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Męstwo nie polega na noszeniu broni,
bo męstwo nie trzyma się żelaza, tylko serca

(Stefan Kardynał Wyszyński)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
b³. Jana Paw³a II

W encyklice Annum sacrum papież Leon XIII 
wyraził uznanie dla działań, które podjęli jego 
poprzednicy, aby otoczyć troskliwą opieką 
i ukazać w pełniejszym świetle kult i ducho-
wość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież 
spodziewał się też, że akt poświęcenia przy-
niesie „znakomite i trwałe owoce najpierw dla 
wiernych, a następnie dla całej społeczności 
ludzkiej” Wyrażając życzenie, aby poświęcenie 
to objęło nie tylko wierzących, ale wszystkich 
ludzi, nadał nową wymowę i sens konsekracji, 
która już od dwóch stuleci była przeżywana 
przez jednostki, grupy, diecezje i narody.
Poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa zostało zatem ukazane przez 
Leona XIII jako „korona i szczyt wszystkich hoł-
dów, jakie kiedykolwiek były Mu oddawane”. 
Poświęcenie to – wyjaśnia encyklika – jest ak-
tem należnym Chrystusowi, Odkupicielowi ro-
dzaju ludzkiego, ze względu na to, kim jest sam 
w sobie i czego dokonał dla dobra wszystkich 
ludzi. Skoro chrześcijanin dostrzega w Sercu 
Jezusa symbol i żywy wizerunek nieskończonej 
miłości Chrystusa, która ze swej natury przyna-
gla do wzajemnej miłości, musi też odczuwać 
potrzebę osobistego udziału w dziele zbawie-
nia. Dlatego każdy członek Kościoła winien 
widzieć w poświęceniu akt oddania się Jezuso-
wi Chrystusowi i zobowiązania wobec Niego 
– Króla „synów marnotrawnych”, Króla wzy-
wającego wszystkich „do przystani prawdy 
i do jedności wiary”, Króla tych, którzy ocze-
kują na wprowadzenie do „światłości Boga 
i do Jego Królestwa”. Tak pojmowane poświę-
cenie wiąże się z działalnością misyjną samego 
Kościoła, ponieważ odpowiada na pragnienie 
Serca Jezusa, aby za pośrednictwem członków 
Jego Ciała rozszerzać na cały świat całkowite 
oddanie się Kościoła sprawie Królestwa oraz 
by coraz bardziej jednoczyć Kościół w akcie 
składania ofiary Ojcu i w świadomości, że ist-
nieje on dla innych.
Z okazji uroczystości Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz poświęconego mu miesiąca czerw-
ca zachęcałem często wiernych, aby wytrwale 
praktykowali ten kult, który „zawiera orędzie 
niezwykle aktualne w naszych czasach”, ponie-
waż „z Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, 
wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje 
nadzieję każdemu człowiekowi. Z Serca ukrzy-
żowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, 
odkupiona od grzechu. Człowiek roku 2000 po-
trzebuje Serca Chrystusa, aby poznawać Boga 
i samego siebie; potrzebuje go, aby budować 
cywilizację miłości”.
Poświęcenie rodzaju ludzkiego dokonane 
w 1899 r. stanowi niezwykle doniosły krok 

w dziejach Kościoła, a coroczne ponawianie 
tego aktu w uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa zachowuje do dziś pełny sens. To 
samo należy powiedzieć także o „Akcie wyna-
grodzenia”, który zazwyczaj odmawia się w uro- 
czystość Chrystusa Króla. Do dziś aktualne po-
zostają słowa Leona XIII: „Do Niego więc trzeba 
się uciekać, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem. 
Jeżeli się zbłądzi, należy wrócić na prawdzi-
wą Drogę. Jeżeli ciemności opanowały umysł, 
należy je rozproszyć światłem Prawdy: Jeżeli 
śmierć nas ogarnia, trzeba przylgnąć do Życia”.
Gdy chrześcijanin, stając przed zadaniem 
nowej ewangelizacji i wpatrując się w Serce 
Chrystusa, Pana czasu i dziejów, poświęca Mu 
samego siebie i zarazem swoich braci, odkry-
wa na nowo, że nosi w sobie Jego światło. 
Ożywiony Jego duchem służby, przyczynia się 
do tego, aby przed wszystkimi ludźmi otwo-
rzyła się perspektywa wyniesienia do pełni 
egzystencji osobowej i wspólnotowej. „Serce 
człowieka uczy się bowiem od Serca Chrystusa 
poznawać prawdziwy i jedyny sens swojego 
życia i przeznaczenia, rozumieć wartość życia 
prawdziwie chrześcijańskiego, strzec się wypa-
czeń ludzkiego serca, łączyć synowską miłość 
do Boga z miłością bliźniego”.
Serce Zbawiciela zachęca, aby zwrócić się 
ku miłości Ojca, który jest źródłem wszelkiej 
prawdziwej miłości: „W tym przejawia się mi-
łość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On 
sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako 
ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.
W Jego Sercu objawia się zwłaszcza wielko-
duszność Boga wobec grzesznika. W odpo-
wiedzi na grzech Bóg nie umniejsza swojej 
miłości, ale rozszerza ją w geście miłosierdzia, 
który przeradza się w inicjatywę odkupienia.
Cały kult Serca Jezusa we wszystkich swoich 
przejawach jest głęboko eucharystyczny; wyra-
ża się w pobożnych ćwiczeniach, które pobu-
dzają wiernych do życia w harmonii z Chrys- 
tusem „cichym i pokornym sercem”, i pogłębia 
się przez adorację. Kult ten jest zakorzeniony 
i znajduje swoje zwieńczenie we Mszy św., 
zwłaszcza niedzielnej, podczas której serca 
wiernych, zgromadzonych w braterskiej i rado-
snej wspólnocie, słuchają słowa Bożego, uczą 
się składać wraz z Chrystusem ofiarę z siebie 
i z całego życia, karmią się przy paschalnym sto-
le Ciałem i Krwią Odkupiciela, a mając w pełni 
udział w miłości pulsującej w Jego Sercu stara-
ją się być coraz bardziej głosicielami Ewangelii 
oraz świadkami solidarności i nadziei.

Jan Paweł II, Warszawa,
11 czerwca 1999 r., w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Bóg objawia swą miłość w sercu Chrystusa (fragmenty) 1 lipca – Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa (Mt 11, 25-30)
Oddając dziś cześć Bożemu Sercu, razem z Je-
zusem Chrystusem wznosimy nasze modlitwy 
do „Pana nieba i ziemi”. Widzimy dziś Jezusa, 
który wysławia w swojej modlitwie Ojca za 
Jego upodobanie w ludziach prostych, a po-
tem zaprasza swoich utrudzonych słuchaczy 
do przyjścia do Niego po ukojenie. Prośmy, 
abyśmy potrafili jak Jezus wysławiać Boga 
i otwierać się w prostocie serca na Jego obja-
wianie nam; prośmy też, byśmy znaleźli u Je-
zusa ukojenie duchowe, przyjmując to jarzmo 
i brzemię, które od Niego pochodzi, a nie to, 
które wynika z naszych pomysłów na życie.

3 lipca – XIV Niedziela Zwykła
(Mt 11, 25-30)
Ewangelia dzisiejsza jest wezwaniem dla utru-
dzonych, odsłania się tu tajemnica Jezusowe-
go serca oraz Jego wrażliwość na utrudzenie 
i słabość ludzi. Tylko Bóg może dać człowieko-
wi ostateczne ukojenie i odpoczynek. Dlatego 
Jezus zaprasza do podjęcia trudu życia wraz 
z Nim.

10 lipca – XV Niedziela Zwykła
(Mt 13, 1-23)
Ludzie lub państwa zawierają przymierze 
po to, by wspólnie osiągnąć cel, którego nie 
można osiągnąć o własnych siłach. Nie zapo-
minajmy, że nasze relacje z Bogiem to także 
przymierze. Ten fragment Ewangelii pokazuje 
nam, że nic nie możemy bez Boga, ale także 
Bóg nic nie może bez nas. Od współpracy, od 
zgodnej woli zależy, czy pojawi się owoc. Nie 
bójmy się być ziarnem rzuconym ręką Boga 
w miejsce, które On sam wybrał.

17 lipca – XVI Niedziela Zwykła
(Mt 13, 24-43)
Bóg stwarzając człowieka zasiał w nim ziarno 
dobra, stworzył mnie człowiekiem dobrym. 
Jezus w swoich przypowieściach przestrzega 
nas, że istnieje Zły, który chce zagłuszyć w nas 
dobre ziarno. Działa z wielką przebiegłością, 
najczęściej wtedy, gdy „zasypiamy”. Jezus 
uczy nas również dziś cierpliwości. Rozwój 
dobra dokonuje się powoli i pośród ludzkiej 
słabości, dlatego najskuteczniejsza walka ze 
złem dokonuje się poprzez pielęgnowanie 
w sobie dobra.

24 lipca – XVII Niedziela Zwykła
(Mt 13, 44-52)
W sytuacji, kiedy świat kusi człowieka, by za-
miast Bogu zaczął oddawać cześć jakiemuś 
bożkowi, jakiemuś złotemu czy pozłacanemu 
cielcowi, przypomnijmy sobie przypowieść 
o perle i ukrytym skarbie. Tak jak ów ewange-
liczny kupiec pozbył się wszystkiego, co miał, 
by zdobyć ten największy skarb, my również 
pozbawiajmy się wszystkiego, co nie po-
zwala nam żyć w najgłębszym zjednoczeniu 
z Chrystusem.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA CZERWIEC 
Aby Duch Święty obdarzył nasze wspólnoty licznymi powołaniami 
misyjnymi, gotowymi do całkowitego poświęcenia się na służbę sze-
rzenia Królestwa Bożego. 
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Laski stanowiły kolejną stację jego okupacyj-
nej tułaczki. Na początku listopada 1939 r. 
opuścił macierzystą diecezję włocławską. 
Uczynił to na polecenie swych przełożonych: 
bp. Michała Kozala i ks. Franciszka Korszyń-
skiego, rektora seminarium. Obaj nie mieli 
wątpliwości, że ks. Wyszyńskim, autorem 
krytycznych artykułów o narodowym socjali-
zmie, zainteresują się okupanci. Kilka dni po 
jego wyjeździe, 7 listopada 1939 r., gestapo 
wkroczyło do włocławskiego seminarium. 
Aresztowano 44 osoby: bp. Kozala, niemal 
wszystkich profesorów, 22 kleryków. Więk-
szość zginęła w obozie w Dachau, także bp 
Kozal, który w 1987 r. został wyniesiony do 
chwały błogosławionych. Ks. Wyszyński zna-
lazł początkowo schronienie u swego ojca-or-
ganisty we Wrociszewie w Grójeckiem. Stam-
tąd na zaproszenie ks. Korniłowicza udał się 
do Kozłówki na Lubelszczyźnie, do posiadłości 
Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich, dokąd ewa-
kuowano część wychowanków i personelu 
z Lasek. Potem był folwark w Nasutowie 
(schronił się tam przed gestapo), Zakopane, 
Żułów w okolicach Krasnegostawu, gdzie po-
nownie pracował z ociemniałymi dziećmi. 
W przygotowaniach do wybuchu powstania 
w Stolicy uwzględniono również Zakład dla 
Ociemniałych w Laskach. Planowano zor-
ganizować tam polowy szpital. Miejsce to, 
położone na skraju Puszczy Kampinoskiej, 
doskonałe nadawało się do różnorodnej 
„konspiry”: prowadzenia szkoleń, kolporta-
żu, melinowania broni i zaopatrzenia. 
Wczesną wiosną 1944 r., ks. Wyszyńskiego, 
kapelana sióstr i katechetę ociemniałych 
dzieci, odwiedził ks. Jerzy Baszkiewicz, wika-
riusz parafii na Wawrzyszewie (dziś to część 
warszawskich Bielan). Znał ks. Wyszyńskie-
go, przyjeżdżał do Lasek jako spowiednik. 
Był członkiem Okręgu Wileńskiego AK. W lu- 
tym 1944 r. został mianowany naczelnym 
kapelanem Obwodu AK Kampinos. Począł 
organizować duszpasterstwo bojowe (I linia) 
i lecznicze (II linia), wciągać do niego księ-
ży… W opublikowanych po latach wspo-
mnieniach (był wtedy proboszczem parafii 
archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela), 
utrwalił przebieg wizyty u ks. Wyszyńskiego: 
„– Księże Profesorze, przychodzę z dość trud-
ną misją. To jest dobra wola, propozycja, a nie 
konieczność. Jestem wybrany kapelanem 
Puszczy Kampinoskiej i mam zaszczyt zor-
ganizować służbę duszpasterską. Czy Ksiądz 

2 sierpnia Ks. Kapelan wraz z personelem 
szpitala przyjmował rannych powstańców, 
uczestników odpartego przez Niemców, oku-
pionego wieloma stratami ataku na lotnisko 
bielańskie. Wśród nich znalazł się też kpt. 
Szymon Krzyczkowski, dowódca 8 Rejonu VII 
Obwodu AK i Grupy „Kampinos”. Ks. Wyszyń-
ski był duchowym opiekunem rannych żołnie-
rzy, modlił się z nimi, rozmawiał, w różnoraki 
sposób wspomagał… Z okolicy, gdzie toczyły 
się walki, znosił rannych powstańców. Budził 
zaufanie. Zdarzało się, że ranni, którzy mieli 
być operowani, prosili powstańczego lekarza, 
Kazimierza Cebertowicza, aby Ksiądz Kapelan 
mógł – wbrew kategorycznemu zakazowi 
– asystować przy operacjach. W pomieszcze-
niach szpitalnych, każdego dnia, odprawiał 
Mszę św. A także, co stanowiło szczególne 
przeżycie, przygotowywał na drogę wieczno-
ści umierających powstańców. „Praca w szpi- 
talu była niesłychanie trudna i ciężka, mu-
sieliśmy być zawsze gotowi. (…) Mieliśmy 
wiele przykładów bohaterstwa i ogromnego 
poświęcenia. Była to przeważnie młodzież 
– starszych prawie nie było – chłopcy osiem-
nastoletni, bez żadnej zaprawy wojennej, 

bez żadnego przygotowania” (Przemówienie 
w Laskach, 3 VIII 1960). 
Laski początkowo znalazły się w strefie dzia-
łań powstańczych, potem w pasie między-
frontowym, od 17 sierpnia w zasięgu działań 
wojsk niemieckich. Niemcy poczęli kontrolo-
wać szpital, dokonywać rewizji, postawili od 
frontu warty. W tamtych dniach ks. Wyszyński 
wykazał ogromne opanowanie, umiejętność 
radzenia sobie w nadzwyczaj trudnej sytuacji. 
Wraz z doktorem Cebertowiczem poczęli ścią-

Profesor mógłby wziąć udział w tej akcji? 
– Jestem do dyspozycji – odrzekł bez waha-
nia Ksiądz Profesor”. Ks. Baszkiewicz przyjął 
od Ks. Profesora przysięgę, złożoną „W ob-
liczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej 
Marii Panny, Królowej Korony Polskiej” na 
„Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia”. Po 
zaprzysiężeniu ks. Stefan Wyszyński został 
kapelanem Armii Krajowej (w stopniu po-
rucznika), przybrał pseudonim: „Radwan III”, 
otrzymał przydział na pierwszą linię bojową. 
Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie jego 
przełożony, ks. Baszkiewicz, skierował na 
pierwszą linię walki pięciu podległych mu 
kapelanów. Uznał, że ks. Wyszyński „… nie 

był potrzebny w tamtej chwili na pierwszej 
linii. Gdyby był potrzebny, na pewno bym go 
wziął do bezpośredniego udziału w walkach. 
Ksiądz Profesor miał nawet w swoim pokoiku 
węzełek najpotrzebniejszych rzeczy, które za-
bierało się na wypadek nagłej akcji bojowej”.
31 sierpnia, w przeddzień wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego, ks. Wyszyński poświęcił 
szpital polowy, który wspólnie z matką Elż-
bietą Czacką i kilkoma domownikami Lasek 
zorganizował w domu rekolekcyjnym. Już 

Kapelan z Lasek
Posługa  ks. Stefana Wyszyńskiego w Powstaniu Warszawskim

Od lat dwudziestych ubiegłego wieku, w podwarszawskich Laskach, rozwijało się 
dzieło matki Elżbiety Czackiej, niewidomej od urodzenia, i wspólnoty franciszkanek 
Służebniczek Krzyża – Zakład dla Ociemniałych. Jego wychowankom, dzieciom i mło-
dzieży, stworzono tam warunki do nauki, pracy, rozwoju, włączenia w całokształt 
życia, także do czegoś niezwykle ważnego – akceptacji swego kalectwa, poczucia 
własnej wartości. Do Lasek garnęli się także „niewidomi na duszy”. Przyciągała ich 
tam duchowość franciszkańska, jaką promieniowało to miejsce, także osobowość 
ks. Władysława Korniłowicza, charyzmatycznego kapłana, współtwórcy i kierow-
nika duchowego Dzieła Lasek. Do tamtej wspólnoty w czerwcu 1942 r. przybył 
ks. Stefan Wyszyński, profesor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Kardynał Stefan Wyszyński przy grobie Matki Elżbiety Róży Czackiej i ks. Władysława 
Korniłowicza na cmentarzu w Laskach
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gać z okolicznych wsi ludzi starych i kobiety. 
Umieszczano ich w szpitalu, aby w ten sposób 
upozorować, że jest to obiekt cywilny. Choć 
Niemcy postawili przed głównym wejściem 
wartę, rannych powstańców wnoszono do 
budynku tylnym wejściem. Szpital pracował 
na najwyższych obrotach, przebywało w nim 
zwykle od 100 do 120 rannych.
Ks. Wyszyński był kapelanem powstańczym 
i kapelanem Sióstr Służebnic Krzyża: spowia-
dał, odprawiał Msze św., głosił homilie, za-
chęcał do nadziei. „Bóg musi zawsze stawać 
w obronie swego krzyża, swojego prawa, 
i to nas uspokaja, że jest to sprawa nie tylko 
nasza, ale i Boża, że walczymy o sprawie-
dliwość przyrodzoną, abyśmy mając prawo 
do swobody na ziemi, mogli sprawiedliwość 
nadprzyrodzoną ugruntować w duszy i życiu 
narodu. W tej walce nie jesteśmy samotni. 
Jest przy nas Ta, która jest Matką całego na-
rodu ze wszystkimi jego zadaniami. Ta, która 
nas prowadzi do Boga pod znakiem krzyża, 
która ma prawo swe ramiona nad tą zie-
mią roztaczać” – mówił w dniu 26 sierpnia, 
w Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej. 

Płynęły dni… Czasem o dramatycznym wy-
miarze, jak podczas dwukrotnej pacyfikacji 
Kampinosu, kiedy na terenie Zakładu pojawi-
ły się oddziały niemieckie, a szczególnie dzi- 
cy, nieobliczalni własowcy. Posługa w szpi- 
talu, posługa wobec sióstr, modlitwa… Ga-
sło powstanie. Pod koniec września pojawili 
się w Laskach uciekinierzy z Warszawy, Ja-
błonnej, Legionowa. Oddziały niemieckie 
rozpoczęły przygotowywania do obrony 
przed spodziewanym natarciem Armii Czer-
wonej: na terenie Zakładu umieszczono 
działo przeciwlotnicze, rozpoczęto minowa-
nie dróg leśnych.
1 listopada przeważającą część mieszkań-
ców Zakładu ewakuowano do obozu w Pru- 
szkowie. Wśród tych, którzy pozostali był 
ks. Wyszyński… Przebywał w Laskach do 
styczniowej ofensywy.
W dniach agonii Powstania mieszkańcy La-
sek patrzyli wieczorami na łunę pożarów 
rozjaśniających niebo nad Warszawą. Pod 
przewodnictwem Ks. Kapelana płynęły mo-
dlitwy w intencji powstańców i mieszkań-
ców nieujarzmionego miasta. 

Któregoś dnia Ks. Kapelan, podczas spaceru, 
podniósł z ziemi nadpaloną kartkę. Przyniósł 
ją wiatr od Warszawy. Ktoś na niej napisał: 
„Będziesz miłował”. Po powrocie oznajmił 
siostrom, że wiatr nie mógł przynieść nicze-
go droższego – „To jest apel i testament” 
ginącego miasta. 

Ks. Stefan Wyszyński, por. AK „Radwan 
III”, kapelan powstańczy, duchowy opie-
kun tych, którzy w sierpniu 1944 r., pod-
jęli bój o Niepodległą. 6 czerwca 1976 r., 
podczas uroczystości poświęcenia w Las- 
kach tablicy upamiętniającej funkcjo-
nowanie dwóch szpitali wojennych: we 
wrześniu 1939 oraz w Powstaniu 1944, 
wspominał tamte dni: „były to czasy 
trudne, czasy pełne boleści, ale zarazem 
przedziwnego spokoju i przedziwnej na-
dziei, że i d z i e  n o w e, że przez bóle, 
przez cierpienia, przez mękę, przez nie-
powodzenia, przez ofiary niemałe, przez 
krew, i d z i e  n o w e”.

Jędrzej Łukawy 

Kościół zawsze był i pozostanie 
przestrzenią wolności i posługi myślenia
W czasie swojej piątej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił, 
odnowiony wrocławski kościół garnizonowy p.w. św. Elżbiety, a tego samego dnia 
(31 maja) w roku 2003 podniósł tę świątynię do godności bazyliki mniejszej. Mszy 
św. koncelebrowanej przez kapelanów wojskowych dla uczczenia tych pięknych 
wydarzeń przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Nastrój 
tamtych majowych dni z Janem Pawłem II przypomniał w słowie wstępnym jego 
obecny proboszcz ks. płk Janusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych. W kościelnych 
stallach zajęli miejsca członkowie Kapituły Kolegiackiej św. Elżbiety z jej prepozy-
tem ks. płk. prał. Januarym Wątrobą, byłym wieloletnim proboszczem tej parafii, 
a obecnie wikariuszem generalnym biskupa polowego oraz kawaler Zakonu Rycer-
skiego Grobu Bożego w Jerozolimie Bronisław Pałys, dyrektor współpracującego 
z wieloma wojskowymi wspólnotami Wydziału Programów Katolickich i Patrio-
tycznych PSE „POLEST”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również m.in.: wo-
jewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa, prezydent Wrocławia Rafał Dut-
kiewicz oraz przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych oraz innych służb 
mundurowych. 

Podczas Mszy św. prezydent Dutkiewicz, za-
powiedział wsparcie miasta przy remoncie 
organów świątyni. Odnowiony instrument 
będzie można usłyszeć już za dwa lata.
Dziękując gospodarzowi Wrocławia za ten 
piękny prezent Ksiądz Biskup wskazał, że 

nie tylko architektura tego obiektu, ale także 
muzyka będzie mogła poruszać i przemie-
niać ludzkie serca i umysły. Ordynariusz woj-
skowy podkreślił, że Eucharystię sprawował 
w intencji społeczności wojskowej, władz 
miejskich Wrocławia i wszystkich, którzy 

rozumieją, że ta świątynia 
może być i jest środowi-
skiem jednoczącym, budu- 
jącym wspólnotę i mobi-
lizującym do tego, żeby 
jeszcze bardziej działać na 
rzecz dobra wspólnego, 
jakim jest mała Ojczyzna, 
województwo, miasto. 
W homilii biskup polowy 
podkreślił m.in., że roz-
wój człowieka, dorastanie 
jego do świętości domaga 
się przyjaznego środowi-
ska, które tworzą ludzie 

i przestrzeń. Wszyscy pragniemy spotkania 
z drugim człowiekiem, który wyzwoli w nas 
radość, a to zwykle dokonuje się w domu, 
w klimacie rodzinnej bliskości. W życiu ludzi 
wierzących niezwykle ważną przestrzeń sta-
nowi także Kościół, który jest domem spo-
tkań człowieka z Bogiem akcentował kazno-
dzieja. Biskup polowy dodał w tym kontek-
ście, że Kościół zawsze był i pozostanie prze-
strzenią wolności i posługi myślenia. Biskup 
Guzdek stwierdził dalej, że te dwa papieskie 
gesty wskazują na znaczenie wrocławskie-
go kościoła garnizonowego dla Wrocławia 
i jego mieszkańców. Jego zdaniem są one 
także zachętą i zobowiązaniem do tego, aby 
kolejną rocznicę tych wydarzeń spojrzeć na 
perspektywę swojej drogi do świętości.
– Niech patronka tej bazyliki św. Elżbieta 
uczy, by zapominać o własnych pożytkach, 
troszczyć się o dobro wspólne w nadziei, że 
spotkamy się z ludzką życzliwością i wdzięcz-
nością, a nade wszystko z nagrodą od tego, 
który za dobro wynagradza – zakończył ho-
milię bp Guzdek.
Podczas rocznicowych uroczystości ordyna-
riusz wojskowy wręczył sekretarzowi Urzędu 
Miejskiego we Wrocławiu Włodzimierzo-
wi Patalasowi „Order Kapituły z Gwiazdą” 
przyznawany przez członków Kapituły Ka-
nonickiej św. Elżbiety za szczególne zasługi 
dla wrocławskiej świątyni garnizonowej. 
Tegoroczny laureat tego Orderu już od wie-
lu lat wspiera w różny sposób wrocławską 
bazylikę garnizonową, a teraz będzie także 
nadzorował działania związane z remontem 
tamtejszych organów.

Marek ZygmuntFo
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Przyszedł na świat w Warszawie, w 1911 r., 
ale w jego żyłach płynęła także rosyjska 
krew. Jerzy Iwanow- Szajnowicz był synem 
Polki i oficera armii rosyjskiej. Ojciec zostawił 
rodzinę i matka ponownie wyszła za mąż, za 
greckiego biznesmena, i wyjechała do Salo-
nik, zostawiając syna w kraju. Chciała, żeby 
wyrósł na Polaka z krwi i kości. Chłopiec 
z początku miał do niej pretensje, że zosta-
wiła go w kraju, ale okazało się, że był to 
dobry zamysł wychowawczy.
Przed II wojną światową istniała w War-
szawie, na Bielanach, znakomita szkoła dla 
chłopców, którą prowadzili księża marianie. 
Była to jedna z najlepszych szkół męskich 
w stolicy; przed wojną istniało gimnazjum 

i liceum, po wojnie działała już tylko szkoła 
średnia, która w 1949 r. została zamknięta. 
Władze komunistyczne postrzegały ją bo-
wiem – nie bez racji – jako kuźnię wielkiego 
patriotyzmu i antykomunizmu. 
Legendarną postacią szkoły był ks. Jarzę-
bowski, któremu w czasie okupacji udało 
się wydostać z kraju. Był współzałożycielem 
szkoły pod Londynem, gdzie uczęszczała 
przede wszystkim polska młodzież. Szko-
ła już dawno nie istnieje, znajduje się tam 
Muzeum PSZ na Zachodzie, które w swoich 

widział dla niego inne przeznaczenie. Wy-
słano go do Londynu, gdzie przeszedł prze-
szkolenie wywiadowcze. Powrócił do Grecji 
i tak rozpoczął swoją samotną walkę z Niem-
cami. Walkę, której nikt się nie spodziewał 
i chyba nikt na świecie nie prowadził jej tak 
samotnie. 
W czasie bitew morskich, okręty wojenne 
były atakowane przez inne duże jednostki 
i całe załogi kilkudziesięciu czy kilkusetoso-
bowe brały udział w walkach. Tymczasem 
on, sam jeden, wysadzał niemieckie okręty 
wojenne. Jak to robił? Zdobywał miny ma-
gnetyczne, podpływał pod okręty, przycu-
mowane w portach greckich, przymocowy-
wał do dna okrętu minę magnetyczną z ze- 
garem i okręty wylatywały w powietrze. Sam 
jeden zniszczył – według różnych źródeł 
– ok. 8 okrętów podwodnych, jeden niszczy-
ciel i inne jednostki.
Jerzy Szajnowicz zdobył także zaufanie kilku 
robotników greckich, pracujących w fabry-
kach zbrojeniowych dla armii niemieckiej. 
W porozumieniu z nimi, wprowadzał do sil-
ników samolotów piasek oraz inne elementy 
zanieczyszczające. W ten sposób zniszczył 
ok. 100 samolotów. Prowadził także inne 
działania wywiadowcze na terenie Grecji.
Niemcy wpadli na jego trop i wyznaczyli 
dużą nagrodę pieniężną za jego osobę. Zna-
leźli się Grecy, którzy wydali Jerzego Szaj-
nowicza. Wydali także robotników, którzy 
z nim współpracowali. Hitlerowcy wyłapali 
najpierw robotników, rozstrzelali ich, póź-
niej aresztowali Szajnowicza. Siedząc w celi 
śmierci nie poddawał się. Na ścianie wyrył 
gwoździem napis: „Jeszcze Polska nie zgi-
nęła”. Bardzo przeżywał, że nie może dalej 
działać na rzecz swojego kraju. 
Skuty w kajdankach, próbował ucieczki, za-
brakło mu ok. 50 metrów, aby wydostać się 
na wolność. Niemcy strzelali za nim, został 
ciężko ranny i oprawcy dobili go.
Po jego śmierci, władze polskie w Londynie 
odznaczyły go pośmiertnie najwyższym pol-
skim odznaczeniem bojowym – Srebrnym 
Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari 
i Krzyżem Walecznych. 
Jerzy Szajnowicz jest pochowany w Atenach, 
władze greckie wystawiły mu piękny grobo-
wiec. Jego matka otrzymywała masę listów, 
gratulacji, że wychowała tak wspaniałego 
syna, wielkiego patriotę. 
Polski korespondent wojenny PSZ na Za-
chodzie napisał o nim książkę „Agent nr 1”, 
nakręcono także film fabularny pod tym sa-
mym tytułem. Dużo uwagi poświęciła mu 
prasa grecka. 
W literaturze II wojny światowej nie ma dru-
giej takiej postaci. Jest to bohater niezwykły, 
osoba zasługująca na naszą wdzięczną pa-
mięć za to, co robił dla Polski i za nią zginął. 

Anna Tokarska

zbiorach posiada dużo pamiątek II Korpusu 
i innych słynnych formacji wojskowych. 
Do przedwojennej, bielańskiej szkoły uczęsz-
czał także nasz bohater. Przyłączył się do 
szkolnej drużyny harcerskiej; bardzo prze-
żywał przyrzeczenie i przypięcie polskiego 
krzyża harcerskiego do munduru.
Posiadał obywatelstwo rosyjskie, ale walczył 
na wszystkie sposoby, aby uzyskać obywa-
telstwo polskie i w końcu udało się. 
Po skończeniu szkoły wyjechał do matki, do 
Grecji, a stamtąd został wysłany do Belgii 
i Francji, gdzie ukończył studia agronomicz-
ne. W 1938 r. powrócił do Polski. 
Był świetnym pływakiem, zdobył mistrzo-
stwo Polski w AZS (Akademickim Zrzeszeniu 

Sportowym) w 1938 r. i świetnym piłkarzem 
wodnym. W 1939 r. wyjechał do Grecji 
i z chwilą, kiedy wybuchła wojna (Niem-
cy zajęli także Grecję) starał się wydostać 
z okupowanego kraju. Udało mu się dołączyć 
do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpac-
kich, organizowanej przez gen. Stanisława 
Kopańskiego, która później zdobywała To-
bruk. Ponieważ znał język grecki, francuski 
i kilka innych języków obcych, dowódca bry-
gady, w porozumieniu z wywiadem polskim 
w Wielkiej Brytanii i z wywiadem brytyjskim, 

Jerzy Szajnowicz
– as wywiadu antyhitlerowskiego
33-letni mężczyzna, miłujący nade wszystko swoją Ojczyznę, niezwykle błyskotliwy 
i barwny, oczekuje w hitlerowskiej celi w Grecji na stracenie. Nie może zrozumieć, 
jakim cudem Niemcy wpadli na jego trop. Zawsze był przecież „niezauważalny”, 
miał świetne wyczucie i intuicję, doskonale wiedział co i kiedy należy robić. W swo-
jej szlachetności nie pomyślał, że ktoś z Greków – za dużą sumę pieniędzy – zdradził 
go okupantowi.
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Jerzy Szajnowicz był bohaterem spotkania wojskowo-historycznego w ramach cyklu 
„W Marszu do Niepodległości”, organizowanych przez kpt. rez. Zbigniewa Mierzwiń-
skiego, dziennikarza i publicystę (na zdjęciu w środku). W spotkaniu uczestniczyli 
m.in. płk Dariusz Zalewski z WAT oraz kpt. Michał Walczak z 3. Brygady Rakietowej 
Obrony Powietrznej. Obecny był także poczet sztandarowy 3. Batalionu Zabezpiecze-
nia Dowództwa Wojsk Lotniczych.
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Miejsce nasycone modlitwą

Miasteczko nabiera wtedy jakiegoś niezwy-
kłego kolorytu. Wszędzie słychać gwar, śpie-
wy i występy orkiestr wojskowych. Przyjazna 
ziemia francuska przyjmuje na ten czas kilka-
dziesiąt tysięcy żołnierzy z ponad trzydziestu 
krajów świata. Znaczna część rozlokowuje 
się w międzynarodowym obozowisku pod 
namiotami w lesie, a pozostali zamieszkują 
w miejscowych hotelach. My zamieszkujemy 
w hotelu „Atlantik”, prowadzonym przez 
Elżbietę i Grzegorza Kuczyńskich. Zawsze 
urzekają mnie te pierwsze chwile naszego 
przyjazdu i pobytu w Lourdes. Panuje jakiś 
podniosły nastrój oczekiwania na spotka-

nie z Maryją Niepokalaną. Słychać zewsząd 
pytania: jak dojść do Groty Massabiellskiej 
i czy jest to daleko? Uskrzydla także świado-
mość faktu, że mamy przed sobą całe trzy 
dni (piątek, sobotę, niedzielę) pobytu u Naj-
świętszej Panienki. Wiem z doświadczenia, 
że najsmutniejszy jest poniedziałkowy pora-
nek, gdy trzeba opuścić Lourdes. Ktoś mógł-
by zadać pytanie, jakie jest Lourdes? Jest 
na pewno uprzywilejowanym miejscem na 
Ziemi, tak intensywnie „nasyconym modli-
twą”. To tutaj zarówno w dzień, jak i w nocy 
ludzie na kolanach pozostają przez długie 
chwile na modlitwie u stóp Maryi, prosząc Ją 
o wstawiennictwo u Boga w różnorodnych 
sprawach, troskach i chorobach. Każda z de-
legacji wojskowych z poszczególnych krajów 

świata ma swoją mszę św. w Cudownej Gro-
cie w sobotę o wyznaczonej godzinie. Dla 
Polaków jest to godzina 6.45. To kulminacyj-
ny moment całego pielgrzymowania. Woj-
skowym Szefem naszej pielgrzymki jest gen. 
bryg. Jan Brzozowski, dowódca 3 Brygady 
Zmechanizowanej w Lublinie, który pielgrzy-
muje wraz z małżonką. Za stronę ducho-
wą odpowiada ks. mjr Robert Krzysztofiak 
wraz z pięcioma podległymi kapelanami.

Stałe punkty corocznych pielgrzymek to 
oprócz wspomnianej mszy św. w Grocie Mas-
sabiellskiej: piątkowe wieczorne przywitanie 

wszystkich delegacji wojskowych w podziem-
nej Bazylice Piusa X przez Biskupa Polowego 
Francji o. Luca Ravela; Droga Krzyżowa w le-
sie powyżej Sanktuarium; Procesja ze Światła-
mi ulicami miasteczka oraz niedzielna Msza 
Św. My Polacy za sprawą wspaniałych ludzi, 
Zygmunta i Sabiny Szczepaniaków, mamy 
w piątek dodatkowo od wielu lat spotkanie 
z kombatantami przy Kapliczce Matki Bożej 
Częstochowskiej w oddalonym o ok. 30 km 
od Lourdes małym miasteczku Idron. Osobną 
i niezapomnianą wizytą są także odwiedzi-
ny naszej Polskiej Misji Katolickiej położonej 
w pobliżu Lourdes w m. Bartres, prowadzo-
nej przez S. Nazaretanki. W tym roku mamy 
ze sobą kwietniowy egzemplarz „Naszej 
Służby”, gdzie w artykule pt. „Miłość nie zna 

Jest czwartek 19 maja 2011 r. ok. godz. 19.00. Zbliżamy się do Lourdes… Pięć au-
tobusów, jeden za drugim podąża ze 155 pielgrzymami z Polski do Maryi Niepo-
kalanej w ramach 53. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej. Tablica drogowa 
informuje nas, że do Lourdes już tylko 86 km. Po przejechaniu ponad 2000 km, 
rzeczywiście pozostało niewiele. Po godzinie wjeżdżamy do miejscowości, która 
jest celem naszej kilkudniowej podróży. Przejeżdżając przez ulice Lourdes widzimy 
bardzo wielu żołnierzy z różnych krajów. To jedyne miejsce na Ziemi, które gości 
co roku w maju przez trzy dni mundurowych z całego świata.

granic…” zamieszczone zostało zdjęcie prze-
łożonej PMK S. Franciszki w otoczeniu kilku 
pielgrzymów. 
Fotografia została zrobiona w roku ubiegłym 
w ramach 52 PMI. S. Franciszka przyjmuje 
prezent z widocznym wzruszeniem i pod-
kreśla, że Polska Misja Katolicka obchodzi 
w tym roku swoje 25-lecie powstania. W skle- 
piku, który obsługuje S. Urszula zaopatruje-
my się w pamiątki dla najbliższych. 
W trakcie naszego pielgrzymowania do 
NMP w Lourdes mieliśmy po drodze nocleg 
w dwóch jednostkach wojskowych. Pierwszy 
na ziemi polskiej w Bolesławcu w 23 Ślą-
skiej Brygadzie Artylerii, a drugi w Wersalu 
w jednostce francuskiej: e-eme Base de au 
Commandement Caserne Joffre-Drout - po-
łożonej niedaleko Pałacu Wersalskiego. 

Paryż: Serce Jezusa koi ból

W Bolesławcu już na początku naszej 53 
PMI spotyka nas niezwykła radość i szcze-
gólne wyróżnienie. Uczestniczymy w Mszy 
Św. w Bolesławieckim Sanktuarium Maryj-
nym Wniebowzięcia NMP. Jest to przepięk-
ny kościół, w którym znajdują się relikwie 
Krzyża Św. Po Mszy św. pozostajemy chwil-
kę w małej grupce pielgrzymów w zakrystii 
i wówczas ku naszej ogromnej radości z rąk 
ks. Proboszcza Andrzeja Jarosiewicza i ks. 
Wikariusza Przemysława Tura dostępuje-
my łaski ucałowania Świętych Relikwii. Są 
one oprawione w specjalnym relikwiarzu 
w kształcie krzyża. Dowiadujemy się, że przy-
wiezione one zostały ze Stolicy Apostolskiej 
w 1737 r. Podobno już w przyszłym roku 
Sanktuarium ma być podniesione do rangi 
Bazyliki. Jeżeli chodzi o pobyt w Wersalu to 
mieliśmy możliwość zwiedzenia wielu atrak-
cji Paryża. Dla mnie osobliwym przeżyciem 
było odwiedzenie Bazyliki Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, zwanej po francusku Sa-
cre Couer ,położonej na Wzgórzu Męczenni-
ków, do której zaprowadził nas jeden z na- 
szych kapelanów o. Kamil Szustak. Jest to 
przepiękny kościół wzniesiony jako wotum 
za ocalenie Paryża w wojnie francusko-pru-
skiej w 1870 r. Jego elewacja wykonana jest 
z białego granitu zwanego trawertynem, co 
nadaje osobliwy lśniący kolor całej budowli. 
Wewnątrz znajduje się olbrzymia mozaika 
przedstawiająca Chrystusa z rozpostartymi 
ramionami. Wchodzimy do wypełnionej po 
brzegi świątyni i kierujemy się do pierwszej 
ławki przed samym ołtarzem. Gdy zajmuje-
my miejsce, akurat w tym momencie rozpo-
czyna się komunia św. Podchodzimy jako 
jedni z pierwszych. Ku mojemu zdziwieniu 
Najświętszy Sakrament udziela nam siostra 
zakonna. Celebrans udziela Komunii św. in-
nej grupie wiernych. Gdy zajmujemy ponow-
nie miejsce w ławce przychodzi mi do głowy 
dziwna myśl: stało się tak, jakby Pan Jezus 
na nas czekał... Gdy to mówię pani Krystynie 

nie z Maryj Niepokalan . Słychać d wszystkich delegacji wojskowych w podziem

Na spotkanaie z Maryją Niepokalaną w Lourdes Wojsko Polskie wyruszyło po raz dwudziesty

21 maja 2011 r., godz. 6.45 – „polska” Msza św. w Grocie Massabielskiej.
(przy ambonce z gitarą ks. kpt. Tomasz Szefliński)
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Kwiatkowskiej klęczącej obok mnie – żonie 
zmarłego tragicznie w katastrofie smoleń-
skiej generała Bronisława Kwiatkowskiego 
Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych RP – 
ma łzy w oczach… Rzeczywiście niezwykłość 
tej chwili porusza do głębi. Będąc w Paryżu 
odwiedzamy także Sanktuarium Cudowne-
go Medalika na Rue du Bac. Pozostawia-
my tu symbolicznie artykuł, jaki się ukazał 
w „Naszej Służbie” kilka miesięcy wcześniej 
na temat tych przepięknych Objawień Matki 
Bożej, jakich doświadczyła w 1830 r. Św. Ka-
tarzyna Laboure.

 Czarna Madonna i…
wdzięczna Włoszka 

Jeżeli chodzi o sam pobyt w Lourdes, to jedno 
zdarzenie z tegorocznej pielgrzymki związa-
ne z Cudowną Grotą utkwiło mi szczególnie 
w pamięci. Miało ono miejsce w ostatni dzień 
naszego pobytu u Niepokalanej w niedzie- 
lę późnym wieczorem, zaraz po tym, jak 
o 21.00 nasi kapelani poświęcili nam w po-
bliżu Groty nasze dewocjonalia i wspólnie 
odmówiliśmy Litanię do NMP. Wówczas z ko- 
legą Zdzisławem Pokrywką ustawiliśmy się 
w długiej kolejce wiernych, aby przejść przed 
Matką Bożą. Gdy tak staliśmy zauważył nas 
przechodzący w pobliżu nasz kapelan ks. Piotr 
Szwec-Nadworny i wręczył nam plik obraz-
ków Matki Bożej Częstochowskiej z prośbą, 
aby je rozdać. Obdzieliliśmy nimi natychmiast 
sporą grupę osób stojących przed i za nami. 
Pozostało mi w ręce jednak jeszcze kilkana-
ście sztuk. Przechodząc wzdłuż Cudownego 
Źródełka zatrzymałem się u stóp Matki Bożej 
Niepokalanej, bezpośrednio przed charakte-
rystycznym świecznikiem. Klęcząc spogląda-
łem zarówno na figurę Maryi znajdującą się 

tuż nade mną w Niszy skalnej, jak i na osoby, 
które po obejściu całej Groty przechodziły 
obok mnie… Był to niekończący się koro-
wód ludzi w różnym wieku, z różnych krajów 
świata. Niemal każdy z wielkim uszanowa-
niem dotykał skały, bądź ją całował, przykła-
dał zdjęcia bliskich, pocztówki lub różańce… 
Trzymając obrazki Matki Boskiej Częstochow-
skiej zacząłem je rozdawać tym, którzy mnie 

mijali opuszczając Grotę. Ich reakcje były 
różne. Najczęściej uśmiechali się dziękując 
w różnych językach, bądź tylko kiwali głową 
w geście wdzięczności. W pewnym momen-
cie zauważyłem kobietę, która w odróżnieniu 
od wszystkich pozostałych całą drogę w tej 
skalnej kaplicy pokonywała na kolanach. Było 
w tym coś urzekającego i zaskakującego za-
razem. Gdy zbliżyła się do mnie wręczyłem 
i jej obrazek naszej Czarnej Madonny. Do-
strzegłem wówczas w jej oczach ogromne 
wzruszenie i wdzięczność. Wzięła obrazek 
i mijając mnie na kolanach przeszła jeszcze 
kilka kroków, poczym wstała i powróciła do 
mnie. Nachyliła się nade mną, objęła mnie za 
ramię i podziękowała w języku włoskim. Była 

w tej kobiecie jakaś niezwykła radość i blask, 
który odbijał się w całej postaci. Zdążyłem 
tylko szepnąć, że jestem z Polski. Gdy odeszła 
natychmiast spojrzałem w oczy Maryi, która 
to wszystko widziała. Uświadomiłem so-
bie, że ta kobieta oddała hołd Niepokalanej 
w sposób piękniejszy od innych. Promienio-
wało od niej autentyczne szczęście ze spotka-
nia z Najświętszą Panienką, którego w takim 

stopniu nie dostrzegłem u nikogo z pielgrzy-
mów. Piękna i wzruszająca chwila… 

 Kapelan francuski i… 
„Ludzie Boga”

Bardzo miłym przeżyciem było także dla 
nas spotkanie w Lourdes z kapelanem armii 
francuskiej Polakiem z pochodzenia, księ-
dzem Mieczysławem Xavierem Chojeckim, 
który opowiedział nam niezwykłe koleje 
swojego życia. Wspominał między innymi, 
jak to się stało, że znalazł się poza granica-
mi kraju oraz swój udział w wielu misjach 
zagranicznych a także wieloletni pobyt w Al- 
gierii nawiązując do głośnego filmu pt. „Lu-
dzie Boga”, mówiącego o tragicznej śmier-
ci ośmiu francuskich trapistów w 1996 r. 
Ksiądz Xavier z racji bardzo dobrej znajomo-
ści języka francuskiego służył naszej dele-
gacji w niektórych sytuacjach jako tłumacz, 
za co mu bardzo dziękujemy. Podobało mi 
się również to, że niektórzy z naszych piel-
grzymów napisali swoje intencje na małych 
niebieskich serduszkach, które zostały na-
stępnie włożone do specjalnego dużego ser-
ca z dedykacją świadczącą o ich ofiarowa-
niu Maryi Niepokalanej i złożone w Grocie 
Lourdzkiej. Jedno wielkie Serce mieszczące 
w sobie kilkadziesiąt małych serduszek stało 
się symbolem więzi z Niepokalanym Sercem 
Maryi… Ktoś z pielgrzymów ofiarował także 
Matce Bożej bukiet kwiatów polnych przy-
wiezionych z Polski, które mimo kilkudnio-
wej podróży nie utraciły swego piękna i dość 
mocno roztaczały wokół swój zapach… 
Tegoroczna 53 Międzynarodowa Pielgrzym-
ka Wojskowa do Sanktuarium Maryjnego 
w Lourdes miała również swój szczególny 
wymiar, gdyż była zarazem Jubileuszową 
XX Pielgrzymką Wojskową z Polski (1992–
–2011). Z racji tak wielu przeżyć duchowych, 
których doświadczyliśmy w trakcie wspólne-
go pielgrzymowania do Maryi Niepokalanej 
pozostanie na długo w naszej pamięci… 
Dziękujemy Ci Najświętsza Panienko!

  mjr SG Jerzy Misiewicz

Wojskowi pielgrzymi, od lewej. chor. sztab. SG Wiesław Łukasiewicz, 
mjr SG Jerzy Misiewicz i lektor naszej pielgrzymki mjr Zdzisław Pokrywka 
z żołnierzami armii irlandzkiej
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„Z ziemi włoskiej do Polski”*
Rajd motocyklowy

W dniach od 7-22 maja 2011 r. odbył się rajd motocyklowy „Z ziemi włoskiej do 
Polski”. W wyprawie uczestniczyło 120 osób na 87 motocyklach. Wyprawa była 
kolejną częścią wieloletniego programu edukacyjnego-turystycznego „Poznajmy 
wspólnie Mazurka Dąbrowskiego”. Program opiera się na założeniu, że w rozwoju 
dojrzałej osobowości człowieka konieczne jest budzenie twórczej aktywności po-
przez teoretyczne poznawanie a następnie odwiedzanie miejsc związanych z oko-
licznościami powstania Pieśni Legionów Polskich we Włoszech oraz rozpoznanie 
wydarzeń wspominanych w polskim hymnie państwowym. Tradycja Mazurka Dą-
browskiego gromadzi w sobie także wydarzenia integrujące Polaków, poczynając 
od napisania ówczesnego teksu w Reggio Emilia do dnia dzisiejszego.

Rok 2011 był zatem podróżą do źródeł Ma-
zurka Dąbrowskiego. Wydarzenia w Europie 
z końca XVIII wieku sprawiły, że słowa Józe-
fa Wybickiego: „z ziemi włoskiej do Polski”, 
ciągle brzmią swoją aktualnością w hymnie 
państwowym, również poprzez wyjątkowy 
tegoroczny kontekst związany z beatyfikacja 
papieża Jana Pawła II. Współcześnie brzmią-
ce słowa Hymnu Narodowego „z ziemi 
włoskiej do Polski”, skomentował w 1999 r. 
w Sejmie RP Jan Paweł II wskazując na swo-
ją białą sutannę: „Nikt nie przypuszczał, że 
w takim umundurowaniu”. 
Patronat honorowy nad rajdem objęli: ks. 
abp Józef Kowalczyk Prymas Polski, ks. 
abp Celestino Migliore Nuncjusz Apostolski 
w Polsce, ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp 
Wiktor Skworc, ks. bp Józef Guzdek Biskup 
Polowy WP, ambasador RP w Rzymie Woj-
ciech Ponikiewski, komendant główny Policji 
gen. inst. Andrzej Matejuk.

Komandorem rajdu był Krzysztof Kronen-
berger, natomiast organizacją „praktyczną” 
zajęły się biura turystyczne MotoElita Jacek 
Rydwański oraz Wactur Wacław Mróz.
Na kilku postojach rajdowcy spotykali się 
z jadącą autokarem polską młodzieżą szkol-
ną, która brała udział w ogólnopolskim 
konkursie o Mazurku Dąbrowskiego. Należy 

podkreślić, że w taki nietypowy sposób mło-
dzież uczestniczyła również w poprzednich 
rajdach „Jak Czarniecki do Poznania 2008”, 
oraz „Za wolność waszą i naszą 2010”.

W generalskiej i papieskiej Niegowici

Zanim motocykle wyruszyły na wędrówkę 
Szlakiem Legionów Dąbrowskiego należy 
wskazać miejsce urodzenia twórcy Legio-
nów Polskich gen. J. H. Dąbrowskiego. Jan 
Henryk Dąbrowski urodził się w 1755 r. 
w Pierzchowcu (dziś Pierzchowa). Pierzcho-
wiec leży na wschód od Niegowici w odle-
głości 4 km. Jest tam jedyny w Polsce pomnik 
gen. J. H. Dąbrowskiego wybudowany przez 
okolicznych ziemian w 1872 r. w 75 roczni-
cę powstania Legionów Polskich i Mazurka 
Dąbrowskiego. Tutejsi chłopi usypali na 
wzgórzu kopiec, który w późniejszych latach 
uległ zniszczeniu. Na jego miejscu z okazji 
200-lecia Mazurka Dąbrowskiego w 1996 r. 
usypano siedmiometrowej wysokości kopiec 
z ziemi pierzchowskiej i z ziemi pochodzącej 
z wielu miejsc pamięci narodowej zroszo-
nych krwią Polaków, walczących w kraju i za 
granicą. Generał został ochrzczony w Nie-
gowici, gdzie w tamtejszej parafii rozpoczął 
swoją posługę kapłańską ks. Karol Wojtyła.
Mszę św. dla rajdu odprawił ks. abp Celesti-

no Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce. 
Wszystkich zebranych przywitał proboszcz 
parafii w Niegowici ks. Paweł Sukiennik.
– Dzisiejsze nasze spotkanie stało się dla 
mnie dobrą okazją, aby trochę bardziej po-
znać historię Polski a zwłaszcza jej związki 
z moją ojczyzną, ziemią włoską, mówił w 
homilii Abp Celestyno Migliore, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce. 

Mirabillia Dei – wielkie znaki
dla Polski… (homilia Abp. Migliore)

– Były to dla Polski trudne końcowe lata XVIII 
wieku, gdy pozostawała ona pod rządami 
zaborców. Skomplikowana, dynamiczna sy-
tuacja na kontynencie europejskim dawała 
jej jednak nadzieję na odzyskanie niepod-
ległości, mówił dalej w swojej homilii Abp 
MIgliore, który sam przybył z ziemi włoskiej 
do Polski .
Dążenie do wolności jest bardzo mocno 
związane z kondycją, naturą człowieka. I to 
nie tylko w wymiarze politycznym i społecz-
nym, ale również w tym, co należy do jego 
chrześcijańskiej wiary. Powołanie chrześcijań-
skie jest bowiem wezwaniem do wolności 
dzieci Bożych. Chyba mocniej przeżywamy 
tę prawdę właśnie w okresie wielkanocnym, 
gdy jeszcze mamy na świeżo w pamięci i ser-
cach tajemnicę paschalną, przejście Jezusa 
przez śmierć do mocy powstania z martwych. 
Świadomość za jaką cenę została odkupio-
na nasza wolność daje nam poczucie wła-
snej wartości i godności. Znając cenę naszej 
prawdziwej wolności jesteśmy odważniejsi 
w życiu codziennym.
Wolność ma swoja cenę. Także ta, którą 
człowiek wierzący realizuje w swoim życiu 
społecznym, we wspólnocie państwowej. 
Gdy znowu odwołujemy się do wydarzeń 
historycznych, które stoją u podstaw wasze-
go rajdu, zobaczymy, jak ówcześni emigranci 
polityczni gromadzili się w Paryżu, skupieni 
wokół Franciszka Barssa i Józefa Wybickiego. 
Później dołączył do nich generał Jan Henryk 
Dąbrowski. W tym też czasie w północnych 
Włoszech walczył młody generał Napole-
on Bonaparte. To tam, w Republice Lom-
bardzkiej generał Dąbrowski podpisał układ 
o utworzeniu legionu Polskiego. Legioniści 
mieli nadzieje, że jako wybawcy wkroczą do 
ojczyzny. Generał Dąbrowski w ciągu 3 mie-
sięcy zgromadził 3600 żołnierzy. To właśnie 
wtedy Józef Wybicki, twórca polskiego hym-
nu narodowego, na widok polskiego wojska 
powiedział słynne słowa: „Jeszcze Polska nie 
umarła, kiedy my żyjemy”.
Polskie legiony stacjonowały później przez 
osiem miesięcy w Rzymie. Zyskały dobrą sła-
wę, jako żołnierze karni, umiejący szanować 
życie, mienie i wiarę mieszkańców Rzymu.
Chociaż Legiony Polskie we Włoszech doraź-
nie dla ojczyzny niczego nie mogły uczynić, 
to jednak wyszkoliły kadrę oficerską dla póź-
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niejszego Księstwa Warszawskiego, przypo-
mniały rodakom i światu, że „jeszcze Polska 
nie zginęła” oraz umocniły w Polsce nadzieję 
na lepszą, wolną przyszłość, a „Pieśń Legio-
nów” stała się pierwowzorem hymnu pań-
stwowego Rzeczypospolitej Polskiej – Ma-
zurka Dąbrowskiego.
Życie Jana Henryka Dąbrowskiego zaczęło się 
cztery kilometry stąd, w małym przysiółku 
Pierzchowa. Został przyniesiony do kościoła 
parafialnego w Niegowici, aby też narodzić 
się dla Boga. Nikt wtedy nie przypuszczał, ja-
kich on wielkich rzeczy dokona w życiu.
Z tym kościołem wiąże się także inna wielka 
postać Kościoła powszechnego. To tu swoje 
kapłańskie życie zaczynał ks. Karol Wojtyła. 
I też nikt nie pomyślał, że ten młody kapłan, 
posługujący jako wikary wiernym parafii Nie-
gowici, stanie w przyszłości na czele Kościoła 
katolickiego. I nie bał się, często powtarzając 
światu: „nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chry-
stusowi”. Nie bał się, bo najpierw sam odrzu-
cając bojaźń, żył w wolności dzieci Bożych. 
Jan Paweł II był właściwym człowiekiem we 
właściwym czasie. Jego umiłowanie Boga 
i człowieka, pozwoliło mu wnieść nieocenio-
ny wkład w historię nie tylko Kościoła, ale 
i całej ludzkości. Kilka zaś dni temu mogliśmy 
przeżywać owoc tego zaufania Bogu, jakim 
były uroczystości beatyfikacyjne w Wiecznym 
Mieście, Rzymie.
Miriabilia Dei. Wspaniałe dzieła Boga. Dziś, 
tu w tym miejscu, możemy uświadomić so-
bie, do jakich wyżyn potrafi dojść człowiek, 
który w prawdziwej wolności daje się Bogu 
prowadzić i w ten sposób realizuje swoje 
człowieczeństwo.
Cieszy fakt, że w takiej samej wolności ducha 
chcecie odbyć swoją pielgrzymkę, rajd z zie-
mi włoskiej do Polski. Niech to będzie rów-
nież okazją do zastanowienia się nad sobą 
i własnym życiem. Patrząc na wielkie znaki 
historii Polski i poza Polską, niech budzą się 
piękne i wielkie pragnienia, otwarte na Boże 
działanie i niech prowadzą one do ważnych 
i pięknych rzeczy w osobistym życiu każdego 
z nas. Bo tylko wtedy, przeżywając uczciwie 
własne życie, będziecie mogli dzielić się tym 
pięknem z drugim człowiekiem i całym spo-
łeczeństwem, zakończył homilię w Niegowi-
ci Abp Celestyno Migliore.

Sztandary niezdarte

Po Eucharystii Nuncjusz Apostolski wraz 
z uczestnikami rajdu prowadzeni przez Ochot-
niczą Straż Pożarną pojechał do Pierzchowa 
– wsi, w której w 1755 roku urodził się gen. 
J.H Dąbrowski. Tam uroczyście odśpiewano 
wszystkie zwrotki narodowego hymnu.
8 maja o godz. 8.00 w święto Patrona Polski, 
Biskupa Stanisława Męczennika, odprawio-
na została Msza św. w bazylice p.w. św. Mał-
gorzaty w Nowym Sączu. Na zakończenie ks. 
Ryszard Podstołowicz przekazał wszystkim 
motocyklistom serdeczne pozdrowienia od 
ks. bpa Wiktora Skworca oraz jego specjalne 
błogosławieństwo na cały rajd.
Z błogosławieństwem na drogę motocykliści 
i kapłani wyruszyli w stronę Rzymu.
Rajdowcy odwiedzili Firli, gdzie żołnierze 
Andersa uratowali miejscowy kościół przed 

zniszczeniem. W Republi-
ce San Marino najpierw 
odbyło się spotkanie pod 
bramą porta san Fran-
cesco i złożenie kwia- 
tów pod pomnikiem ofiar 
bombardowania w cza-
sie II wojny światowej. 
Z Rimini motocykliści 
udali się do San Giovanni 
Rotundo, odwiedzając po 
drodze Anconę, Loreto 
z cmentarzem 1100 pol-
skich żołnierzy poległych 
w rejonie Adriatyku oraz 
miejsce Cudu Euchary-
stycznego w Lanciano.
W Loreto oddział legio-
nów Dąbrowskiego, przechodzący przez 
tę miejscowość, zastał w murach słynnego 
kościoła zawieszony tam przez króla Jana 
III „sztandar proroka”, pamiątkę wyprawy 
wiedeńskiej. Spotkali także papieża Piusa 
VI, który aresztowany i eskortowany przez 
Francuzów, jechał do klasztoru Kartuzów 
w Toskanie. Legioniści prosili papieża o bło- 
gosławieństwo. W sanktuarium O. Pio od-
prawiona została Msza św., a potem 15 mo- 
tocykli pojechało pod Casamassima – gdzie 
m.in. spoczywał mjr Henryk Sucharski 
oraz 430 żołnierzy polskich.
Kolejnym punktem wyprawy rajdowców był 
przejazd do Bari, gdzie w kościele św. Miko-
łaja znajduje się grób królowej Bony. 
Niedziela 15 maja – to w czasie rajdu dzień 
najbardziej podniosły i refleksyjny… 
Monte Casino – miejsce spoczynku 1051 pol-
skich żołnierzy poległych w bitwie o Monte 
Cassino. O godz.11.00 odbyła się uroczy-
stość związana z 67. rocznicą zdobycia 
klasztoru. Kazanie podczas Mszy św. wygło-
sił ks. mjr Paweł Piontek. Przejmująco brzmi 
w tym miejscu wiersz Lechonia: Ktoś upadł 
i do Kraju wyciąga swą rękę,/Lecz inni idą 
dalej, śpiewając piosenkę./I kiedy trakt Ce-
zara pod ich krokiem dudni,/Słyszą dzwonek 
na nieszpór i żuraw u studni/I niosą dniem 
i nocą sztandary niezdarte,/I przejdą, przejdą 
Tyber i Wisłę, i Wartę.

Rzym: Generał, polski kościół
i…Harley

Gen. Dąbrowski wyszedł z założenia, że 
należy dać Polakom własny polski kościół. 
Wykorzystał do tego celu kościół św. Stani-
sława, który już w roku 1578 przejęty został 
dla polskich pielgrzymów, a w chwili przy-
bycia do Rzymu legionistów, opieczętowa-
ny i zamknięty. Już 6. maja odbyło się tam 
pierwsze nabożeństwo odprawione przez 
kapelana legionowego, ks. Gabriela Soko-
łowskiego. W Rzymie motocykliści modlili się 
przy grobie Jana Pawła II .Była to niezwykła 
chwila, gdy wszyscy motocykliści oraz mło-
dzież szkolna, stojąc przy grobie z relikwiami 
bł. Papieża Jan Pawła II zaśpiewała wspólnie 
„Barkę”. Ta chwila zapadła wszystkim w ser-
ca i głęboko wryła się w pamięć. Na Mszy św. 
był obecny o. dr Krzysztof Wieliczko OSPPE. 
Po tej niezwykłej modlitwie przydarzyło się 
rajdowcom niezwykłe spotkanie z o. Michael 

W. Maher SJ z USA, który przedstawił mo-
tocyklistom swoją bardzo sędziwą, prawe 
stuletnią, matkę. Jak się okazało w młodości 
mieszkając w Milwaukee w stanie Wiscon-
sin, opiekowała się ona swoimi sąsiadami, 
którymi była rodzina Harley a wśród nich 
sam legendarny założyciel fabryki motocykli, 
William Harley. Na pamiątkę tego spotkania 
w bazylice św. Piotra wszyscy zrobili sobie 
pamiątkową fotografię… 
W Rzymie (7 czerwca 1798 r.) gen. J.H. Dą-
browski otrzymał od jednego z konsulów 
Republiki rzymskiej spuściznę drogocenną 
– szablę po królu Janie III Sobieskim oraz 
chorągiew zdobytą na Turkach w bitwie 
pod Parkanami. Polskie Legiony, stacjonując 
w Rzymie przez 8 miesięcy, zyskały sobie do-
brą sławę. Najlepsze świadectwo wystawił 
im biskup Imoli krad. Chiaramoni (później-
szy Pius VII), który zawarł bliższą znajomość 
z gen. Dąbrowskim i gen. Kniaziewiczem.
W dzień urodzin Karola Wojtyły po audiencji 
generalnej z Benedyktem XVI razem z Poli-
cją włoską motocykliści ruszyli do Koloseum. 
Ostatni raz Rzym widział podobną paradę, 
gdy Legiony wkraczały do miasta, komento-
wali Włosi. Z Rzymu rajdowy szlak wyruszył 
w drogę powrotną. Zakończył się u tronu 
Królowej Polski na Jasnej Górze. 
Tam o godz. 15.30 była Msza św. z pierw-
szym oficjalnym podsumowaniem rajdu 
i o godz. 21.00 – Apel Jasnogórski prowa-
dzony przez uczestników rajdu…
Były w historii Polski trzy wielkie marzenia 
o wolności „z ziemi włoskiej do Polski”, któ-
re miały przynieść Rzeczpospolitej niepodle-
głość. Legiony gen. J.H Dąbrowskiego oraz 
II Korpus gen. Wł. Andersa, niestety mili-
tarnie nie mogły tego uczynić, ale dopiero 
trzecie przybycie „z ziemi włoskiej do Pol-
ski”, czyli pielgrzymki bł. papieża Jana Paw- 
ła II sprawiły, że Duch Święty zstąpił i od-
nowił oblicze polskiej ziemi oraz przywrócił 
ojczyźnie upragnioną wolność. 
Co dalej? Za rok rajdowcy ruszają na kolejną 
majową trasę pt. „Przejdziem Wisłę, przej-
dziem Wartę” 2012, tym razem do Rosji.

ks. Jan Zalewski
opr. ks. Zbigniew Kępa/jes

*  całość relacji z rajdu – na www.ordynariat.pl 
(opracowania) 

browskiego, przechodzący przez W. Maher SJ z USA, który przedstawił 
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„Słodko-kwaśny”
– Spotkał raz parę młodych ludzi i zapytał, dlaczego się jeszcze nie pobrali. – Nie 
mamy za co, nie stać nas – odpowiedzieli na pytanie kapłana. Podarował im 
obrączki ślubne swoich rodziców. Tym Kapłanem był śp. ks. kanonik Andrzej 
Kwaśnik, kapelan rodzin katyńskich (następca ks. Peszkowskiego) i środowiska 
policyjnego, który zginął 10 kwietnia 2010 r. w drodze do Katynia. To on stał się 
bohaterem spektaklu dyplomowego Katarzyny Krakowiak „Słodko-kwaśny”, 
którego premiera odbyła się 12 czerwca 2011 r. w Kościele pw. Zesłania Ducha 
Świętego w Starej Iwicznej, gdzie przez 12 lat ks. Kwaśnik był proboszczem. 
Patronatem Honorowym objął spektakl Biskup polowy WP Józef Guzdek.

Wśród widzów przedstawienia obecny był 
Biskup Piotr Jarecki, który przewodniczył su-
mie odpustowej i procesji eucharystycznej 
w Kościele Zesłania Ducha Świętego w Starej 
Iwicznej. Gospodarz parafii, ks. Dariusz Go-
cłowski powitał również ks. kpt. Tomasza Sze-
flińskiego, który wraz z dyrektorem Muzeum 
w Podziemiach Katedry Polowej Jackiem Ma-
cyszynem reprezentowali Ordynariat Polowy. 
Komendanta Głównego Policji reprezentował 
jego pełnomocnik Grzegorz Jach.
Autorka i reżyser spektaklu, Katarzyna Kra-
kowiak, jest absolwentką Studium Reżyserii 
Teatralnej Wojskowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, działającego pod egidą Mini-
sterstwa Obrony Narodowej. – W katastrofie 

z 10 kwietnia 2010 r. zginął człowiek bardzo 
mi bliski, ks. kanonik Andrzej Kwaśnik, po-
wiedziała „Naszej Służbie” Katarzyna Krako-
wiak. Zawodowo jestem związana z Policją 
i Zespołem Promocji Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, a ksiądz Andrzej był kapelanem 
oddziałów prewencji Policji. Wspierał nas 
w działalności kulturalnej; był zawsze tam 
gdzie, go potrzebowaliśmy. W stracie, która 
przed rokiem dotknęła naród, zawierają się 
nie mniej bolesne mniejsze straty, m.in. na-
szych przyjaciół. Gdy stanęłam przed wybo-
rem tematu mojej pracy dyplomowej wyda-
rzyła się właśnie ta tragedia. Przypomniałam 
sobie, że w trudnych momentach, gdy chcia-
łam już rezygnować, poddać się, ks. Andrzej 

zawsze mnie wspierał, pomagał, zachęcał 
do wytrwałości, przekonywał, że trzeba iść 
naprzód. I wtedy pomyślałam, że ks. Andrzej 
być może daje mi taki impuls, znak z nieba: 
– Masz ten temat. Zbierając materiały do 
spektaklu, próbowałam dotrzeć do znajo-
mych, przyjaciół ks. Kwaśnika. To były wie-
logodzinne wywiady, które potem konden-
sowałam i przełożyłam na formę teatru – re-
portażu, dotykającego naszej codzienności, 
w której odnajdziemy nasze własne refleksje 
i przeżycia, mówi autorka przedstawienia.
W obsadzie spektaklu wystąpili aktorzy war-
szawskiego Teatru Parabuch oraz grupy Ko-
medianci. Oprawę muzyczną spektaklu przy-
gotował Robert Osam, znany z telewizyjne-
go programu „Jaka to melodia”. Głównym 
elementem scenografii jest duży drewniany 
Krzyż, wokół którego gromadzą się postaci 
przedstawienia: młody kapłan, ministrant, 
policjantka, motocyklista – uczestnik rajdów 
katyńskich. Integralną częścią spektaklu jest 
też multimedialna prezentacja fotografii 
z wieloletniej posługi kapłańskiej ks. Andrze-
ja Kwaśnika.
W spektaklu powraca temat Krzyża… jak 
otwarta i wciąż bolesna rana.
Szkoda, że sprawa tzw. „obrony krzyża” zo-
stała sprowadzona do nazbyt uproszczone-
go propagandowo schematu.
Piękne i głęboko przemyślane jest zakoń-
czenie spektaklu. Młody kapłan, w czerwo-
nej szacie liturgicznej (kolor męczeństwa), 
wznosi ręce ku niebu w modlitwie… Zmar-
twychwstały alter Christus. W tej scenie 
rozbrzmiewają słowa znanej piosenki: Ja to 
mam szczęście, że w tym momencie żyć mi 
przyszło w kraju nad Wisłą… Mój kraj szczę-
śliwy, piękny, prawdziwy.
Widzowie nagrodzili wykonawców gromki-
mi brawami, a Katarzyna Krakowiak została 
obdarowana przez Jacka Macyszyna bukie-
tem kwiatów.
Ks. kanonik Andrzej Kwaśnik zginął 10 kwiet-
nia 2010 r. w TU-154 pod Smoleńskiem. 
Miał 54 lata. Urodził się 10 listopada 1956 r. 
w Warszawie, został wyświęcony 3 czerwca 
1984 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela w Warszawie przez ks. kard. Jó-
zefa Glempa. Pracował jako duszpasterz 
w Warce, w parafii św. Kazimierza w Pruszko-
wie, w parafii Zwiastowania Pańskiego na Ra-
kowcu Południowym w Warszawie. Był pro-
boszczem parafii Zesłania Ducha Świętego 
w Starej Iwicznej, a następnie w parafii św. 
Tadeusza Apostoła w Warszawie na Sadybie. 
W 2008 r. został duszpasterzem stołecznej 
policji i kapelanem Rodzin Katyńskich po śp. 
ks. prałacie Zdzisławie Peszkowskim.
W maju 2005 r. zapytał dzieci pierwszoko-
munijne: Proszę mi powiedzieć: która Komu-
nia święta jest najważniejsza? 
– Pierwsza.
– A ja wam powiem, że ostatnia. (...) Chrześ- 
cijanin powinien być przygotowany do 
dwóch rzeczy: do przyjęcia Komunii świętej 
i… do spotkania z Bogiem poprzez śmierć. 
Trzeba tak żyć, aby codziennie można było 
– kiedy jest się w kościele – przyjąć Komunię 
świętą, po to, aby przygotować się do spo-
tkania z Bogiem”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

O śp. Ks. Kwaśniku, Krzyżu i… 

Krzyż – łączy, dzieli? Ocala...
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 24 listopa-
da 1886 roku w Tar- 
takowie koło Sokala, 
jako syn Józefa, sto- 
larza i Pauliny z Na-
salskich. W 1906 ro- 
ku jako uczeń Małego 

Seminarium Arcybiskupiego ukończył VI Gim- 
nazjum we Lwowie i wstąpił do Arcybi-
skupiego Seminarium Duchownego. Jako 
alumn studiował jednocześnie na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 
26 czerwca 1910 roku w katedrze we Lwo-
wie z rąk arcybiskupa lwowskiego Józefa Bil-
czewskiego. Po przyjęciu święceń studiował 
na Uniwersytecie w Innsbrucku, gdzie 24 lu-
tego 1912 roku uzyskał doktorat z teologii. 
Od marca 1912 roku studiował historię ko-
ścioła w Rzymie. W 1913 roku habilitował się 
z historii Kościoła na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Od 15 lipca 
do 1 września 1913 roku był wikariuszem 
w Winnikach koło Lwowa. W roku akademic-
kim 1913/1914 rozpoczął pracę jako docent 
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana 
Kazimierza. Był jednocześnie prefektem stu-
diów w Arcybiskupim Seminarium Duchow-
nym we Lwowie. W latach 1914-15 admi- 

nistrował parafią w Siemianówce. 13 listo-
pada 1916 został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym, a 7 października 1919 roku 
profesorem zwyczajnym na Wydziale Teo- 
logicznego UJK.
W lipcu 1920 roku, w obliczu zagrożenia 
bolszewickiego, wstąpił do Wojska Polskie-
go. Został kapelanem 24 pułku ułanów. 
Wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Odznaczył się w bitwie pod Kowlem, gdzie 
po śmierci dowódcy szwadronu, zajął jego 
miejsce i wyprowadził szwadron z krzyżo-
wego ognia. Odwagą wykazał się również 
w obronie Zamościa otoczonego przez kawa-
lerię Siemiona Budionnego. Za bohaterstwo 
w walkach wojny polsko-bolszewickiej został 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V kla-
sy numer 4576. Był uroczyście dekorowany 
na placu Św. Ducha we Lwowie z udziałem 
władz cywilnych i wojskowych. Miesięczną 
pensję, którą pobierał każdy odznaczony, 
przeznaczył na cele oświatowe 24 pułku uła-
nów w Kraśniku. Odznaczony był również 
Krzyżem Niepodległości.
31 października 1920 roku został zdemobi-
lizowany. Wrócił do pracy na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza. W roku akademickim 1922/
23 był dziekanem, a w roku 1923/24 prodzie-
kanem Wydziału Teologicznego. Był przewod-

Ks. profesor Mieczysław Tarnawski (1886-1928), 
kapłan archidiecezji lwowskiej, kapelan 24 pułku ułanów

niczącym Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 
Kapłanów, członkiem Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego i członkiem komitetu redakcyj-
nego „Gazety Kościelnej”. 1 lutego 1926 roku 
z powodu złego stanu zdrowia zrezygnował 
z wykładów.
Zmarł 21 stycznia 1928 roku we Lwowie. 
W wieku zaledwie 42 lat, a tak dużo udało mu 
się osiągnąć. Spoczywa na cmentarzu Janow-
skim we Lwowie.
Za rządów arcybiskupów lwowskich, Józefa 
Bilczewskiego, a następnie Bolesława Twar-
dowskiego był kandydatem na biskupa su-
fragana archidiecezji lwowskiej. Jego kandy-
datury nie zaakceptowała Stolica Apostolska 
wobec sprzeciwu arcybiskupa Andrzeja Szep-
tyckiego, metropolity lwowskiego obrządku 
greckokatolickiego, który zarzucał mu rzeko-
mą wrogość wobec Cerkwi greckokatolickiej. 
Nie przyjął złożonej, w 1922 roku, przez bi-
skupa lubelskiego Mariana Fulmana, propo-
zycji przyjęcia stanowiska rektora Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, prawdopodobnie 
z uwagi na pogarszający się stan zdrowia. Był 
autorem szeregu prac naukowych poświęco-
nych duchowieństwu w dobie józefinizmu, 
dziejom Cerkwi unickiej w Galicji oraz mono-
grafii arcybiskupa Bilczewskiego.

Bogusław Szwedo

Ta mała książeczka 
jest wielkim świa-
dectwem. I próbą 
odpowiedzi dla tych, 
którzy nadal – po 
20 latach istnienia 

Ordynariatu Polowego – nie widzą sensu 
obecności kapelanów w Wojsku Polskim. 
Odpowiedzi udzielonej przez kapelana, 
którego wojskowy życiorys rozpoczął 
się w represyjnej jednostce kleryckiej 
w Bartoszycach w 1970 r., a zakończył 
w 2009 r. w Morągu, w rozwiązanej 
brygadzie pancerniaków”. Ta książka to 
„Dało się z nimi żyć…”. 
To kolejna książka ks. Tadeusza Łukaszczyka, 
obecnie emerytowanego kapelana wojskowe-
go, kanonicznie przynależącego do Diecezji 
Bydgoskiej. Przeżycia żołnierza – alumna jed-
nostki kleryckiej w Bartoszycach – tej samej, 
w której służył Błogosławiony Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko, utrwalił w książkach „720 dni 
na Warmii i Mazurach” oraz „Wierność zagro-
żona”. W swoim dorobku pisarskim ma też 
książkę „W cieniu góreckich dębów”. 

„A co też księża w tym wojsku robią?”

Ks. płk Tadeusz Łukaszczyk odsłania przed 
czytelnikiem w swojej najnowszej publika-
cji nie tylko zapis koszarowej codzienności 
w zapomnianym garnizonie pancerniaków. 
Niezwykle poruszający jest w tej książce swo-
isty „dziennik duszy” kapelańskiej, pisany na 
gorąco. Szczególnie polecam tę książeczkę 
różnej maści prześmiewcom, ludziom po-
chopnych i niesprawiedliwych sądów, konte-
stującym duszpasterstwo wojskowe. Czy prze-
glądając się w tym autentycznym świadectwie 
Kapłaństwa Chrystusowego, które każdego 
dnia zmaga się ze sobą, by pozostać wiernym 
Chrystusowi i człowiekowi, uczynią rzetelny ra-
chunek sumienia? Przebija z tego świadectwa 
autentyczna, bo kiedy trzeba wymagająca, 
a kiedy można – wyrozumiała miłość do „braci 
w mundurach”, jak pisze o swoich żołnierzach 
i oficerach ks. płk Tadeusz Łukaszczyk.
W kapelańskim obrazie środowiska wojsko-
wego garnizonu Morąg odczytujemy głęb-
szy namysł nad kondycją moralną i duchową 
współczesnego człowieka. Jest też realistycz-
na diagnoza zagrożeń duchowych najmłod-
szego pokolenia żołnierzy, z którymi zetknął 

się w koszarach ks. płk Tadeusz Łukaszczyk. 
 Są tu wyznania intymne i dramatycznie praw-
dziwe, gdy nadchodzi godzina próby i nad 
głową kapłana gromadzą się czarne chmu-
ry: „Problemy z najbliższymi są najboleśniej-
sze. Poza tym – zdradzają właśnie ci najbliżej 
stojący, którzy kazali się nazywać przyjaciół-
mi. Chyba rozumiem niepokój Maksymiliana 
Kolbego, gdy pod oknami ich klasztoru w Ri- 
mini manifestowali krzykliwi ateiści?! To, co 
w ustach Maryi (objawienia fatimskie) znaczy 
„Rosja” – znam i dlatego proszę Ją o siłę”.
Na 180. stronicach tej lektury wyświetla się 
sukcesywnie niezwykły i tak wciąż porywający 
ludzkiego ducha ewangeliczny przekaz: Chry-
stus dotyka serca człowieka wtedy, gdy ten 
chce mu zrobić miejsce, rezygnując coraz bar-
dziej z siebie. Samotność kapłana klęczącego 
w koszarowej kaplicy nigdy nie jest „pusta” 
i daremna. Jest przepełniona Chrystusem, 
którego można w pełni zanieść innym, du-
chowo głodnym. Kapłan przed tabernakulum 
świadczy najskuteczniej. Zawsze znajdzie się 
ktoś, kto odważnie klęknie obok.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ordynariatu Polowego – nie widz

Pó³ka z ksi¹¿kami
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„W 1989 r. kierownik Międzynarodowego Wydziału Partii napisał do 
Michaiła Gorbaczowa list, w którym informuje, że trzech historyków 
znalazło katyńskie materiały i opracowało artykuły: „Jeśli zostaną 
one opublikowane, nie będziemy mogli już dłużej zaprzeczać, że do-
konało tego NKWD” – przytacza w filmie dokumentalnym, zrealizo-
wanym przez Telewizję Polską oraz Film Open Group, Prof. Natalia 
Lebiediewa, historyk z Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej Aka-
demii Nauk w Moskwie. Na podstawie jej badań, 25 marca 1990 r., 
w moskiewskich Nowostiach, ukazał się artykuł „Katyńska tragedia”, 
który rzucał nowe światło na zbrodnię katyńską, popełnioną na pol-
skich jeńcach wojennych z września 1939 r. 

Po tej publikacji wypadki potoczyły się już 
błyskawicznie. 13 kwietnia, Michaił Gorba-
czow podpisał dokument, który pośrednio 
uznawał odpowiedzialność Rosji za spowo-
dowanie tragedii katyńskiej. Kilka godzin 
później agencja TASS podała tę informację 
do publicznej wiadomości. 
Po niemal 50 latach kłamstwa katyńskiego, 
obarczającego hitlerowskie Niemcy za tę po-
tworną zbrodnię, spiker publicznej telewizji 
rosyjskiej powiedział: „Rosjanie, którzy do 
tej pory odwiedzali katyński las, byli przeko-
nani, że 15 tys. polskich oficerów zostało za-
strzelonych i pogrzebanych przez nazistów. 
Dziś władze sowieckie powiedziały praw-
dziwą historię. W 1940 r., 15 tys. polskich 
jeńców wojennych zostało zamordowa-
nych nie przez nazistów, ale przez NKWD, 
sowiecką tajną Policję, poprzedniczkę KGB. 
W oświadczeniu podano, że był to jeden 
z najgorszych występków Stalina. Od lat 
słychać było pogłoski, że nie uczynili tego 
naziści, ale ludzie, którzy znali prawdę, bali 
się mówić”.
Jak zaznacza w dokumencie Prof. Zbigniew 
Karpus, historyk z UMK w Toruniu: „Wtedy 
strona rosyjska zaczęła szukać pewnego 
anty-Katynia. Pewnych problemów w sto-
sunkach polsko-rosyjskich, gdzie można by 
w jakichś sposób zrównoważyć wydźwięk 
tej decyzji z 5 marca z 1940 r. o wymordo-
waniu polskich oficerów, urzędników i poli-
cjantów”. 
W rozporządzeniu Prezydenta ZSRR, Micha-
iła Gorbaczowa, z 3 listopada 1990 r., punkt 
9 głosi: „Polecam Akademii Nauk, Proku-
raturze, Ministerstwu Obrony, Komitetowi 
Bezpieczeństwa Państwowego, by wspól-
nie z innymi instytucjami i organizacjami 
przeprowadziły do 1 kwietnia 1991 r. prace 
badawcze celem ujawnienia materiałów ar-
chiwalnych, dotyczących wydarzeń i faktów 
z historii sowiecko-polskich stosunków dwu-
stronnych, w wyniku których strona sowiec-
ka poniosła straty”. 
Na efekty tej decyzji nie trzeba było długo 
czekać. „W latach 90. zaczęło się mówić, że 
byli jacyś jeńcy rosyjscy, którzy nie wrócili do 
ZSRR i którzy zmarli Polsce” – mówi Dmitrij 
Babicz, dziennikarz RIA Nowosti.
„Zaczęto pisać o Tucholi, o obozie śmierci, 
o Strzałkowie i o innych obozach” – do-

powiada Prof. Waldemar Rezmer, historyk 
z UMK w Toruniu. 
Powróćmy więc w czasie do przywołanych 
wydarzeń historycznych. W styczniu 1919 r. 
wybuchła wojna polsko-bolszewicka, o jej 
losie przesądziła bitwa rozegrana w sierp-
niu 1920 r. na przedpolach 
Warszawy. Bitwa warszawska 
była wielkim polskim zwycię-
stwem. Straty nieprzyjaciela 
były ogromne – niemal 25 tys. 
poległych i rannych, do nie-
woli trafiło ponad 60 tys. jeń-
ców sowieckich. 
Pod koniec września 1920 r., 
wojska polskie stoczyły kolejną 
zwycięską bitwę z armią Tu-
chaczewskiego, rozgramiając 
czerwonoarmistów w bitwie 
nad Niemnem. Ponownie dzie-
siątki tysięcy jeńców sowiec-
kich znalazło się w niewoli.
Powstał ogromny problem, 
jak zapewnić warunki tak 
olbrzymiej rzeszy jeńców. 
- Według szacunków rosyj-
skich, jeńców mogło być po-
nad 206 tys., ale nie wszyscy 
oni dostali się do obozów. 
Uważam, że było ich 157 tys. 
– mówi w dokumencie Prof. 
Giennadij Matwiejew, histo-
ryk z Uniwersytetu im. M. Ło-
monosowa w Moskwie.
„Według polskich wyliczeń,  
w całej wojnie do niewoli zo-
stało wziętych od 110 do 115 
tys. jeńców” – podaje Prof. 
Waldemar Rezmer.
Prof. Karpus podkreśla, że: 
„Polska nie musiała tworzyć 
obozów dla jeńców. One już 
fizycznie istniały na terenach 
kontrolowanych przez Polaków. Na tere-
nie zaboru rosyjskiego, Niemcy zbudowali 
obóz w Kaliszu i Szczypiornie, obóz au-
striacki znajdował się Wadowicach i miej-
scowości Dąbie, na terenie zaboru pruskie-
go istniały obozy w Tucholi, Czersku oraz 
w Strzałkowie (który formalnie znajdował 
się na granicy między zaborem pruskim 
a rosyjskim)”. 

To właśnie los jeńców radzieckich w tych 
obozach stał się przedmiotem licznych pu-
blikacji  w rosyjskiej prasie. „Na długo przed 
Katyniem. Czerwonoarmiści w piekle pol-
skich obozów koncentracyjnych” – krzyczy 
jeden z tytułów prasowych.

„Głównym trzonem tego zarzutu  były spra-
wy wysokiej śmiertelności jeńców sowiec-
kich w polskich obozach w latach 1919-
-1921” – zaznacza Prof. dr hab. Krzysztof 
Komorowski.
Naukowcy z UMK mówią otwarcie, że 
warunki były bardzo trudne, szczególnie 
w obozach ziemiankowych. Największym 
wrogiem żołnierzy i ludności cywilnej były 

„Co mogą martwi jeńcy”

Nagroda „Ponad Granicami” dla najlepszego filmu dokumentalnego (wyreżyserowanego przez Annę Ferens) na 7. New York Polish Film Festival
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Dowódca frontu zachodniego armii czerwonej 
Michaił Tuchaczewski
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Nagroda „Ponad Granicami” dla najlepszego filmu dokumentalnego (wyreżyserowanego przez Annę Ferens) na 7. New York Polish Film Festival

choroby zakaźne, na ziemiach polskich żniwo 
zbierała  dżuma, cholera, ospa, w całej Eu-
ropie szalała grypa hiszpanka. 
W 1968 r. opublikowano w Rosji  książkę 
„50 lat Sił Zbrojnych ZSRR”. „Z publikacji 
dowiadujemy się, że od września 1918 r. do 
grudnia 1920 r., z  prawie 4 mln 900 tys. 
żołnierzy armii czerwonej, ofiarą chorób za-
kaźnych padło 1 mln 400 tys. To jest publi-
kacja firmowana przez Ministerstwo Obrony 
ZSRR” – podkreśla  Prof. Waldemar Rezmer.
Wśród badaczy istnieje spór co do liczby  
jeńców rosyjskich zmarłych w obozach. 
Prof. Giennadij Matwiejew mówi o nocie 
radzieckiej z 1921 r., zgodnie z którą w pol-
skich obozach jenieckich zmarło 60 tys. Ro-
sjan. On sam  uważa jednak, że mogło ich 
być 25- 27 tys. 
„Według polskich danych ustalono, że mo-
gło umrzeć 16-18 tys. jeńców – odpowiada 
Prof.  Karpus
Dyskusję o losie jeńców rosyjskich, przetrzy-
mywanych w polskich obozach w latach 
1919-1921, podsumowuje znakomicie prof. 

Lebiediewa: „Oczywiście, że warunki w pol-
skich obozach były ciężkie (...), ale przez 
Polskę przeszły dwie wojny i – naturalnie -  
kraj był zniszczony i polska ludność żyła w 
ciężkich warunkach.
(...) Polska władza zwracała się do europej-
skich struktur prosząc o pomoc – lekarstwa, 
odzież, żywność, ale Europa także była 
zniszczona i znajdowała się w ciężkiej sytu-
acji, dlatego dostawy szły, ale były bardzo 
niewielkie i nieadekwatne do tej liczby osób, 
która była w niewoli. 

W którymś momencie Polska proponowała 
oddać jeńców wcześniej, niż został podpi-
sany Traktat Ryski, ale nasze władze chciały, 
żeby przekazanie jeńców wojennych nastą-
piło po podpisaniu traktatu. 
(...) To co mówią – my rozstrzelaliśmy Pola-
ków, a Polacy zabijali naszych... Polacy nie 
zabijali naszych, Polacy wzięli ich do niewoli 
(...) i byli zmuszeni do trzymania w obozach 
w bardzo ciężkich warunkach, ponieważ 
w bardzo ciężkich warunkach był kraj”. 
Edward Lucas, korespondent na Europę 
Środkową i Wschodnią, pracujący dla The 
Economist dodaje: „Ale nikt nie zamierzał 
ich mordować, podczas gdy Katyń jest czy-
stym przypadkiem masowego morderstwa. 
Istnieją papiery nakazujące zamordowa-
nie tych ludzi, więc jest to zupełnie inna 
sprawa”.
Echa rosyjskiej polityki historycznej można 
było usłyszeć m.in. w maju br., kiedy całą 
Polską wstrząsnęła wiadomość o zamon-
towaniu rosyjskiej tablicy na obelisku pod 
Strzałkowem (woj. wielkopolskie), upamięt-

niającym 90. rocznicę odzyskania niepodle-
głości. „Tutaj spoczywa 8000 tys. radziec-
kich czerwonoarmistów, brutalnie zamęczo-
nych w polskich „obozach śmierci” w latach 
1919-1921” – brzmiał napis.
O sprawie tablicy poinformowały rosyjskie 
media m.in. portal Life News i telewizja NTV. 
Przekazały, że na kamieniu pod Strzałko-
wem nie było dotychczas informacji o śmier-
ci rosyjskich oficerów w tamtejszym obozie. 
„Nieznani aktywiści postanowili przywrócić 
sprawiedliwość historyczną. Wszak na ka-

mieniu memorialnym „poprawionym” przez 
bojowników o prawdę historyczną, nie ma 
nawet słowa o zmarłych rosyjskich ofice-
rach” – podał Life News. 
Według portalu akcja ta może być odpowie-
dzią na skandal z bezprawnym umieszcze-
niem tablicy w Smoleńsku, na miejscu ka-
tastrofy Tu-154 M. Life News przypomniał, 
że „w przededniu rocznicy tragedii, rodzi-
ny ofiar umieściły na kamieniu (...) tablicę 
z napisem w języku polskim. Treść tablicy 
obraziła wiele osób, gdyż głosiła ona m.in., 
że pasażerowie samolotu lecieli na uroczy-
stości upamiętniające 70. rocznicę sowiec-
kiego ludobójstwa w lesie katyńskim, na 
wziętych do niewoli polskich oficerach”.
Zdaniem Life News „nieznani aktywiści nie-
przypadkowo wybrali dla swojej akcji pomnik 
w Strzałkowie. Na początku XX w. przetrzy-
mywano tam 8 tys. jeńców –oficerów armii 
czerwonej, którzy trafili do obozu w czasie 
I wojny światowej. (...) Zgodnie z oficjalną 
polską wersją – przedstawioną na planszach 
obok pomnika – 4102 czerwonoarmistów 

zmarło (tam) wskutek epidemii tyfu-
su. Świadectwa z tamtych lat i dane 
historyków mówią, że realną przyczy-
ną śmierci jeńców były nieludzkie wa-
runki, w jakich ich przetrzymywano. 
A liczba zmarłych w rzeczywistości 
przekracza 8 tys. osób. (...) Chorują-
cym na tyfus czerwonoarmistom nie 
udzielano należytej pomocy medycz-
nej, a pozostali zmarli z głodu”.
Według różnych szacunków, w pol-
skich „obozach śmierci” w latach 20. 
zginęło łącznie ok. 40 tys. czerwono-
armistów. O tych strasznych liczbach, 
a także o własnych „obozach śmierci”, 
w których w nieludzkich warunkach 
ginęły tysiące jeńców, polscy politycy 
wspominać nie lubią”. W podobnym 
tonie utrzymana była relacja NTV.

***
Obóz pod Strzałkowem został zbu-
dowany przez Niemców na przeło-
mie 1914-15 r. dla jeńców z frontów 
I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny obóz miał zostać zlikwidowany. 
W 1919 r. zaczęli tam trafiać jeńcy ro-
syjscy z frontu wojny polsko-bolszewic-

kiej. W obozie na przełomie lat 1919-1920 
zmarło ponad 1200 osób, zaś kolejnej zimy 
ponad 4000 jeńców. W wyniku podpisania 
pokoju w Rydze w 1921 r. między Polską 
a Rosją, obóz w Strzałkowie został prze-
kształcony w miejsce internowania. Obóz 
oficjalnie zamknięto w 1924 r., a interno-
wani żołnierze otrzymali status emigrantów 
politycznych. Na miejscowym cmentarzu 
pochowanych jest ok. 8000 więźniów róż-
nych narodowości. 

oprac. Anna Tokarska
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W Centrum Konferencyjnym MON odbyła się 3 czerwca  uroczysta zbiórka żołnierzy 
i pracowników Centralnego Węzła Łączności MON im. płk. prof. Kazimierza Drewnow-
skiego. Podczas spotkania wręczone zostały odznaczenia państwowe i wojskowe dla 
żołnierzy i pracowników jednostki. Biskup polowy WP Józef Guzdek skierował do 
uczestników uroczystości swoje posłanie, które odczytał ks. mjr Krzysztof Kacorzyk, 
biskupi sekretarz. Jest to ostatnie święto Centralnego Węzła Łączności. Od 1 stycznia 
2012 roku zostanie on przekształcony w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego. 

Spotkanie w głównej Sali Centrum Konfe-
rencyjnego rozpoczęło się od odczytania 
decyzji prezydenta RP, ministra ON i ministra 
Infrastruktury o nadaniu wyróżniającym się 
żołnierzom i pracownikom wojska medali 
i odznaczeń. Przyznano Gwiazdy Iraku i Afga-
nistanu, Krzyże wojskowe oraz medale „Za 
długoletnią służbę”, „Za zasługi dla obronno-
ści kraju” oraz honorowe odznaki „Zasłużony 
dla łączności”. Żołnierze i pracownicy wojska 

odebrali także nagrody rzeczowe 
i pieniężne przyznane przez dowód-
cę CWŁ, płk. Ryszarda Michtę.
Reprezentujący Ministra ON gen. 
Andrzej Kaczyński, szef Zarządu 
Planowania Systemów Dowodzenia 
i Łączności SG WP, podkreślił, że 
przekształcenie CWŁ MON nie nie-
sie ze sobą zakończenia istotnej roli 
jaką łącznościowcy pełnią w woj- 
sku. Podkreślił sumienność, praco-
witość i zaangażowanie żołnierzy 
i pracowników CWŁ MON w zapew-

nienie łączności na wszystkich szczeblach do-
wodzenia. Podziękował żołnierzom za służbę 
w minionym roku i pogratulował wyróżnień 
odznaczonym.
Zwracając się do swoich podwładnych płk 
Ryszard Michta podziękował im za służbę 
pełnioną w CWŁ MON. Zapewnił, że po prze-
kształceniach zachowany zostanie wysoki 
poziom działania i rozwijania wojskowej łącz-
ności. Płk Michta powiedział też, że wystąpi 

do ministra ON z wnioskiem o zachowanie 
i kultywowanie tradycji związanej z CWŁ 
MON, także po zmianach jakie czekają jed-
nostkę. – Nadal chcemy, żeby naszym patro-
nem był płk Kazimierz Drewnowski, profesor 
Politechniki Warszawskiej, twórca polskich 
wojsk łączności. Chcemy również zachować 
nasze obecne barwy i tradycje – zapewnił. Płk 
Michta przekazał przedstawicielowi Muzeum 
Politechniki Warszawskiej portret płk Drew-
nowskiego, odznakę na beret oraz odznakę 
pamiątkową łącznościowców. CWŁ  od po-
czątku istnienia prowadzi współpracę z Poli-
techniką Warszawską.
Szef CWŁ MON podziękował gen. Kaczyńskie-
mu za wieloletnią współpracę i życzliwość 
między Sztabem Generalnym, Dowództwem 
Garnizonu Warszawa oraz Centralnym Wę-
złem Łączności.
Biskup polowy Józef Guzdek delegował na 
uroczystość swego osobistego sekretarza, ks. 
mjr. Krzysztofa Kacorzyka, który odczytał po-
słanie skierowane do łącznościowców. – Ży-
czę, abyście codziennie spełniali pokładane 
w Was oczekiwania i nadzieje uczestnicząc 
w realizacji najważniejszego celu, jakim jest 
dla Wojska Polskiego, zapewnienie pokoju 
i bezpieczeństwa – napisał bp Guzdek. Zawie-
rzył pełniących służbę w CWŁ MON opiece 
Najświętszej Maryi Panny, – Niech będzie dla 
Was wzorem nawiązywania łączności i trwa-
nia w dialogu z Bogiem i z drugim człowie-
kiem – życzył żołnierzom bp Guzdek. W imie-
niu biskupa polowego ks. Kacorzyk udzielił 
zebranym błogosławieństwa. Na uroczystości 
obecny był także ks. płk Krzysztof Wylężek, 
kapelan CWŁ MON.

Krzysztof Stępkowski

Ostatni raz jako CWŁ

Święto Biura Ochrony Rządu
„Zło, aby zyskać na sile oddziaływania, organizuje się. Ludzie, noszący 
w swoich sercach złe zamiary, jednoczą się, aby je realizować, nawet za cenę 
ludzkiego zdrowia i życia. Kolejne informacje płynące zarówno z kraju, jak 
i spoza jego granic o działaniach grup zorganizowanego zła (…) potwier-
dzają te tezy. I w tym kontekście patrzę na BOR. Wpisujecie się bowiem 
w szereg formacji mundurowych, których celem jest obrona dobra w pań-
stwie prawa. Po to się jednoczycie i doskonalicie swoje umiejętności, aby 
nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia stawać w obronie dobra” 
– powiedział Biskup Polowy WP Józef Guzdek w czasie uroczystej Euchary-
stii, którą funkcjonariusze i pracownicy BOR rozpoczęli  swoje Święto.

Mszy św., sprawowanej 16 czerwca, prze-
wodniczył Biskup Polowy, a liturgię koncele-
browali: ks. ppłk Krzysztof Jamrozik, dziekan 
Biura Ochrony Rządu oraz ks. płk Marek We-
sołowski, kapelan BOR.
Biskup powitał przybyłych gości: gen. Maria-
na Janickiego, szefa BOR, jego najbliższych 
współpracowników i funkcjonariuszy. W Ka-
tedrze obecni byli także przedstawiciele jed-
nostek wojskowych i innych formacji mundu-
rowych. 
Do Katedry Polowej przybył poczet sztanda-
rowy Biura Ochrony Rządu.
„Mamy świadomość tego, że tak wiele od 
nas zależy, od naszego profesjonalizmu, 
przygotowania, wykształcenia, ale wiemy, 
że nie wszystko do końca od nas zależy. Dla-
tego chcę sprawować tę Najświętszą ofiarę 
w Waszej intencji, prosząc o Boże błogosła-

wieństwo w życiu zawodowym, ale także w 
życiu osobistym, rodzinnym – powiedział na 
rozpoczęcie liturgii Biskup Polowy. - Traktu-
ję to dzisiejsze spotkanie także jako okazję, 
aby podziękować wszystkim funkcjonariu-
szom BOR za wieloletnią współpracę, jesz-
cze w Krakowie, kiedy przygotowywaliśmy 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II czy póź-
niej Benedykta XVI. Zawsze spotykałem się 
z wielką życzliwością, zrozumieniem i to da-
wało rzeczywiście dobre owoce”. 
W homilii hierarcha podkreślił, że zło potrafi 
się organizować. „I dlatego Bóg wielokrot-
nie apeluje do ludzi o szlachetnych umysłach 
i wrażliwych sercach, aby jednoczyli się na 
rzecz dobra”.
Może ktoś zapytać: „Dlaczego uroczyste ob-
chody Święta BOR rozpoczynamy w Katedrze 
Polowej WP; od modlitwy, Eucharystii i re-

fleksji. Ktoś inny powie: „Pracownikom BOR 
potrzebne są nade wszystko – doskonałe wy-
szkolenie, wyposażenie w najnowocześniej-
sze zdobycze techniki, po co więc przezna-
czać cenny czas na modlitwę?”. Odpowiedź 
jest w dzisiejszej Ewangelii; z wnętrza ludz-
kiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, 
zabójstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, 
wyuzdanie, zazdrość, pycha, głupota. Całe to 
zło pochodzi z wnętrza ludzkiego i dlatego 
ten czas modlitwy i refleksji jest potrzebny po 
to, aby kształtować swoje wnętrze, swoje su-
mienie. Bo tylko człowiek od środka uporząd-
kowany, od środka szlachetny, będzie stawał 
po stronie tego, co szlachetne i dobre”.
Pozdrowienia dla wszystkich uczestników 
uroczystości przekazał Ewangelicki Biskup 
Wojskowy, którego przedstawiciel uczestni-
czył w sprawowanej liturgii.                     at

Warszawa: Święto Centralnego Węzła Łączności MON

Spotkanie w głównej Sali Centrum Konfe nienie łą
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Kabul
12 czerwca br  Kwatera Główna ISAF w Kabulu 
stała się swoistym „afgańskim wieczernikiem”. 
 W uroczystej mszy świętej wzięli udział żołnierze 
pełniący służbę w stolicy Afganistanu. We mszy 
św. uczestniczył gen. dyw. Bogusław Samol oraz 
admirał Ryszard Demczuk. W czasie mszy rozszala-
ła się burza piaskowa z olbrzymim wiatrem. Wszy-
scy odczuli jakby „szum gwałtownego wiatru”, 
który szybko ustał.
W czasie homilii ks. kpt. Krzysztof Kara mówił 
o wielkiej roli Ducha Świętego w naszym życiu. To 
ON modli się za nas, gdy nasze siły życiowe opada-
ją. To do Ducha Świętego wołamy, by dobre Jego 
natchnienia prowadziły nas w czasie wykonywania 
swojego powołania. Modlono się o Jego asystencję 
zwłaszcza wykonywania przez naszych żołnierzy 
misji pokojowej i stabilizacyjnej w Afganistanie.
Spotkanie zakończyło się w pięknym nowym bu-
dynku NSE wybudowanym niedawno dzięki stara-
niom gen. Samola w miejscu, gdzie niedawno stał 
prosty żołnierski namiot.                             ks. K.K.

Krosno
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej obchodził w dniu 01.06.2011r. XX rocz-
nicę powołania Straży Granicznej i II rocznicę utworzenia NoOSG.
W czasie uroczystości odbyło się otwarcie i poświęcenie obiektu Placówki Stra-
ży Granicznej w Zielonej Górze – Babimoście. Poświęcenia dokonał ks. ppor. SG 
Jarosław Nowak w obecności gen. bryg. SG Marka Borkowskiego – Zastępcy Ko-
mendanta Głównego SG, Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, płk SG Michała 
Koguta - Komendanta NoOSG, ppłk SG Pawła Żuka – Komendanta Placówki SG 
oraz kadry.
W kościele Garnizonowym w Krośnie Odrzańskim została odprawiona Msza 
św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych NoOSG. Mszy św. prze-
wodniczył ks. ppor. SG Jarosław Nowak, a homilię wygłosił o. mjr Edward Olech 
– proboszcz Parafii Garnizonowej. We Mszy św. uczestniczyli funkcjonariusze 
i pracownicy cywilni NoOSG, Wojska Polskiego, Policji, PSP, ABW, Izby Celnej, Po-
licji Federalnej Niemiec.
Poświęcono i odsłonięto także tablicę pamiątkową pamięci żołnierzy KOP, WOP 
i funkcjonariuszy SG poległych w obronie granic Rzeczypospolitej Polskiej. Na za-
kończenie uroczystości orkiestra reprezentacyjna z Nowego Sącza dała okolicz-
nościowy koncert.

ks. ppor. SG J.N.

Kronika
Diecezji Wojskowej

Oleśnica 
Po roku ciężkiej pracy i przygotowaniach, żołnierze 2 kompanii regulacji ruchu 
w dniu 3 czerwca br. otrzymali sztandar. Ten ważny dla całego oleśnickiego gar-
nizonu dzień rozpoczął się od odprawienia Uroczystej Mszy Św. przez Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego, Jego Ekscelencję Józefa Guzdka. We mszy uczestni-
czyli żołnierze i pracownicy wojska jednostek i instytucji wojskowych stacjonujący 
w całym garnizonie. Po mszy pododdziały wojska i policji oraz Orkiestra Repre-
zentacyjna Wojsk Lądowych, przemaszerowały ulicami na oleśnicki Plac Zwycię-
stwa, gdzie odbyła się Uroczystość Wręczenia Sztandaru.
Po odegraniu Hymnu Państwowego i wciągnięciu Flagi Państwowej na maszt, 
przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, Pan Zbigniew Po-
tyrała, odczytał Akt ufundowania sztandaru. Przedstawił znaczenie i symbolikę 
oraz opisał wygląd ufundowanego sztandaru.
Następnie dokonano uroczystego wbicia w drzewiec sztandaru gwoździ hono-
rowych. Symboliczne uderzenie młotkiem w wygrawerowany gwóźdź stanowi 
nawiązanie do tradycji ceremoniału wojskowego. Pozostający w drzewcu gwóźdź 
każdego wbijającego stanowić będzie trwałą pamiątkę dla wielu żołnierskich po-
koleń. Następnie Rodzice chrzestni sztandaru Pani Małgorzata IWAŃSKA i mjr 
Sławomir Stefański poprosili Biskupa Polowego WP o jego poświęcenie.
Po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru dla 2 kompanii regulacji ruchu, Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Czesław Piątas dokonał uroczyste-
go wręczenia sztandaru dla dowódcy jednostki.
Uroczystość ta, była również okazją do odznaczenia Gwiazdą Iraku – żołnierzy, 
którzy pełnili nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza 
granicami państwa.
Wszyscy mieszkańcy w tym dniu otrzymali również znaczki z wizerunkiem sztan-
daru, upamiętniające ten uroczysty dzień.

kpr. B.D.2 krr i kpt. J.K. 4 RBLog.

Niepokalanów
Wszelkimi środkami transportu autokarami, samo-
chodami a z pobliskich miejscowościami rowerami 
dnia 11 czerwca 2011, w roku kolbiańskim do Sank-
tuarium Matki Bożej Niepokalanej i św. Maksymilia-
na Marii Kolbego na IV Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Ministrantów i Lektorów zjechało się z całej Polski 
około 3 tysięcy ministrantów. Poprzednie pielgrzym-
ki odbyły się w Częstochowie, Licheniu i Krzeszowie. 
Obecna pielgrzymka była czwartym zjazdem Litur-
gicznej Służy Ołtarza i okazją by swoją służbę przy 
ołtarzu powierzyć opiece Maryi Niepokalanej oraz 
św. Maksymilianowi. W dniu pielgrzymki przed uro-
czystą Eucharystią odczytano wszystkie grupy piel-
grzymkowe. Następnie wszyscy ministranci i lekto-
rzy uczestniczyli w  uroczystej Eucharystii celebro-
wanej wspólnie z wszystkimi księżmi opiekunami 
ministrantów, której przewodniczył Ks. bp Stefan 
Cichy, biskup legnicki przewodniczący Komisji KEP 
ds. Kultu Bożego i Sakramentów homilię wygłosił 
ks. bp Adam Bałabuch, Delegat Konferencji Episko-
patu Polski ds. ministrantów i lektorów.
Po Mszy św. ministranci i lektorzy zostali poczęsto-
wani przez braci franciszkanów ciepłym bigosem 
i herbatą. Następnie po posiłku zwiedzili sanktu-
ariom, celę św. Maksymiliana, muzeum Francisz-
kańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej i Muzeum 
Bł. Jana Pawła II. następnie wysłuchali konferencji 
o św. Maksymilianie M. Kolbe. Diecezję Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego reprezentowały dwie 
grupy ministrantów za parafii wojskowo – cywilnej 
p.w. św. Józefa w raz z opiekunem ks. kpt. Toma-
szem Krawczykiem i grupa ministrantów z Parafii 
Wojskowej w Bartoszycach pw. bł. Jana XXIII Papie-
ża z ks. mjr. Markiem Wojnowskim.

ks. mjr M.W.
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