skowego Instytutu Medycznego (WIM) oraz 
psychologami Sylwią Szymańską i Maciejem 
Zbyszewskim, rozmawia Anna Tokarska
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Prof. Norbert Gurris, psycholog kliniczny i psychoterapeuta z Katolickiego Uniwersytetu Stosowanych Nauk 
Społecznych w Berlinie (na zdjęciu w środku) z wizytą, 20 maja 2011 r., w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM
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Daniel Kubas, prezes Stowarzyszenia Rannych 
i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy wła-
snej żołnierzy w służbie czynnej oraz rezer-
wistów, którzy służyli w misjach poza grani-
cami kraju, zostali ranni, poszkodowani lub 
których problemy wynikają bezpośrednio 
z faktu pełnienia służby za granicą. Do sto-
warzyszenia mogą również przystępować 
pracownicy cywilni zatrudniani w PKW, o ile 
spełniają powyższe warunki. 
Jednym ze współzałożycieli organizacji jest 
Daniel Kubas, weteran wojny w Iraku, który 
w wyniku odniesionych ran doznał 75 pro-
cent uszczerbku na zdrowiu.
Wyjściem naprzeciw narastającego proble-

mu poszkodowanych żołnierzy-misjonarzy jest rządowy projekt Ustawy o Weteranach 
Działań poza Granicami Państwa, który pierwotnie został opracowany w Ministerstwie 
Obrony Narodowej. „Projekt trafił do nas do zaopiniowania, po raz pierwszy, na począt-
ku 2009 r. – mówi Daniel Kubas. Zgłaszaliśmy do niego swoje wnioski i uwagi. Dokument 
zmieniał się po kolejnych turach uzgodnień, czasami przybierał dla nas kształt bardziej 
korzystny, czasami mniej. Projekt, który trafił do Sejmu po uzgodnieniach międzyresor-
towych, znacznie odbiegał od jego pierwotnej wersji. Pierwsze czytanie odbyło się na fo-
rum wspólnych Komisji Obrony Narodowej i Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, później 
została powołana podkomisja ds. rozpatrzenia tego projektu. Na jej forum zgłaszałem 
w imieniu naszego środowiska wnioski i uwagi w ramach poprawek poselskich. Muszę 
przyznać, że udało nam się przekonać posłów do wszystkich postulatów, które wysuwa-
liśmy, oprócz jednego, a mianowicie chodziło o umożliwienie żołnierzom, którzy odnieśli 
największy uszczerbek na zdrowiu, czyli co najmniej 60 procent, otrzymania renty na 
czas nieokreślony” – podkreśla prezes.
I dodaje z nadzieją: „Liczymy na to, że ustawa jak najszybciej wejdzie w życie (...). Projekt 
ustawy trafił do Sejmu wraz z projektami aktów wykonawczych, a kształt ustawy nie 
zmienił się na tyle, żeby trzeba było od nowa robić projekty rozporządzeń”.
Stowarzyszenie włączyło się także aktywnie w obchody Dnia Weterana, obchodzonego 
dorocznie 29 maja. W Szczecinie (miejscu siedziby organizacji), zorganizowało pierwszy 
w Polsce koncert poświęcony żołnierzom poległym na misjach. Głównymi i najważniej-
szymi jego gośćmi były rodziny poległych. „Misja w Iraku, która jest naszą pierwszą misją 
bojową, zaczęła się i skończyła w Szczecinie – mówi Daniel Kubas. Żołnierz, który pierw-
szy zginął w Iraku, ppłk Hieronim Kupczyk, służył w jednostce w Szczecinie. Pierwszy 
ranny żołnierz w tej misji, mł. chor. sztabowy Tomasz Kloc, także służył w Szczecinie” 
– podkreśla prezes Stowarzyszenia.
Celem zorganizowania koncertu było oddanie czci i upamiętnienie poległych żołnierzy, 
aby do świadomości społecznej przebił się fakt, że żołnierze nie jadą tam z pobudek 
czysto finansowych, ale chodzi o trud i wysiłek, który wkładają w misje, narażając swoje 
zdrowie i życie. 
Koncertowi towarzyszyła wystawa, zorganizowana przed Urzędem Miejskim wspólnie 
przez Stowarzyszenie oraz Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej „Etos żołnie-
rza polskiego w misjach poza granicami kraju”, gdzie prezentowane były zdjęcia z misji 
zagranicznych zrobione przez samych żołnierzy, a nie przez zawodowych fotografów, 
którzy chcieli uwiecznić pewne szczególne miejsca, ludzi, którzy byli dla nich ważni oraz 
wyjątkowe sytuacje. Jest to obraz misji widziany ich oczami.
„Uważam, że informacja ze strony wojska jest zbyt mała na temat udziału i bezpośred-
nich działań naszych żołnierzy na misjach, bo przecież nie jest tak, że oni uczestniczą 
tylko w potyczkach czy otwartych walkach, ale robią tam wiele dobrego dla miejscowej 
ludności” – zaznaczył Daniel Kubas.

spotykacie się Państwo w trakcie prowa-
dzenia terapii? 

S.S. Różni są pacjenci i różne problemy, 
niektóre są czysto objawowe, a niektóre 
bardziej egzystencjalne, rodzinne, niektóre 
wiążą się z wcześniejszymi doświadczeniami 
i zaburzeniami. Wcześniejsze doświadczenia 
traumatyczne wpływają na przebieg aktual-
nej terapii u weteranów. Często zdarza się, 
że pacjent przychodzi do nas z objawami za-
burzeń stresu pourazowego z Iraku lub Afga-
nistanu, a okazuje się, że na te objawy na-
kładają się wcześniejsze, różne traumatyczne 
zdarzenia, głównie z dzieciństwa związane 
z relacjami rodzinnymi. Problemy te nakłada-
ją się i dlatego wyleczenie objawów stresu 
bojowego jest trudniejsze, niż w przypadku, 
kiedy przychodzi pacjent, który wcześniej 
nie miał problemów i nigdy nie trafiłby do 
Kliniki, gdyby nie udział w wojnie. Jego oso-
bowość jest bardziej zintegrowana i w takim 
przypadku leczenie jest łatwiejsze. 

S.I. Misja jest pewnym sprawdzianem indy-
widualnej odporności. Nie chodzi tu często 
o zdarzenia w sposób bezsporny traumatycz-
ne. Każdy ma swoje słabe miejsce, tę piętę 
achillesową, także psychiczną. Z naszych 
analiz wynika, że np. konfrontacja z krzyw-
dą czy śmiercią dziecka na misji, nie stano-
wiąca zagrożenia dla życia żołnierza, ale jeśli 
dotyka jakiegoś bolesnego miejsca z własnej 
biografii, staje się podłożem reakcji trauma-
tycznych. Postęp w terapii wymaga wszech-
stronnej i pogłębionej diagnozy tego rodzaju 
zależności. 

Czy jest możliwy całkowity powrót do 
zdrowia? 

M.Z. Są pacjenci, którzy wracają do służby 
wojskowej i jadą na kolejne misje. Inni do-
chodzą do wniosku, że rezygnują z wojska, 
ale realizują się w innych rolach życiowych. 
Generalnie, jest to uraz traumatyczny, z któ-
rym można wygrać. Człowiek, który wszedł  
w zaburzenia traumatyczne, uczy się jak re-
agować na te objawy, panować nad swoją 
cielesnością, nad różnymi fizjologicznymi re-
akcjami tj. impulsywność, drażliwość, kosz-
mary, nagminne wracanie wspomnień. 

S.S. Traumatyczne zdarzenie pozostaje czę-
ścią ich życia, ale nie towarzyszą temu inne 
objawy, które dają często większe cierpienie 
niż to, że o tym wydarzeniu pamiętamy. 
Pamięć urazu pozostaje, ale nie budzi już 
emocji, które wiążą się z tym urazem. Jest 
to tzw. psychologiczne przepracowanie tej 
traumy. Trzeba to przeżyć i – kolejnymi eta-
pami odzyskuje się równowagę. Terapia trwa 
najczęściej od miesiąca do kilku miesięcy. 

S.I. Traumatyczny stres bojowy jest przyczyną 
destrukcyjnych, lecz w zasadzie odwracalnych 
zmian neurobiologicznych w mózgu. Urazy 
psychiczne od urazów fizycznych różni tylko 
to, że ich materialnych skutków nie widać 
gołym okiem, ale można je dostrzec stosując 
nowoczesne metody obrazowania ośrodko-
wego układu nerwowego – „ranę mózgu” 

spowodowaną przez stres bojowy. To nie 
metafora literacka, lecz fakt naukowy, nie 
ma więc uzasadnienia odmienne traktowanie 
żołnierzy cierpiących z powodu doznanych na 
polu walki urazów psychicznych i cierpiących 
z powodu doznanych w tych samych warun-
kach ran fizycznych. Wspólna dla współcze-
snych armii obawa przed społeczną deprecja-
cją ich cierpień psychicznych i psychiatryczną 
stygmatyzacją jest bowiem główną przyczyną 
unikania przez nich wczesnego specjalistycz-
nego leczenia, zapobiegającego trwałym na-
stępstwom psychicznej traumy. 

Pod wpływem takiej silnej traumy komór-
ki nerwowe w mózgu obumierają, ale te, 
które ocaleją mają możliwość neurogenezy, 
rozmnażania się. Zmiany w mózgu są sub-
telne, dotyczą tylko określonych struktur, 
bo oczywiście jest gorzej jeśli jest to połą-
czone z urazem głowy, ale jeśli występują 
tylko zmiany psychiczne, to mózg ma zdol-
ność regeneracji, którą poprzez dobrze pro-
wadzoną terapię oraz sprzyjające warunki 
psychospołeczne – ważne jest tu zwłaszcza 
wsparcie rodziny – można znacznie przy-
spieszyć. 
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Tego wymaga moje chrześcijaństwo
W 30.rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Komańcza, klasztor Nazaretanek. To było już czwarte miejsce, w którym władze 
komunistyczne przetrzymywały bezprawnie Prymasa Polski. Decyzją najwyższych 
gremiów partyjnych z prezydentem Bierutem na czele Prymas Wyszyński został od-
sunięty od pełnienia swojej misji w Kościele i uwięziony 25 września 1953 r. Po-
czątkowo przebywał w Rywałdzie Królewskim, następnie w Stoczku Warmińskim, 
a potem w Prudniku Śląskim. Od 29.X.1955 do 28.X.1956 roku, internowany po raz 
czwarty, znalazł się w Komańczy. Tutaj powstały Śluby Jasnogórskie narodu polskie-
go i nowenna przez 1000 leciem chrztu państwa polskiego. Przez cały okres uwię-
zienia Prymas Stefan Wyszyński spisywał swoje „Zapiski więzienne”. 12 marca 1956 
roku umiera sprawca jego uwięzienia, prezydent Bolesław Bierut. A oto zapis reakcji 
Prymasa Wyszyńskiego na wiadomość o jego śmierci… (jes)

13 III 1956

Obudziłem się przed piątą minut dwadzieścia, 
dręczony snem… Może nie warto o snach pi-
sać, ale ten, który dzisiaj miałem, wyjątkowo 
zapiszę…
Wychodziłem już, gdy przyłączył się do mnie 
p. Bierut, z wyraźnym zamiarem towarzy-
szenia mi (…) Szliśmy długą ulicą jakby Ale-
jami Racławickimi w kierunku Krakowskiego 
Przedmieścia w Lublinie (…) Gdy czekaliśmy 
na skrzyżowaniu ulic na wolne przejście, pan 
Bierut skręcił na lewo i po przekątnej przeszedł 
ulicę. Pozostałem sam z myślą; jemu wszyst-
ko wolno, nawet gwałcić przepisy o ruchu 
ulicznym. Wkrótce zniknął mi z oczu, gdzieś 
w bocznej ulicy. Przechodziłem przez jezdnię 
w prostym kierunku pełen lęku przed dwoma 
groźnymi kozłami, które stały na środku mej 
drogi. Ale minąłem je bez przeszkód, ciągle 
szukając p. Bieruta, gdzie zniknął.
Oglądałem się z za nim chcąc coś jeszcze 
mu powiedzieć. Dziwiłem się, że tak nagle 

mi zniknął (…) W poczuciu, że nie wszystko 
zostało między nami zakończone, ruszyłem 
przed siebie prostą drogą w ulicę Krakowskie 
Przedmieście. Z tym obudziłem się… Wkrót-
ce po śniadaniu przyszli obydwaj księża (…) 
– Radio właśnie podało, że wczoraj wieczo-
rem umarł w Moskwie Bolesław Bierut.
– W obliczu każdej śmierci chrześcijanin zaj-
muje postawę głębokiej powagi. Wchodzi 
przecież na drogę ludzkiego życia Ten, cui 
omnia vivunt (…) Dziś odpada ostrze pole-
miki, gdyż Bolesław Bierut już uwierzył, że 
Bóg jest i że jest jednak Miłością. Jest więc 
zdecydowanie „po naszej stronie”. Po stronie 
przeciwnej jednak pozostali ci, którym prze-
wodził dotąd na ziemi, a którzy w ostatnich 
tygodniach montowali „postępowo-naukowy 
atak na zabobon religijny”. Właśnie w ostat-
nich tygodniach napływały wiadomości, że 
nauczycielstwo otrzymało tajne instrukcje, by 
tak zatrudnić młodzież, iżby nie mogła brać 
udziału w ćwiczeniach rekolekcyjnych.
Bóg położył kres życiu człowieka i głowy Pań-

stwa, który miał odwagę pierwszy i jedyny 
z dotychczasowych władców Polski organizo-
wać walkę polityczną i państwową z Kościo-
łem. 
To straszna odwaga! Na tę odwagę zdobył się 
Bolesław Bierut. Z jego imieniem będą zwią-
zane odtąd w dziejach Narodu i Kościoła te 
straszne krzywdy, które zostały wyrządzone 
Kościołowi.
Czy robił to przekonania czy z taktyki poli-
tycznej – przyszłość oceni! Być może nie 
chciał otwartej i drastycznej walki, ale po-
zwalał na przeprowadzenie tak perfidnego 
planu – usypiania czujności rękami katolików 
postępowych – i konsekwentnego, stopnio-
wego niszczenia tylu instytucji kościelnych 
i religijno-społecznych. W ciągu rządów Bie-
ruta, pomimo zawartego „Porozumienia”, 
zniszczono prasę, wszystkie niemal pisma 
i księgarnie oraz wydawnictwa, nie wyłącza-
jąc urzędowych organów Kurii Diecezjalnych; 
zniszczono dobroczynność kościelną, mnó-
stwo placówek wychowawczych i opiekuń-
czych; zniszczono szkolnictwo i szpitalnictwo 
katolickie; zlikwidowano mnóstwo klaszto-
rów i domów zakonnych (…) Straszliwe gwał-
ty, których dopuszczono się na więźniach 
kapłanach i zakonnikach w czasie śledztw, 
nadmiernie ciężkie wyroki sądowe, wskutek 
których więzienia zaludniły się sutannami 
i habitami, jak nigdy od czasów Murawiewa 
– to wielki i bolesny rozdział tych rządów.
Ostatnie lata wzięły Kościół święty w łań-
cuchy Urzędu do Spraw Wyznań i dekretu 
o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Ten wiel-
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ki aparat kościelny został w ogromnym stop-
niu skrępowany, a jeżeli nie zdołano go znisz-
czyć do końca, to może i dlatego, że postawa 
społeczeństwa katolickiego była dość zwarta, 
że siła Kościoła była zbyt wielka; że roztrop-
ność Episkopatu doprowadziła do „Porozu-
mienia”, choćby akt ten był bez znaczenia; 
że jednak czasy się zmieniły, że przyszły nowe 
„natchnienia” z góry (metoda Chruszczowa). 
Te bolesne przeżycia będą związane odtąd na 
zawsze z imieniem Bolesława Bieruta. Może 
historia wybieli? Dziś, gdy odchodzi pozosta-
wia po sobie straszne wrażenie.
Bolesław Bierut umarł w rocznicę koronacji 
Piusa XII, człowieka, którego pozwolił tak 
boleśnie bezcześcić w prasie partyjnej. Ile-
kroć zwracaliśmy uwagę na tę przekraczającą 
wszelką przyzwoitość metodę walki, pozosta-
wało to bez skutku, chociaż autorytet Bolesła-
wa Bieruta w partii był tak wielki, że mógłby 
położyć temu kres, albo nadać walce wymiary 
przyzwoite. Bóg upomniał się o cześć sługi 
swojego, Piusa (Sługa Boży papież Pius XII- 
red.) w obliczu Narodu katolickiego, który 
tak bardzo był urażony w swoich uczuciach 
religijnych.
Wreszcie – jeszcze jeden „palec Boży”. Bole-
sław Bierut umarł na obczyźnie, w Moskwie 
– tam, gdzie zgodził się na oddanie 1/3 te-
rytorium Polski, tam gdzie czerpał swoje na-
tchnienie do walki z Kościołem. Widocznie 
Bóg chciał i tu pokazać, że „Kto czym wojuje, 
od tego ginie” (…)
I jeszcze jedno! Ostatecznie, Bolesław Bie-
rut umarł obciążony ekskomuniką kościelną. 
Nie dlatego, że był komunistą, ale dlatego, 
że współdziałał w gwałcie, dokonywanym 
na osobie kardynała, przy jego deportacji 
z Warszawy. Dekret Świętej Kongregacji Kon-
systorialnej z dnia 30.IX.1953 r. wyraźnie to 
stanowi. Mógł sobie nic nie robić z tego de-
kretu, jak gwałcił tyle praw Kościoła; ale dla 
mnie ta okoliczność jest wyjątkowo ciężka, 
że z mego powodu stanęła jeszcze jedna 

przeszkoda między sprawiedliwym Sędzią 
a zmarłym. Jak trudno w takiej sytuacji być 
pełnym chrześcijaninem! Pogwałcone prawo 
Kościoła wymaga kary. Cześć należna woli Bo-
żej musi być okazana. To muszę uznać i tego 
chcieć; muszę chcieć sprawiedliwości Boga, 
który walczy w obronie swoich pomazańców. 
A jednak pragnąłbym by ta ostatnia przeszko-
da nie istniała. Tym bardziej pragnę modlić się 
o miłosierdzie Boże dla człowieka, który tak 
bardzo mnie ukrzywdził. Jutro odprawię Mszę 
świętą za zmarłego, już teraz „odpuszczam 
mojemu winowajcy”, ufny, że sprawiedliwy 

Bóg znajdzie w tym życiu jaśniejsze czyny, 
które zjednają Boże Miłosierdzie.
Wieczorem przypomniałem sobie mój ranny 
sen… Istnieje nie tylko sanctorum commu-
nio. Istnieje w świecie komunikacja duchów 
ludzkich. Tyle razy w ciągu swego więzienia 
modliłem się za Bolesława Bieruta. Może ta 
modlitwa tak nas związała, że przyszedł po 
pomoc – i nie zapomnę o pomocy modlitwy. 
Może wszyscy o nim zapomną rychło, może 
się go wkrótce wyrzekną… ale ja tego nie 
uczynię. Tego wymaga ode mnie moje chrze-
ścijaństwo.

Jak biały łabędź przemierzałeś świat spokojnym lotem, bo ufność 
pokładałeś w Bogu. 
Osiadałeś na lądach, całowałeś ziemię, przybywałeś, by wsłuchiwać 
się w ludzkie serca. 
Zaglądałeś na samo ich dno. Odczytywałeś ból, tęsknotę, miłość, 
cierpienie, radość.
Dzieliłeś z nami te uczucia, rozumiałeś  je jak nikt, bo z pokorą przyj-
mowałeś doświadczenia jakie Tobie niosło życie. 
Przytulałeś do swego serca dzieci, ich radość była Twoją radością, ich 
ból był Twoim bólem. Na Twojej twarzy wyrzeźbione były wszystkie 
troski i radości tego świata. 
W Twoim życiu Ojcze Święty urzeczywistniały się słowa Apostoła Na-
rodów – św. Pawła: „Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się nie-
wolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.” 
Zniewolony miłością do Boga i ludzi przemierzałeś świat niestrudze-
nie, by nieść ciepło i żar tej miłości w najdalsze zakątki. 
Kruszyłeś zatwardziałe serca, które cierpią nie wiedząc dlaczego. 
Pielgrzymowałeś niosąc Słowo Boże, nie sądziłeś – wskazywałeś 
drogę, wiedziałeś, że kto zbłądzi sam sobie wyrządza krzywdę i bo-
lało Cię to – tak, jak boleć może kochającego Ojca widok cierpiące-
go dziecka.

Umiłowany Ojcze Święty Janie Pawle II,
Niesiony przez życie na skrzydłach aniołów, osiadałeś co chwilę na 
stałym lądzie, w tej wielkiej wiosce chciałeś odwiedzić każdego, być 
blisko – zrozumieć, pocieszyć, wskazać drogę i umocnić nadzieję.
 Nie wysyłałeś swej miłości pocztą ani faxem, przybywałeś do nas 
pokonując swoje zmęczenie, choroby, czułeś ból w nogach, a Twoje 
pielgrzymowanie nie miało końca – niech nie ma końca.
Na kolorową mapę świata można nanieść ślady Twojej Ojcze piel-
grzymki, obliczyć ile miejsc odwiedziłeś niosąc wiarę, ale jak policzyć 
łzy wzruszeń i iskry Bożej miłości, które roznieciłeś, krusząc zatwar-
działe serca. 
Owoc Twojego pielgrzymowania to przemiana serc, a przemiana serc 
to przemiana życia, które wkracza na nowe tory – miłości, prawdy 
i sprawiedliwości Bożej.
Byłeś dla nas opoką, Umiłowany Ojcze, do Ciebie zanosiliśmy nasze 
prośby i modlitwy, z Tobą dzieliliśmy  także radości i trudy codzien-
nego życia a Ty zanosiłeś to wszystko, spowite modlitwą, przed Tron 
Najwyższego Boga, Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki, któ-
ra króluje w naszych sercach. 
Ty byłeś  cały Jej, a my owczarnią Twoją, ludem odkupionym.
Prowadziłeś nas Ojcze Święty drogą miłości Bożej, a my nie ustawać 
będziemy w modlitwie. 

Tata krzywdził Kardynała niesprawiedliwym osądem
...Tato, odkąd pamiętam, był zawsze aktywnym działaczem partyjnym. Oboje z mamą nie cho-
dzili do kościoła, choć byli wierzący. Nie przystępowali też do sakramentów św. Nam dzieciom 
pozwalali chodzić na lekcje religii i do kościoła, ale zbytnio od nas tego nie wymagali. Były to 
lata 60. Wygłaszano wtedy wiele krzywdzących opinii na temat Kościoła. Szczególnie zapa-
miętałam niesprawiedliwe uwagi taty odnoszące się do osoby Ks. Kard. Wyszyńskiego (…)
Mijał czas, skończyłam studia, wyszłam za mąż. Zaczęłam coraz częściej modlić się o nawróce-
nie rodziców. Mamusia po długiej przerwie w 1986 r. przystąpiła do spowiedzi i do Komunii 
św. Mimo że rodzice od pewnego czasu regularnie uczęszczali na niedzielne Msze św., tatę 
nadal bardzo drażniło poruszanie tematu wiary czy mówienie o Panu Bogu. Ostrzegał mnie 
nawet, że się ośmieszam, mówiąc głośno o takich sprawach. W 1988 r. pojechałam z dziećmi 
do K., do moich rodziców, ponieważ mąż otrzymał kontrakt zagraniczny. Wtedy rodzice tak-
że musieli wyjechać do sanatorium, więc przez prawie miesiąc przebywałam bez nich w ich 
domu. Dużo modliłam się za tatę. Któregoś dnia moja mała córeczka wyrzuciła z biblioteczki 
książki, a z nich wypadły dwa obrazki przedstawiające Ks. Kard. Wyszyńskiego… Jeden z nich 
wstawiłam za szybę biblioteczki tak, żeby był widoczny, drugi wzięłam do siebie, modląc się 
już codziennie o to, by Pan Bóg przebaczył ojcu niesprawiedliwość i aby Kardynał wstawił się 
za nim u Boga…
Przed wyjazdem miałam sen. Śniło mi się, że gdy obie z mamą zajęte byłyśmy porządkami 
przedświątecznymi, tato wychodził do Kościoła nic o tym nikomu nie mówiąc. Trudno mi było 
uwierzyć, że ta przemiana nastąpi szybko, ponieważ zdawało mi się, że jest coraz gorzej. Był 
nieprzystępny, drażliwy i daleki od tego.
Po powrocie z odwiedzin u męża dowiedziałam się, że tato uczestniczył w Wielki Tydzień 
w rekolekcjach nic nikomu nie mówiąc.
Pojednał się z Bogiem, przyjął Komunię św. i wtedy oznajmił mamie tę radosną wiadomość. 
Gdy ponownie odwiedziłam mój dom rodzinny, zobaczyłam, że na ścianie wisi oprawiona przez 
tatę fotografia. Ks. Kard. Wyszyńskiego. Gdy zdziwiona wykrzyknęłam: „Tatuś powiesił tu sobie 
Księdza Kardynała?!” – odpowiedział: – Tak, dziecko, to był bardzo mądry człowiek”. J.R.

oprac. jes

Maria Kozierska, pracownica wojska
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Doroczna odprawa kapelanów
W Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Kościelisku i Wojsko-
wym Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym w Groniku odbyła 
się w dniach od 6 do 8 czerwca doroczna odprawa szkoleniowa 
dla kapelanów Ordynariatu Polowego WP. 

W pierwszym dniu księża zapoznali się z za-
gadnieniami z zakresu przepisów dotyczą-
cych składania oświadczeń majątkowych w 
Żandarmerii Wojskowej, wysłuchali wystąpień 
dowódców Wojsk Lądowych, Sił Powietrz-
nych, Żandarmerii Wojskowej oraz Straży Gra-
nicznej i celebrowali Mszę św. w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
Po zakwaterowaniu kapelani udali się do auli 
lotniczego ośrodka w Groniku, gdzie dowód-
cy Rodzajów Sił Zbrojnych zreferowali struk-
turę, cele i zamierzenia podległych im wojsk. 
Jako pierwszy referat wygłosił gen. broni Zbi-
gniew Głowienka, który przedstawił struktu-
rę i zamierzenia podejmowane w Wojskach 
Lądowych. Podkreślił, że ważnym aspektem 
rozwoju sił zbrojnych jest budowanie Narodo-
wych Sił Rezerwowych oraz stałe doposażanie 
powierzonego mu rodzaju wojsk.
Dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech 
Majewski podkreślił, że oczekuje od Ordyna-
riatu Polowego przede wszystkim „współdzia-
łania w zakresie budowania postawy obywa-
telskiej i patriotycznej oraz budowaniu i upo-
wszechnianiu tradycji polskiego lotnictwa”. 
Podziękował ordynariuszowi wojskowemu 
za pomoc jaką kapelani służą żołnierzom sił 
powietrznych. Zadeklarował chęć zaangażo-
wania kapelanów do misji wojskowych pro-
wadzonych przez siły powietrzne RP. – Cenną 
inicjatywą byłaby obecność kapelana podczas 
w kontyngentach wojskowych np. w ramach 
misji Orlik – powiedział.
Gen. bryg. SG Leszek Elas, Komendant Główny 
Straży Granicznej powiedział, że realizowanie 

zadań przez służby mundu-
rowe wymaga stałego do-
stosowywania do zmienia- 
jących się warunków. Na 
przykładzie przemian, jakie 
dokonały się w SG po wejściu 
do strefy Schengen i wią- 
żącą się z tym poważną re-
strukturyzacją formacji, za- 
chęcał kapelanów by nie bali 
się podejmować decyzji o zmianach w struk-
turze duszpasterstwa. Przekonywał, że samo-
dzielne dokonywanie zmian na zasadzie ewo-
lucji jest mniej kosztowne i w efektywniejsze. 
Podkreślił, że kapelani pełnią niezwykle ważną 
rolę. – Dla mnie jako dla szefa formacji mun-
durowej jesteście środkiem do rozwiązywania 
wielu problemów, związanych z kondycją 
moralną i psychiczną funkcjonariuszy. Wielu 
z nich potrzebuje szefa, ktoś potrzebuje psy-
chologa a jeszcze inny kapelana – powiedział. 
Jako przykład kapelana, który doskonale speł-
nił swoje zadanie wymienił ks. kpt. Wiesława 
Kondraciuka, wspierającego rodziny ofiar ka-
tastrofy samolotu Straży Granicznej w listopa-
dzie 2009 roku.
Komendant Żandarmerii Wojskowej, gen. 
bryg. Mirosław Rozmus przybliżył kapelanom 
strukturę, proces restrukturyzacji oraz aktual-
ne zadania stojące przed kierowaną przez nie-
go formacją. Zachęcił kapelanów do wspiera-
nia wysiłków żołnierzy ŻW, stojących na straży 
prawa w polskich siłach zbrojnych.
Po spotkaniu z dowódcami Rodzajów Sił 
Zbrojnych kapelani udali się na Mszę św. ce-

lebrowaną pod przewodnictwem bp. 
Józefa Guzdka w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
W homilii bp Guzdek podziękował 
wszystkim kapelanom, za to, że 
„przypominali ludziom w mundurach 
o prawdzie, że Bóg troszczy się o każ- 
dego człowieka”. – Nawet najlep-
sze uzbrojenie i strategia potrzebują 
człowieka o prawym sumieniu, z cha-
rakterem, który potrafi odpowiednio 
wartościować, i dla którego nie wła-
sne życie, ale Bóg-Honor-Ojczyzna są 
największymi wartościami. Jesteśmy 
po to by kształtować w polskiej armii 
prawe charaktery i prawe sumienia. 
Przez naszą posługę, pełnioną z pasją 
i oddaniem, powinniśmy oddziaływać 
na dowódców, kadrę i żołnierzy, by 
i oni z pasją podchodzili do tego, co 
im Opatrzność zleciła. Służba w woj-
sku też jest powołaniem – zaznaczył.
Od Mszy św. sprawowanej w rocznicę 
konsekracji sanktuarium Matki Boskiej 
Fatimskiej rozpoczął się drugi dzień 
odprawy. Ordynariusz wojskowy pod-
kreślił, że chce ofiarować sprawowa-

ną Eucharystię w intencji wszystkich księży 
kapelanów i „szczególnie dziękować Bogu za 
kapelańską troskę o świątynie, kaplice i izby 
modlitwy, bo są to miejsca spotkania czło-
wieka z Bogiem, miejsca w których tak wielu 
przemieniło swoje życie i swoją postawę”.
Po Mszy św. księża uczestniczący w odprawie 
szkoleniowej udali się na śniadanie a następ-
nie na zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia 
z zakresu pomocy przedmedycznej. Kapela-
ni ćwiczyli ewakuację medyczną, reanimację 
i wydobywanie rannego z uszkodzonego 
pojazdu. Szkolenie przeprowadzili ratownicy 
medyczni z Podkarpackiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz Ośrodka Szkolenia Specjali-
stycznego Straży Granicznej w Lubaniu. Szko-
lenie prowadził mjr Jerzy Goryń, funkcjona-
riusz Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej 
– inicjatora szkolenia.
Ostatniego dnia odprawy szkoleniowej bi-
skup polowy przewodniczył Mszy św. w koś- 
ciele pw. św. Kazimierza Królewicza w Koście-
lisku. W homilii bp Józef Guzdek nawiązał do 
postaci św. Jadwigi. „Kiedy myślę o jej do-
broci, przywołuję nasze, terenowe oddziały 
Caritas Ordynariatu Polowego i za podejmo-
wane inicjatywy miłosierdzia, odwagę i pra-
cę serdecznie księżom kapelanom dziękuję” 
– powiedział. Biskup Guzdek podkreślił, że 
wyczulenie i reagowanie na ludzką biedę nie 
musi przyjmować form zinstytucjonalizowa-
nych, zachęcał do wsłuchiwania się w głosy 
środowisk, w których pracują kapelani diece-
zji wojskowej. 
Po Komunii bp Guzdek podziękował probosz-
czowi, ks. Jackowi Moli, za możliwość cele-
browania Eucharystii. – Ks. Mol był jednym 
z trzech tysięcy alumnów, którzy musieli od-
być służbę wojskową, wspólnie mieszkaliśmy 
i to dzięki jego relacjom miałem okazję do-
wiedzieć się nieco o wojsku – powiedział bp 
Guzdek, wręczając proboszczowi pamiątko-
we logo Ordynariatu.
W ostatnim dniu odprawy poligonowej, kape-
lani poznali zasady bezpieczeństwa w górach, 
zagrożeniach, różnicach związanych z upra-
wianiem turystyki letniej i zimowej w Tatrach. 
Odbyło się też spotkanie biskupa polowego 
z kapelanami, podczas którego omówiono 
bieżące sprawy funkcjonowania Ordynariatu. 

Krzysztof Stępkowski
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 31 paź-
dziernika 1913 roku 
w Rychtalu, jako syn 
Leona i Marty Tanie-
wicz.
W 1932 roku, po 

ukończeniu Gimnazjum w Kępnie, wstąpił do 
nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej w Markowicach. Studio-
wał w Wyższym Seminarium Duchownym 
Księży Oblatów w Obrze. 12 czerwca 1938 
roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bisku-
pa Walentego Dymka, sufragana poznańskie-
go. Pracę kapłańską rozpoczął jako redaktor 
miesięcznika „Oblat Niepokalanej”. Współpra-
cował z katowickim dziennikiem „Polonia”.
W przededniu wybuch II wojny światowej 
dotarł do Orłowej na Zaolziu, gdzie z dniem 
1 września 1939 r. miał objąć stanowisko 
katechety w miejscowym gimnazjum. Pod 
koniec 1939 r. udało mu się przedostać do 
Budapesztu, a stamtąd do Francji. W styczniu 
1940 roku wstąpił do Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Coëtquidan. Po jej ukończeniu zo-
stał kapelanem 1 Dywizji Grenadierów. Jako 
kapelan tej dywizji wziął udział w kampanii 
francuskiej 1940 roku. Po kapitulacji Fran-

cji, jako przedstawiciel PCK, był wizytatorem 
obozów jenieckich żołnierzy 1 i 2 Dywizji oraz 
kapelanem internowanych w Caylus. W paź-
dzierniku 1941 roku dotarł do Wielkiej Bryta-
nii, gdzie został kapelanem w Polskich Siłach 
Powietrznych.
Po przeszkoleniu spadochronowym i wywia-
dowczym, 10 maja 1943 roku został zrzucony 
na terytorium Francji okupowane przez Niem-
ców. Z polecenia Naczelnego Wodza, gen. 
Władysława Sikorskiego, nawiązał kontakt 
z internowanym przez Niemców Prymasem 
kardynałem Augustem Hlondem. Po trzech 
miesiącach wrócił do Wielkiej Brytanii. Został 
szefem duszpasterstwa 1 Samodzielnej Bryga-
dy Spadochronowej. W 1944 roku ponownie 
wrócił do lotnictwa. Był kapelanem w dywi-
zjonach myśliwskich. Współpracował z sekcją 
polską BBC.
W czerwcu 1946 roku został zdemobilizowa-
ny. Objął funkcję przełożonego Polskiej Wice-
prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej w La Ferté-Sous-Jouarre we Francji. Dom 
zakonny w tej miejscowości zakupił ze skła-
dek księży oblatów, kapelanów wojskowych. 
W La Ferté zamierzał stworzyć ośrodek podob-
ny do Niepokalanowa. W 1954 roku zakupił 

O. Konrad Stolarek (1913-2007)
– Oblat, kapelan w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, 
ps. „Samson”

drukarnię i zaczął wydawać miesięcznik „Nie-
pokalana”. W 1958 roku założył i redagował 
tygodnik „Głos Katolicki”, wydawany przez 
Polską Misję Katolicką we Francji. W 1972 
został superiorem Internatu Św. Kazimierza 
w Vaudricourt we Francji. W latach 1988-1994 
roku był rektorem Polskiej Misji Katolickiej 
w Luksemburgu. W latach 1946-52 był dyrek-
torem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej we Francji. W 1949 roku był jednym ze 
współzałożycieli Kongresu Polonii Francuskiej. 
W 1970 roku został wiceprzewodniczącym 
Związku Harcerstwa Polskiego we Francji. Był 
członkiem Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów i Stowarzyszenia Lotników Polskich.
Zmarł 3 lutego 2007 roku w Maisnil-les-Ruitz. 
Spoczywa na cmentarzu w Vaudricourt we 
Francji.
Za bohaterstwo w służbie duszpasterskiej 
w Polskich Siłach Zbrojnych został odzna-
czony Orderem Virtuti Militari V klasy numer 
8408, Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Złotą Bojową Odznaką 
Spadochronową francuskim Croix de Guerre 
oraz brytyjskimi Defence Medal, War Medal 
i France and Germany Star.

Bogusław Szwedo

Kolejne dzieło 
Teofila Lachowi-
cza, historyka, od 
przeszło dwudzie-
stu lat mieszkają-
cego w Nowym 

Jorku. Na polskim rynku ukazały się do tej 
pory dwie jego książki: Weterani Polscy 
w Ameryce do 1939 roku 2002 i Dla ojczyzny 
ratowania. Szkice z dziejów wychodźstwa 
polskiego w Ameryce i inne, 2007, wykorzy-
stujące bogate zbiory archiwalne amerykań-
skich, polonijnych instytucji: Instytutu Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Jorku, Centralnego 
Archiwum Polonii w Orchard Lake, przede 
wszystkim Stowarzyszenia Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce – autor jest w nim za-
trudniony jako archiwista.
Najnowsza książka powstała również 
w oparciu o bogate zbiory tych trzech insty-

Echa z nieludzkiej ziemi

tucji. Składa się na nią zbiór szkiców doty-
czących różnych aspektów losów Polaków 
na „nieludzkiej ziemi”, zarówno w pierw-
szych latach funkcjonowania totalitarnego 
bolszewicko-sowieckiego systemu, a szcze-
gólnie po 17 września 1939 roku. Znajdzie-
my w nim niezwykle interesujące teksty, 
m.in. opracowanie o obozach pracy w ZSRR, 
autorstwa prof. Stanisława Swianiewicza, 
jedynego ocalałego polskiego świadka 
zbrodni katyńskiej, autora słynnej książki 
W cieniu Katynia. Po raz pierwszy do obiegu 
czytelniczego wprowadzone zostało obszer-
ne sprawozdanie ks. Józefa Jarzębowskiego, 
sporządzone dla kardynała Augusta Hlonda, 
Prymasa Polski, o sytuacji Kościoła na Li-
twie i Wileńszczyźnie pod okupacją sowiec-
ką 1940–1941: postawie duchowieństwa, 
represjach, działaniach komunistycznych 
władz wymierzonych w struktury kościelne.. 

Trzon książki stanowią relacje zesłańców 
i łagierników, którzy znaleźli się w „stalinow-
skich trybach”. Znalazły się w niej również 
teksty pokazujące „drogi ocalonych”, m.in. 
niezwykle interesujące listy berlingowców 
do żołnierzy gen. Władysława Andersa. 
Z książki wyłania się ponury obraz totalitar-
nego państwa, którego symbolem stał się 
„archipelag Gułag”, miejsce niewolniczej 
pracy i niezawinionych cierpień milionów 
ludzi, pośród nich wielotysięcznej rzeszy 
Polaków. To kolejny, ważny przyczynek do 
poznania tragicznych losów Polaków na 
Wschodzie.

Teofil Lachowicz, Echa z nieludzkiej ziemi 
Okręg 2. Stowarzyszenia Weteranów Armii 
Polskiej w Ameryce, Oficyna Wydawnicza 
Rytm, Warszawa 2011, ss. 407.
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W 30. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Zwią-
zek Międzygminny Kampinos oraz Kampinoski Park Narodowy zorgani-
zowały w Izabelinie, 2 czerwca, konferencję, nad którą patronat hono-
rowy objął Prymas senior Kardynał Józef Glemp oraz Biskup Polowy WP 
Józef Guzdek. 

Patronat naukowy nad konferencją objął 
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, ks. prof. dr hab. Henryk Skorow-
ski, a uczelnię reprezentował prof. dr hab. 
Wiesław Wysocki, który przedstawił temat: 
„Świadectwo kapelanów Powstania War-
szawskiego (w 30-lecie śmierci ks. Kardyna-
ła Stefana Wyszyńskiego, kapelana Grupy 
Kampinos AK)”.
Prof. Wysocki podkreślił w swoim referacie, 
że: „Kościół bardzo mocno tkwił w rozlicz-
nych nurtach funkcjonowania Polskiego 
Państwa Podziemnego, przy czym jednym 
z najistotniejszych tego przejawów było 
duszpasterstwo podziemnego wojska. Tak 
było we wcześniejszych licznych przecież na-
rodowych zrywach i ta więź zadzierzgnięta 
była bardzo mocna także w 1944 r. podczas 
Powstania Warszawskiego. Dewiza „Bóg 
i Ojczyzna” była w posłudze, nauczaniu 
i świadectwie kapelanów powstańczych”. 
„Kapelani przyjmowali przysięgi od zmobi-
lizowanych żołnierzy do walki powstańczej, 
święcili sztandary i inne znaki honorowe 

oddziałów, celebrowali nabożeń-
stwa za Ojczyznę w miejscach 
zbiórek alarmowych i w święta 
narodowe, swoim podopiecznym 
rozdawali medaliki z Matką Boską 
Częstochowską, udzielali błogo-
sławieństwa” – mówił prelegent. 
Profesor przywołał także żywe 
świadectwo o posłudze kapelań-
skiej z okresu Powstania Warszaw-
skiego: „W powstańczej „Walce” 
poświęcono posłudze religijnej 
artykuł pod znaczącym tytułem: 
Księżom kapelanom. Piórem „re-
portera” frontowego utrwalono 
„na gorąco” wizerunek kapelański: „Szary 
zmrok, przy ścianie szczytowej domu ołta-
rzyk z żarzącymi się świecami na tle biało-
-amarantowych sztandarów. Na podwórzu 
klęczące szeregi żołnierskie, za nimi ludność 
cywilna. W świetle świec pochylona postać 
kapelana rozdzielającego komunię św. Już 
brakuje komunikantów – na coraz drob-
niejsze cząstki dzieli Je ręka kapłana. „Boże 

coś Polskę” – wzbija się w górę, 
by opaść (...) u stóp Stwórcy 
z gorącym błaganiem: „Ojczyznę 
wolną, racz nam zwrócić Panie”. 
To żołnierze i lud Warszawy, przy 
pomocy swych duszpasterzy, łą-
czą się z Bogiem. 
Widzimy tych cichych, skrom-
nych żołnierzy Bożych w czar-
nych, zabrudzonych i znisz-
czonych sutannach wszędzie. 
Długie, męczące noce spędzają 
na barykadach, na pierwszej 
linii frontu, by krzepić serca 
żołnierskie, by je podtrzymać 
w krytycznych chwilach, by 
swym przykładem pociągnąć 
innych. Żołnierze wiedzą, że 
mają w swych kapelanach naj-
bardziej oddanych kolegów, 
najwierniejszych przyjaciół, naj-
troskliwszych opiekunów. Ręka 
krzyżem błogosławiąca walczą-
cych jest podporą w chwilach 
słabości...”.
Mjr Jerzy Koszada, historyk Gru-
py Kampinos AK, zaprezentował 
temat „Kapelani Grupy Kampi-
nos AK”, przywołując szczegól-
nie postać ks. Stefana Wyszyń-
skiego, późniejszego Prymasa 
Polski. 
„Od lat 20-tych ubiegłego wie-
ku, na skraju Puszczy Kampino-

skiej, w miejscowości Laski, działał Zakład 
dla Niewidomych. Otaczał opieką i niósł 
pomoc niewidomym dzieciom. W latach 
II wojny światowej, Zakład stał się miejscem 
skupiającym organizacje konspiracyjne 
VIII Rejonu, VII Obwodu Okręgu Warszaw-
skiego AK. Tutaj składali przysięgę pierwsi 
żołnierze konspiracji tego Rejonu” – mówił 
mjr Koszada. 
I dodał: „We wrześniu 1942 r., na zaprosze-
nie Kierownictwa Zakładu, ks. Władysława 
Korniłowicza i matki Elżbiety, przybył tu ks. 
prof. Stefan Wyszyński. Jako zaprzysiężony 
członek AK o pseudonimie „Radwan III”, 
pełnił funkcję kapelana wojskowego, a w 
czasie Powstania Warszawskiego również 
funkcję kapelana szpitala powstańczego 
„Grupy Kampinos”, znajdującego się na te-
renie Zakładu. Współpracował bezpośred-
nio z dowódcą VIII Rejonu, kpt. Józefem 
Krzyczkowskim „Szymonem”, był w stałym 
kontakcie z oddziałami bojowymi. W kaplicy 
Zakładu, ks. Wyszyński organizował często 
nocne adoracje w intencji oddziałów, uda-
jących się na niebezpieczne akcje. Modlitwę 
przed Najświętszym Sakramentem rozpo-
czynał słowami: „Dzieci, przystępujemy do 
akcji”.
Na zakończenie konferencji, ks. inf. Mieczy-
sław Józefczyk, żołnierz Grupy Kampinos 
AK, podzielił się wspomnieniami powstań-
czymi o kapelanach tego bohaterskiego 
zgrupowania.
Konferencji towarzyszył pokaz znakomitego 
filmu Aliny Czerniakowskiej „Kampinoska 
epopeja” oraz wystawa poświęcona Grupie 
Kampinos.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele władz samorządowych, Wojska 
Polskiego z gen. dyw. Janem Klejszmitem, 
kanclerzem WAT, służb mundurowych oraz 
licznie zgromadzeni kombatanci. 

 at

Kapelani Grupy Kampinos AK
Konferencja popularno-naukowa w Kampinoskim Parku Narodowym

Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. 
Prymas senior Kardynał Józef Glemp
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Wojska Chemiczne zainaugurowały obchody swego święta Eu-
charystią celebrowaną 31 maja w Katedrze Polowej WP. Mszy 
św., koncelebrowanej przez kapelanów posługujących w jed-
nostkach chemicznych przewodniczył ks. mjr Krzyszof Kacorzyk, 
sekretarz biskupa polowego. Przed Mszą św. kadra dowódcza 
i żołnierze złożyli wieńce przy grobach bpa Tadeusza Płoskiego 
i ks. Jana Osińskiego oraz pod tablicą upamiętniającą poległych 
i zmarłych żołnierzy jednostek chemicznych.

Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe Sił 
Powietrznych (organizatora tegorocznych 
obchodów), 4. Pułku Chemicznego z Brod-
nicy oraz 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicz-
nego.
– Tu w Katedrze u stóp Hetmanki Żołnierza 
Polskiego, każdy z nas służących w jednost-
ce wojskowej powinien odczuć Boże przy-
naglenie, do służeniu drugiemu człowieko-
wi – mówił w homilii ks. por. Kamil Szustak. 
Kapelan podkreślił, że chrześcijanin patrzący 
na życie z perspektywy wieczności, powi-
nien zawsze pamiętać i dostrzegać dobro 
bliźniego. Ks. Szustak podkreślił, że specy-
fiką służby w wojskach chemicznych jest 
stałe udzielanie pomocy. – Wasz trud ratuje 
od zagłady, gwarantuje bezpieczeństwo nie 
tylko podczas wojny, ale i podczas usuwania 
klęsk żywiołowych. Jednak nie tylko na usu-
waniu fizycznych, szkodzących człowiekowi 
czynników powinniśmy się koncentrować. 
Ważne jest by odtruwać nasze myślenie, tak 
by nasza służba i nasze działanie zawsze 
wychodziło naprzeciw naszemu bratu. Czło-
wiek nie może pić wody z zatrutych cystern 

współczesnego świa-
ta – apelował.
Na koniec ks. Szustak 
zawierzył żołnierzy 
jednostek chemicz-
nych opiece Matki 
Bożej, przypomniał, 
że dziś obchodzone 
jest święto nawiedzenia Św. Elżbiety.
Eucharystię koncelebrowali z ks. mjr. Krzysz-
tofem Kacorzykiem, ks. płk Bolesław Lichne-
rowicz, honorowy kapelan wojsk chemicz-
nych i ks. por. Kamil Szustak, kapelan 5. Tar-
nogórskiego Pułku Chemicznego. W imieniu 
żołnierzy za wspólną modlitwę podziękował 
dowodzący wojskowymi chemikami gen. 
bryg Ryszard Frydrych.
Po Mszy św. w Centrum Konferencyjnym 
MON odbył się uroczysty apel z udziałem 
Szefa Sztabu Generalnego, gen. Mieczy-
sława Cieniucha, podczas którego wyróż-
niającym się żołnierzom wręczone zostały 
państwowe i wojskowe odznaczenia. Pa-
miątkowym medalem wojsk chemicznych 
odznaczony został ks. Szustak. Z koncertem 

wystąpiła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Po-
wietrznych.
Wojska chemiczne należą do najmłodszych 
w strukturach polskich sił zbrojnych. Po-
wstały wraz z zakończeniem I wojny świa-
towej. Do głównych zadań wojsk chemicz-
nych należy rozpoznawanie i zapobieganie 
skutkom użycia broni masowego rażenia, 
a także uczestniczenie w monitoringu zmian 
zachodzących w sytuacji chemicznej i radio-
logicznej na terenie kraju oraz współdziała-
nie z jednostkami ratowniczymi w usuwaniu 
skutków awarii chemicznych, wypadków ra-
diacyjnych i zagrożeń epidemiologicznych, 
co miało szczególne znaczenie podczas 
ubiegłorocznych powodzi.

Krzysztof Stępkowski

Święto wojskowych chemików
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„Specjalny” to znaczy „wybrany”
W kościele garnizonowym p.w. Św. Agnieszki w Krakowie – bp Józef Guzdek Or-
dynariusz diecezji polowej Wojska Polskiego, wraz ks. prał. płk. Stanisławem Gu-
lakiem – Dziekanem Wojsk Specjalnych i ks. kan. Józefem Kubickim, celebrował 
25 maja Mszę św., w Święto Dowództwa Wojsk Specjalnych.

Na początku uroczystej Eucharystii, której 
przewodniczył ordynariusz polowy cele-
bransa, zgromadzonych dostojnych gości, 
delegacje wszystkich jednostek wojskowych 

i władz cywilnych, żołnierzy i pracowników 
DWS w Krakowie, powitał ks. prał. płk. Sta-
nisław Gulak, proboszcz parafii św. Agnie- 
szki.

W homilii, którą wygłosił 
ordynariusz wojskowy przy-
pomniał zebranym postawę 
św. Pawła:
„Jednym z największych 
głosicieli Dobrej Nowiny, 
który zyskał miano „apo-
stoła narodów” jest św. Pa-
weł. Powołany został przez 
Chrystusa w szczególnych 
okolicznościach i przezna-
czony do wyjątkowej posłu-
gi – można powiedzieć – do 
„zadań specjalnych”… Gro-
madzimy się dziś w Święto 
Wojsk Specjalnych, wokół 

„ludzi wybranych”. To Wam powierzane są 
niezwykle trudne i odpowiedzialne zadania, 
często obciążone dużym ryzykiem. Można 
więc powiedzieć, że św. Paweł, jest dla Was 
szczególnym wzorem – podkreślił.
Eucharystia był okazją do podziękowania 
Bogu za wszelkie dobro płynące od Niego 
a zarazem prośbą o wsparcie do codziennej 
służby żołnierskiej. Podczas Mszy św. pole-
cany był modlitwom były dowódca Wojsk 
Specjalnych śp. gen. broni Włodzimierz Pta-
siński – który zginął w katastrofie pod Smo-
leńskiem.
Przed błogosławieństwem J.E. Ks. Bp Józef 
Guzdek Ordynariusz Diecezji Polowej Woj-
ska Polskiego podziękował za zaproszenie 
ks. prał. płk. Stanisławowi Gulakowi – dzie-
kanowi Wojsk Specjalnych, a wszystkim 
licznie zebranym za modlitwę i obecność 
w uroczystej Mszy świętej, w Święto Wojsk 
Specjalnych.
Kolejnego dnia, w czwartek  na placu apelo-
wym w krakowskich Pychowicach odbyła się 
uroczysta zbiórka z okazji Święta Dowódz-
twa Wojsk Specjalnych. Po niej Ordynariusz 
wojskowy Biskup dr Józef Guzdek dokonał 
poświęcenia obelisku i tablicy upamiętnia-
jącej charyzmatycznego dowódcę ś.p. gen. 
broni Włodzimierza Potasińskiego, odsłonię-
tego wcześniej przez najbliższych z rodziny 
i Wice-ministra MON Pan Marcina Idzika.

ks. por. Karol Skopiński

Bp Józef Guzdek uczestniczył w Święcie Dowództwa Wojsk Specjalnych
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W pełni z Chrystusem
Po raz trzeci od czasów odtworzenia Ordynariatu Polowego WP 
w 1991 roku, w Katedrze Polowej WP odprawiona została, uroczy-
sta Eucharystia połączona z udzieleniem Sakramentu Komunii Świę-
tej dzieciom z rodzin wojskowych. Po raz pierwszy komunię świętą 
przyjęli Karolinka, Irek i Kacper. Mszy świętej przewodniczył ks. Ma-
ciej Kalinowski, kapelan Ordynariatu Polowego WP, który czuwał nad 
przygotowaniem dzieci do przyjęcia tego Sakramentu.

Po Mszy świętej dzieci udały się wraz z ka-
pelanem i rodzicami pod pomnik Powstania 
Warszawskiego, gdzie złożyli bukiety kwiatów 
i wraz z towarzyszącymi im rodzinami ustawili 
się do pamiątkowej fotografii.

kes

Inwigilowali go przez 35. lat. Nawet gdy umierał, nawet na pogrzebie. Tak prze-
śladowali proroków. Szamanów i fałszywych guru (parareligijnych, politycznych 
i ideologicznych) zawsze dopieszczali. Blaskiem fleszy, pochlebstwami, honorami, 
medalami… srebrnikami. Kto? Ludzie władzy i jej funkcjonariusze (partyjni, UB, SB), 
mieniący się kreatorami bogów, którzy mieli usunąć z ludzkich serc, umysłów i dusz 
Boga żywego.

Oni dobrze wiedzieli, jak groźny dla ich 
nienasyconych apetytów na ziemski „rząd 
dusz”, na władzę (tyranię) jest Prorok – słu-
ga prawdy. Dlatego nawet sprawę rozpra-
cowania operacyjnego Prymasa Tysiąclecia 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego opatrzyli 
kryptonimem „Prorok”. Ironiczny cudzysłów 
użyty przez SB miał uśmierzyć prawdziwy 
strach przed utratą sensu i celu ich jałowych 
wysiłków i próżnych zamiarów? Bo przecież 
dobrze wiedzieli, że nie walczą z „obywate-
lem” Wyszyńskim, ale z samym Bogiem, a to 
zawsze kończy się „zmierzchem bogów”… 
Zadumał się spiżowy Prymas na Krakowskim 
Przedmieściu, co się dziś stało z jego ukocha-
ną Polską, którą tak odważnie i roztropnie 
przeprowadził przez morze czerwone. Był 
Bożym realistą, który nie żył mrzonkami, ale 
wczoraj, dziś i jutro widział we właściwej 
czyli wiecznej perspektywie.
Dlatego nie miał złudzeń co do istoty i cha-
rakteru władzy, która usuwa Boga z polityki, 
kultury, ekonomii, z życia ludzi. Przenikliwość 
proroka w sytuacji więziennej opresji podyk-
towała Kardynałowi Wyszyńskiemu taką dia-
gnozę: „Jak szybki jest zmierzch „bogów” 
uczynionych ludzkimi rękami i przed tymi 
bogami miałby ustąpić Bóg żywy, dla które-
go miejsca nie ma w państwie marksistow-
skim… i dla takich złudnych mgieł miałby 
Kościół iść na służbę doktryny, która jutro 
potępi i odrzuci to, co wczoraj wyniosła „na 
ołtarze”?!

Prawdziwy prorok nigdy nie mówi od siebie, 
dlatego można mu zaufać i za nim iść…
Byłam wtedy dzieckiem, ale na zawsze zapa-
miętałam tę scenę. Moja babunia siedząca 
przy oknie, w czymś tak zaczytana, że zu-
pełnie nieobecna. To było dziwne w oczach 
wnuczki; przecież byłam dla mojej babci 
najważniejsza i najukochańsza. To ona, żona 
artylerzysty z 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej 
z Rembertowa, wychowana na warszaw-
skiej pensji dla panien Heleny Rzeszotarskiej, 
której dewizą były słowa „pochodnią życia 
prawda”, wybierała dla mnie imię do chrztu 
i mnie wychowywała. Ile jej zawdzięczam, 
widzę to dziś wyraźnie. Widać musiałam się 
dobrze przyjrzeć tej biało-niebieskiej okład-
ce, że gdy po latach znalazłam te odbite 
na powielaczu 18 pożółkłych stroniczek, od 
razu je rozpoznałam: Kardynał Wyszyński, 
Nie pozwolimy znieważać naszych świętości 
„Jasna Góra AD 1957” (pożegnanie piel-
grzymki warszawskiej w Warszawie 6 sierp-
nia 1957 r.).
Naród ufał „niekoronowanemu Królowi Pol-
ski” (napis na szarfie pogrzebowej), bo był 
dlań niezawodnym przewodnikiem, ojcem, 
który gotów oddać życie za swe dzieci, by 
ochronić je przed wilkami w owczej skórze. 
Gdy mówił: „Największym wrogiem apo-
stoła jest lęk. Bo budzi nieufność do potęgi 
Mistrza, ściska serce i kurczy gardło…Każdy 
kto milczy wobec nieprzyjaciół sprawy, roz-
zuchwala ich… Zmusić do milczenia przez 

lęk – to pierwsze zadanie strategii bezboż-
niczej”. Pokolenie naszych babć i rodziców 
wiedziało dobrze, że jego stanowcze „non 
possumus” to nie doraźna strategia poli-
tyczna i „awanturnictwo”, jak próbowali to 
niektórym wmówić ówcześni specjaliści od 
czarnego piaru czyli propagandziści. To była 
strategia nadprzyrodzona – wierności Chry-
stusowi czyli Prawdzie.
Prorok przenika mgły kłamstwa Bożym lase-
rem – modlitwą, ofiarowanym cierpieniem. 
Tak czynią święci, prorocy. I choć przemoc 
i kłamstwo (dobrana para) odnoszą czasem 
spektakularne i chwilowe triumfy, to przecież 
na ostatniej prostej i na mecie zwyciężają za-
wsze „Ludzie Boga”.
Kto zna lepiej swoje dzieci niż taki ojciec, 
który prowadzi je do Ojca Niebieskiego? Już 
w czasie soboru watykańskiego Prymas Wy-
szyński postawił taką przenikliwa diagnozę: 
„Polacy nie nadają się do ustroju koszarowe-
go (…) sami komuniści doszli do wniosku, że 
nie mogą zdobywać społeczeństwa wprost 
na marksizm ani na ateizm, i dlatego chcą 
brać na postęp, na indyferentyzm religijny 
(obojętność wobec Boga). Uważają, że pół-
inteligentów zdobędą na miraż postępo-
wości…liczą na skuteczność przemilczania 
Boga… Marksizm to wróg odchodzący, in-
dyferentyzm to wróg potężniejszy. Przycho-
dzi mu z pomocą praktyczny materializm”. 
Prorocy widzą nadciągające zagrożenia dla 
dusz, dlatego są tak niewygodni dla „ducha 
świata”, zawsze przeciwnego strategii zba-
wienia. 
Tak jak Prymas Wyszyński, który zrodził du-
chowo Jana Pawła II i Jego: „Nie lękajcie się”. 
Bo któż jak Bóg?! 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 

Prorok i „złudne mgły” Fe l i e t o n

Przed rozpoczęciem Mszy św. rodzice i ks. 
Kalinowski pobłogosławili dzieci na nową 
drogę ich religijnego życia. Liturgię słowa 
przygotowali dzieci i ich rodzice. W homi-
lii ksiądz kapelan przypomniał dzieciom, 
że przyjęcie po raz pierwszy sakrament Eu-
charystii otwiera nowy rozdział ich życia. 
– Wzrastacie, będziecie umacniać swoją wia-
rę poprzez przyjmowanie Chrystusa a dawa-
ny przez Was przykład życia musi promienio-
wać na innych – podkreślał ks. Kalinowski. 
Kapelan zachęcał dzieci, by nie zapominali 
o sakramencie pokuty i pojednania.

Dzieci odnowiły przyrzecze-
nia chrzcielne i przyniosły 
dary ołtarza: Pismo święte, 
chleb, wino i zapaloną świe-
cę. Prowadzeni do ołtarza 
przez rodziców przyjęli sa-
krament z rąk kapelana.
Po przyjęciu Komunii, dzieci wierszem podzię-
kowały mu oraz rodzicom za przygotowa-
nie ich do tego dnia. Ks. Kalinowski zachęcił 
wszystkich do wzięcia udziału we Mszach świę-
tych białego tygodnia oraz nabożeństwach 
czerwcowych odprawianych w świątyni.
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Szczecin
W kościele garnizonowym w Szczecinie 29 maja 
na uroczystej Mszy św. w intencji żołnierzy po-
ległych w misjach wojskowych poza granicami 
kraju z udziałem sztandarów oraz Orkiestry Gar-
nizonowej zgromadzili się żołnierze oraz rodziny 
żołnierzy, którzy zginęli podczas pełnienia zagra-
nicznych misji wojskowych.
Biskupa Polowego Ks. dr Józefa Gózdka re-
prezentował proboszcz ks. prał. płk Ryszard 
Stępień, który na początku Mszy św. zapewnił 
o duchowej łączności Biskupa Polowego z mo-
dlącymi się w garnizonowej świątyni. Witając 
zgromadzonych, proboszcz powitał wszystkich 
przybyłych na tę doniosłą uroczystość na czele 
z gen. dyw. Markiem Tomaszyckim dowódcą 
12 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. 
Andrzejem Gwaderą zastępcą 12 Dywizji Zme-
chanizowanej.
Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę Metropo-
litę Szczecińsko-Kamieńskiego reprezentował 
ks. dr Sławomir Zyga Wicedyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej, który 
w homilii wyjaśnił rolę Ducha Świętego w życiu 
każdego człowieka.
Po Mszy św. wszyscy udali się do Filharmonii 
Szczecińskiej gdzie odbył się koncert poświęco-
ny pamięci żołnierzy poległych w misjach poza 
granicami kraju. W programie był Występ Re-
prezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego oraz 
Recital Ryszarda Rynkowskiego. Koncert został 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rannych 
i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami 
Kraju w Szczecinie.                                         xrs

Piła
1 czerwca Parafia Wojskowa pw. NMP Częstochowskiej w Pile przeżywała nieco-
dzienne święto, bp Józef Guzdek, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
Ordynariusza wojskowego powitali na początku Eucharystii rodzice kandydatów 
i proboszcz parafii ks. kmdr por. Zbigniew Kłusek. W homilii bp Guzdek zachęcał 
młodzież i zgromadzonych wiernych do korzystania z darów Ducha św. i radosnego 
dawania świadectwa o Chrystusie jako dojrzali chrześcijanie.
Biskup polowy poświęcił też boczny ołtarz wybudowany ku czci bł Jana Pawła II.
W związku z przypadającym Dniem Dziecka, przy kościele garnizonowym przygoto-
wano piknik dla dzieci i dorosłych, w czasie którego pokaz swoich umiejętności i wy-
posażenia przedstawiła policja oraz straż pożarna. Specjaliści od ruchu drogowego 
przygotowali prezentację nt. bezpieczeństwa dziecko na drodze, rozdawali również 
opaski odblaskowe i zorganizowali praktyczny tor przeszkód do jazdy rowerem. Go-
dziny zabawy umilał zespół wokalno-instrumentalny. Nad całością imprezy czuwa-
ła p. Katarzyna Nowak, panie przedszkolanki i liczne grono osób zaangażowanych 
w jej przebieg.                                                                                                         rs

Kronika
Diecezji Wojskowej

Olsztyn
W Olsztynie w dzielnicy Jaroty 31 maja odbyło się uroczyste otwarcie ulicy imienia 
Biskupa Tadeusza Płoskiego. Na początku uroczystości powitano Prezydenta Mia-
sta Piotra Grzymowicza wraz z Radą miejską. Gościem honorowym był arcybiskup 
Wojciech Ziemba, który przybył wraz z miejscowymi księżmi. Ordynariat Polowy re-
prezentował ks. dziekan płk. Tadeusz Pałuska wraz z księżmi z dekanatu Warmińsko-
-Mazurskiego. Szczególne powitanie skierowano do mamy śp. Biskupa Tadeusza, 
Kazimiery Płoskiej.
Po wstępnych przemówieniach ks. płk Tadeusz Pałuska odczytał okolicznościowy list 
biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka skierowanego do Prezydenta Mia-
sta.
Biskup Polowy w liście wyraził wdzięczność dla arcybiskupa Wojciecha Ziemby oraz 
Pana Prezydenta i Radnym Miasta Olsztyna za inicjatywę nadania nowej ulicy imienia 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego Tadeusza Płoskiego.
Po modlitwie i poświeceniu nowej ulicy przez arcybiskupa nastąpiło uroczyste otwar-
cie ulicy.                                                                                                                xsg

Warszawa
Wojska Chemiczne zainaugurowały obchody swego święta Eucharystią celebrowaną 
31 maja w Katedrze Polowej WP. Mszy św., koncelebrowanej przez kapelanów po-
sługujących w jednostkach chemicznych przewodniczył ks. mjr Krzyszof Kacorzyk, 
sekretarz biskupa polowego. Przed Mszą św. kadra dowódcza i żołnierze złożyli 
wieńce przy grobach bpa Tadeusza Płoskiego i ks. Jana Osińskiego oraz pod tablicą 
upamiętniającą poległych i zmarłych żołnierzy jednostek chemicznych.
Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe Sił Powietrznych (organizatora tegorocz-
nych obchodów), 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy oraz 5. Tarnogórskiego Pułku 
Chemicznego.
Po Mszy św. w Centrum Konferencyjnym MON odbył się uroczysty apel z udziałem Sze-
fa Sztabu Generalnego, gen. Mieczysława Cieniucha, podczas którego wyróżniającym 
się żołnierzom wręczone zostały państwowe i wojskowe odznaczenia. Pamiątkowym 
medalem wojsk chemicznych odznaczony został ks. Szustak. Z koncertem wystą- 
piła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych.                                                  kes

Łódź
W sobotę, 28 maja w Łodzi odbyła się uroczysta 
promocja kadetów Szkoły Podoficerskiej Służb 
Medycznych. 15 kadetów w tym 8 kobiet po 
7-miesięcznym szkoleniu otrzymało stopień ka-
prala w Korpusie Służb Medycznych.
W przeddzień promocji kadeci wraz z komendą 
szkoły uczestniczyli we Mszy św. w kościele gar-
nizonowym w parafii pw. św. Jerzego. Mszę św. 
w intencji nowo promowanych odprawił ks. ppłk 
Mariusz Śliwiński – proboszcz parafii wojskowej 
w Łodzi. Witając całą szkołę na czele z komen-
dantem st. chor. sztab. Remigiuszem Stopczy-
kiem pogratulował wytrwałości kadetom i suk-
cesów komendzie Szkoły Podoficerskiej.
Kapelan szkoły ks. ppłk Stanisław Błądek w sło-
wie skierowanym do zgromadzonych ukazał po-
trzebę spieszenia z pomocą poszkodowanym na 
różnych odcinkach służby. Gratulując wyszkole-
nia, wspomniał o uznaniu przez amerykańskich 
żołnierzy umiejętności naszych ratowników 
wykazanych podczas wspólnych ćwiczeń przed 
Euro 2012. Kapelan zachęcił do odważnego 
służenia  i ratowania życia z poświęceniem do 
jakiego nas zachęca sam Chrystus               xsb



„Wszystkie czyny dobre 
pragną światła”.

Cyceron

Fot. Krzysztof Stępkowski


