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„Prowadź nas, Ty, która jesteś pierwsza wśród wszystkich wierzących
– prowadź Lud Boży na tej polskiej ziemi w pielgrzymce wiary i nadziei”.

Bł. Jan Paweł II 
(Częstochowa, 12 czerwca 1987 r.)
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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy bracia i siostry,
(...) Dzisiaj nie będę mówić o tej drodze wiary, 
ale jedynie o niewielkim aspekcie życia modli-
twy, jakim jest życie w kontakcie z Bogiem, 
to znaczy Jego medytacja. Czym jest medyta-
cja? Oznacza „czynienie pamiątki”, tego, co 
Bóg uczynił i nie zapominanie o wielu Jego 
dobrodziejstwach (por. Ps 103, 2b). Często 
widzimy jedynie sprawy negatywne; powin-
niśmy zachowywać w naszej pamięci także 
dobre rzeczy, dary, jakimi obdarzył nas Bóg, 
zwrócić szczególną uwagę na sygnały pozy-
tywne pochodzące od Boga i upamiętniać 
je. Mówimy więc o rodzaju modlitwy, która 
w tradycji chrześcijańskiej nazywa się „mo-
dlitwą myślną”. Znamy jedynie modlitwę sło-
wami, oczywiście także umysł i serce muszą 
być w tej modlitwie obecne, ale mówimy dziś 
o medytacji, która nie wyraża się słowami, ale 
nawiązaniem kontaktu naszego umysłu z ser-
cem Boga. W tym przypadku bardzo realnym 
wzorem jest Maryja. Ewangelista Łukasz wie-
le razy powtarza, że Maryja „zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu” (2,19 por. 2, 51 b). Ten, kto strzeże, nie 
zapomina. Ona zwraca uwagę na to wszyst-
ko, co Pan do niej mówi i względem Niej czy-
ni, i rozważa, to znaczy nawiązuje kontakt 
z różnymi sprawami, zgłębia w swoim sercu.
Ta, która zatem „uwierzyła” zwiastowaniu 
Anielskiemu, uczyniła siebie narzędziem, aby 
Odwieczne Słowo Najwyższego mogło przy-
jąć ludzkie ciało, przyjęła także w swym sercu 
cudowne zjawisko owego narodzenia ludzko-
-boskiego, rozważała je, zastanawiała się nad 
tym, co Bóg w niej dokonywał, aby przyjąć 
w swoim życiu Bożą wolę i na nią odpowie-
dzieć. Tajemnica Wcielenia Syna Bożego i ma-
cierzyństwa Maryi jest tak wielka, że wymaga 
procesu interioryzacji. Nie jest to tylko coś 
fizycznego, czego Bóg w niej dokonuje, ale 
coś, co wymaga ze strony Maryi interioryzacji, 
która stara się pogłębić jej zrozumienie, inter-
pretować jej sens, zrozumieć różne aspekty 
i konsekwencje. W ten sposób dzień po dniu, 
w ciszy zwyczajnego życia, Maryja nadal strze-
gła w swoim sercu kolejne cudowne wydarze-
nia, których była świadkiem, aż do ostatecznej 
próby krzyża i chwały zmartwychwstania. 
Maryja żyła swym życiem w pełni, swoimi 
codziennymi obowiązkami, swoją misją mat-
ki, ale potrafiła zachować w sobie przestrzeń 
wewnętrzną, by zastanawiać się nad słowem 
i nad wolą Bożą, nad tym, co się w niej wyda-
rzyło i tajemnicami życia Jej Syna.
W naszych czasach jesteśmy pochłonięci tak 
wieloma działaniami i zobowiązaniami, tro-
skami, problemami. Często jesteśmy skłonni 
wypełniać wszystkie przestrzenie dnia, bez 
chwili na zatrzymanie się, zastanowienie i pie- 
lęgnowanie życia duchowego, kontaktu z Bo- 
giem. Maryja uczy nas, jak bardzo jest ko-
nieczne, by znaleźć w naszych dniach, z całą 

ich aktywnością, chwile skupienia w ciszy 
i zastanowienia się nad tym, czego pragnie 
nauczyć nas Pan, w jaki sposób jest obecny 
i działa w świecie oraz w naszym życiu: być 
zdolnymi do zatrzymania się na chwilę i me-
dytowania. Św. Augustyn porównuje medyta-
cję tajemnic Bożych do przyjmowania żywno-
ści i używa słowa, które powtarza się w całej 
tradycji chrześcijańskiej: „przeżuwanie”. Boże 
tajemnice powinny stale rozbrzmiewać w nas 
samych, aby stały się nam bliskie, kierowały 
naszym życiem, karmiły nas, jak ma to miejsce 
z pokarmem niezbędnym, aby nas wspierać. 
Natomiast św. Bonawentura, odwołując się 
do słów Pisma Świętego mówi, że „trzeba je 
nieustannie przeżuwać, aby utrwalić z żarliwą 
pilnością duszy” (Cool. In Hex., ed Quaracchi 
1934, s. 218). Medytacja oznacza więc two-
rzenie w nas stanu skupienia, ciszy wewnętrz-
nej, aby medytować, przyswajać tajemnice 
naszej wiary i to, co Bóg w nas dokonuje, nie 
tylko rzeczy które przychodzą i odchodzą. 
Możemy dokonywać tego „przeżuwania” na 
różne sposoby, biorąc, na przykład, krótki 
fragment Pisma Świętego, zwłaszcza Ewan-
gelii, Dziejów Apostołów, Listów apostołów 
lub jakąś stronę dzieł pisarzy duchowych 
przybliżającą nam i pełniej uobecniającą Bożą 
rzeczywistość w naszym dniu dzisiejszym, 
może także prosząc o radę spowiednika lub 
kierownika duchowego, czytać i zastanawiać 
się nad tym, co się przeczytało, zatrzymując 
się nad tym, starając się to zrozumieć, pojąć 
co mówi do mnie, co mówi dzisiaj, otworzyć 
się na to, co Bóg pragnie nam powiedzieć 
i czego nas pragnie nauczyć. Także różaniec 
jest modlitwą medytacyjną: powtarzając Zdro-
waś Mario jesteśmy zapraszani do przemyśle-
nia na nowo i zastanowienia się nad głoszoną 
tajemnicą. Możemy się także zatrzymać nad 
jakimś intensywnym doświadczeniem ducho-
wym, nad słowami, które szczególnie głębo-
ko zapadły w naszym sercu podczas udziału 
w niedzielnej Eucharystii. Jak więc widzicie 
jest wiele sposobów medytacji i nawiązania 
w ten sposób kontaktu z Bogiem, przybliżenia 
się do Boga i w ten sposób znalezienia się na 
drodze prowadzącej do Nieba.
Drodzy przyjaciele, wytrwałość w ofiarowy-
waniu czasu dla Boga jest elementem fun-
damentalnym dla wzrostu duchowego: sam 
Bóg da nam smak swych tajemnic, swoich 
słów, swojej obecności i działania, odczucia 
jak to jest pięknie, kiedy Bóg z nami rozma-
wia. Pozwoli On nam zrozumieć w najgłębszy 
sposób czego ode mnie oczekuje. W osta-
teczności właśnie to jest celem medytacji: 
powierzenie się coraz pełniej w Boże ręce, 
z ufnością i miłością, będąc pewnymi, że tylko 
pełniąc Jego wolę jesteśmy w ostateczności 
naprawdę szczęśliwi.

Castel Gandolfo, 
 17 sierpnia 2011 roku

Maryja nauczycielką chrześcijańskiej medytacji 4 września – XXIII Niedziela zwykła
„Gdy Twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upo-
mnij go”
Fałszywa działalność może być prawdziwym zagro-
żeniem dla wspólnoty. Dlatego często zadawanie 
sobie pytania kim jestem, dokąd zmierzam, czy 
potrafię szanować swego bliźniego? Ten rachunek 
sumienia dotyczący „mnie we wspólnocie” jest bar-
dzo ważny. Taki rachunek należy podjąć zwłaszcza 
wtedy kiedy spotykamy się z koniecznością wska-
zania swemu przyjacielowi, że czyni źle. „Idź i upo-
mnij” – nie oznacza jednak „idź i rań go”. Miarę 
znajdować trzeba, a może nawet zwłaszcza w upo-
minaniu.

8 września – Święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
To święto przypomina, że Maryja była zwykłym 
człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grze-
chu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była 
do niczego zdeterminowana, a słowo „tak” wypo-
wiedziała z przekonaniem i pokorą.

11 września – XXIV Niedziela zwykła
„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wy-
kroczy przeciwko mnie? (…) Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”. 
Jezus nie tylko zabrania zasady „oko za oko, ząb za 
ząb”, ale całkowicie stawia tamę ludzkiej skłonno-
ści do odwetu. Żąda szczerego i całkowitego prze-
baczania, prosi o miłosierdzie. To najtrudniejszy 
egzamin z człowieczeństwa. Zostawia nam jednak 
wskazówkę, tak przebaczać mogą tylko ci, któ-
rzy wiedzą, że sami zdani są na miłosierdzie Boże 
i oczekują że Bóg przebaczy im ich winy. Każdy 
z nas staje czasem przed pokusą odwetu, odniesie-
nia łatwego zwycięstwa, ale czy z łatwego zwycię-
stwa można się długo cieszyć?

14 września – Święto Podwyższenia Krzyża
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wie-
rzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
Bóg nas kocha i zapewnia nas o tym stale. Zna-
kiem tego są słowa kierowane do każdego z nas. 
Posłałem Wam Swojego Syna, aby umarł za ciebie 
i twoje słabości. Czy można dać większe świadec-
two miłości? Wiara w tę prawdę powinna w nas 
budować właściwąpełną pokory wobec tego po-
święcenia, postawę miłości.

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 
NA SIERPIEN
Aby chrześcijanie krajów zachodnich byli 
otwarci na działanie Ducha Świętego i na 
nowo doświadczyli świeżości i entuzja-
zmu swej wiary.



3

Ordynariusz wojskowy podkreślił w homilii, 
że pójście z pielgrzymką jest „świadomie pod-
jętym wysiłkiem w drodze do domu Matki; 
w drodze prowadzącej do Tej, która jest „peł-
na łaski”; która odkryła swoje powołanie i wy-
pełniła wolę Bożą do końca”. Biskup polowy 
zachęcił pielgrzymów do wspólnej refleksji 
nad owocami jakie ze sobą niosła kończąca 
się pielgrzymka.
– Pierwszym owocem pielgrzymki jest od-
krycie prawdy, że nasze ludzkie życie, bez 
względu na wiek, jest wędrówką w kierunku 
domu Ojca – powiedział bp Guzdek. Biskup 
polowy zwrócił uwagę, że obecnie człowiek 
staje się często „niewolnikiem przestrzeni 
i czasu”. – Nierzadko liczy się tylko dom, tro-
ska o godną i wygodną przestrzeń naszego 
życia; cenny jest tylko czas przeznaczony na 
pracę i rozrywkę. Człowiek żyjący na początku 
XXI wieku mierzy czas od weekendu do week-
endu – powiedział. Zdaniem bp Guzdka piel-
grzym decydujący się na „bezdomność”, czyli 
spędzenie kilku dni poza rodzinnym domem, 
bez otaczających go rzeczy i spraw codzien-
nych, pozwala sobie odkryć prawdę o tym, że 
najważniejszy jest Bóg, a potem postawiony 

tekście powołania, zawierzając i kontemplu-
jąc postawę Maryi. – Powołanie to coś więcej 
niż zawód, profesja. Żołnierz i funkcjonariusz 
„z powołania” to ten, który do realizacji zle-
conych mu zadań podchodzi z pasją. To ten, 
który zdolny jest do poświęcenia, a nawet 
ofiary krwi i życia, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Trzeba więc pytać, czy potrafię „duszę dać” 
sprawie Ojczyzny, jej niepodległości i w obro-
nie ładu społecznego – stwierdził.
Biskup Guzdek podkreślił, że owocem piel-
grzymki dla małżonków i rodziców powinna 
być zachęta do stawiania sobie pytań o współ-
odpowiedzialność za siebie oraz o umiejęt-
ność pozostawania dla swych dzieci prze-
wodnikiem i wychowawcą. Życzył wszystkim 
pielgrzymom, żeby kończąca się pielgrzymka 
była „czasem umocnienia w wierze”. – Niech 
Maryja, Oblubienica Ducha Świętego, wypro-
si u Niego umocnienie w każdym z nas darów, 
którymi obdarzył nas Bóg podczas tegorocz-
nego pielgrzymowania – zakończył.
Po Mszy św. grupa ponad 900 żołnierzy, 300 
funkcjonariuszy Straży Granicznej i około 200 
ze Służb Celnych wyruszyła z Przeprośnej Gór-
ki na ostatni etap prowadzący częstochowską 
Aleją Najświętszej Maryi Panny na Jasną Górę. 
Tam, pod cudownym obrazem nastąpi akt 
zawierzenia żołnierzy, funkcjonariuszy służb 
mundurowych, kapłanów i osób cywilnych, 
związanych w różny sposób z formacjami 
mundurowymi. Żołnierzom towarzyszyli m.in. 
gen. broni Zbigniew Głowienka, dowódca 
Wojsk Lądowych, gen. broni Edward Gruszka 
dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych oraz pani 
Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego 
prezydenta RP na uchodźstwie.

kes

przez Boga na naszej drodze człowiek. – Ten 
świadomy wybór, aby przez 10 dni być w dro-
dze pomógł wam zdystansować się wobec 
wielu wartości: domu, pracy wypoczynku. (…) 
Dobrze, że podjęliście pielgrzymi trud, aby na 
nowo ustawić właściwą hierarchię wartości: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. Życie tak naprawdę 
o tyle ma sens, o ile jest służbą Bogu i drugie-
mu człowiekowi – podkreślił.
Bp Guzdek stwierdził, że ważnym owocem 
pielgrzymki było szukanie prawdy o wła-
snym wnętrzu. To pytania zdaniem ordyna-
riusza wojskowego kierowane jest 
do wszystkich: biskupa, kapłana, 
kapelana, żołnierza, pracownika 
służb mundurowych, małżonków 
i rodziców. Dziękując kapelanom za 
ich obecność i posługę na pielgrzy-
mim szlaku zaapelował o częsty ra-
chunek sumienia i szczere stawia-
nie sobie pytania: „czy dostatecz-
nie pamiętamy o zobowiązaniu do 
służby Bogu i człowiekowi?”.
Zwracając się do żołnierzy biskup 
polowy powiedział, żeby trakto-
wali swoją służbę Ojczyźnie w kon-

Uczestnicy XX Pielgrzymki Wojskowej na Jasną Górę modlili się na Przeprośnej Górce

W ostatnim dniu XX Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej na Jasną Górę, 
uczestniczący w niej pątnicy spotkali się na Górce Przeprośnej koło Częstochowy, 
gdzie Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. W homilii ordyna-
riusz wojskowy podkreślił, że owocami pielgrzymki są ustanowienie właściwej 
hierarchii wartości oraz próby podjęcia głębokiej refleksji nad własnym życiem. 
Eucharystię koncelebrowali kapelani z Niemiec i Łotwy oraz księża posługujący 
w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Mszę św. sprawowali także pomocniczy 

biskup polowy armii USA, Richard 
Spencer oraz biskup polowy Ar-
mii Republiki Słowacji Francišek 
Rabek. Podczas Eucharystii sa-
krament bierzmowania otrzymał 
żołnierz Bundeswehry, polskiego 
pochodzenia – Krzysztofa. Oprócz 
żołnierzy w pielgrzymce uczest-
niczyli pracownicy wojska oraz 
funkcjonariusze i pracownicy 
Straży Granicznej, Służby Celnej, 
Straży Ochrony Kolei oraz Biura 
Ochrony Rządu. Hasłem trwają-
cej 10 dni Pielgrzymki Wojskowej 
były słowa „Łaski pełna”.

Wszystkich, którzy jeszcze się wahają, czy wyruszyć w tę 
niepowtarzalną drogę… Wszystkich, którzy nie wiedzą, 
a chcą się dowiedzieć, poczuć atmosferę tej jedynej w swo- 
im rodzaju wędrówki… Zapraszamy na naszą stronę inter-
netową www.ordynariat.pl.

Ekipa „Naszej Służby” przygotowała reportażowy materiał z trasy 
XX Międzynarodowej Pielgrzymki żołnierzy na Jasną Górę, dostęp-
ny w linkach „audio:””… z notatnika pielgrzyma”. 
Dzielne siostry pielgrzymkowe Beata i Anna Piontek, codziennie 

przez 10 dni, zapisywały wydarzenia z trasy pielgrzymki (dostępne 
w „Wiadomościach”. Jest coś dla ciała i ducha, ku rozweseleniu 
i refleksji. A przede wszystkim – widziane z obserwacji bezcennej, 
bo uczestniczącej. Jest też bogaty serwis fotograficzny, dostępny 
w galerii foto. Różne barwy, różne smaki. I twarze, które promie-
niują wewnętrznym światłem.
Im bliżej Tej, która wszystko rozumie, coraz bardziej przepełnio-
ne… „pełnią łaski”. Bez tej Łaski radość jest tak bardzo płyciutka 
i ulotna.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Owoce pielgrzymki wojskowej

Zobacz,  jak szli… posłuchaj, co przeżyli
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D.B. – W Polsce duszpasterstwo wojskowe 
ma ponad tysiącletnią tradycję; 92. lata 
temu powstał Ordynariat Polowy Wojska 
Polskiego, a papież Benedykt XV mianował 
pierwszego biskupa polowego. Jakie trady-
cje ma duszpasterstwo amerykańskie?
– Ordynariat amerykański jest raczej nowy; 
jako duszpasterstwo wojskowe mamy do-
piero 27 lat. Obecnie tworzymy odrębną 
diecezję, dotychczas bowiem byliśmy częścią 
Archidiecezji Nowego Jorku. Pasterską opiekę 
nad diecezją polową sprawuje abp Timothy 
Broglio i czterech biskupów pomocniczych.
Wojskowe duszpasterstwo amerykańskie ma 
charakter globalny. Wojska amerykańskie sta-
cjonują w 74. różnych krajach, tak więc znaj-
dujemy się na całym świecie.
Jako pomocniczy biskup polowy pełnię funk-
cję wikariusza; mam powierzoną pieczę nad 
wszystkimi amerykańskimi kaplicami na terenie 
Europy i Azji. Swoją odpowiedzialnością paster-
ską obejmuję całe wojsko na wspomnianym 
obszarze: marynarkę wojenną, siły powietrzne 
w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i we 
Włoszech, wszędzie w Europie, jak również 
w Azji, wliczając Singapur, Japonię i Koreę.

D.B. – W polskim duszpasterstwie wojsko-
wym pracuje 150. księży kapelanów. Na 
jednego kapelana przypada 1000. żołnie-
rzy. Jak jest w amerykańskim duszpaster-
stwie wojskowym? 
– Mamy 1730. kapelanów wszystkich wy-
znań. Są oni przypisani do batalionów, co daje 
1. kapelana na 450. żołnierzy. W armii ame-
rykańskiej 23 procent wojskowych to katolicy. 
Kapelanów katolickich jest 450., ale potrzebu-
jemy jeszcze 314. żeby umożliwić żołnierzom 
katolikom, stacjonującym w różnych miej-
scach świata, uczestnictwo w jednej mszy św. 
na tydzień.
W związku z problemami finansowymi armia 
amerykańska redukuje liczbę kapelanów, ale 
nie katolickich, ponieważ ich liczba w związku 
z potrzebami powinna wzrosnąć. Natomiast 
kiedy budżet jest ograniczany, dowódcy pró-
bują znaleźć sposoby na cięcie kosztów. Jako 
kapelani musimy pokazać im naszą wartość, 
podnosić morale, poczucie spełnienia w woj-
skowej społeczności.

D.B. – W jaki sposób przebiega przygoto-
wanie księży kapelanów na misje pokojo-
we i stabilizacyjne? 
– Wypracowaliśmy system szkolenia kapela-
nów, który pomaga im pracować w wielo-
kulturowym i wielowyznaniowym otoczeniu. 

D.B. – Jak przebiega współpraca między 
kapelanami – wobec wielości religii i wy-
znań w USA? 
– Wszystko sprowadza się do jednego – sza-
cunek. Możemy się nie zgadzać, mieć różne 
zapatrywania, ale musimy się nawzajem sza-
nować. Nasz kraj jest zbudowany na tradycji 
wolności religijnej. W Stanach Zjednoczonych 
wszystkie religie mają konstytucyjnie zapew-
nioną wolność praktyk religijnych. Wolność 
i szacunek – to warunki współpracy pomiędzy 
kapelanami różnych wyznań. Tylko człowiek 
wolny szanuje drugiego człowieka. Różnimy 
się, ale pracujemy ponad podziałami. 

D.B. – Jakie obowiązki spełnia Ksiądz Bi-
skup?
– Mój Wikariat obejmuje Europę i Azję, więc 
po pierwsze i przede wszystkim, jestem pa-
sterzem dla moich księży i wspieram ich w ich 
posłudze. Po drugie, pomagam im w forma-
cji, katechizacji, katolickiej edukacji itp. Jeż-
dżę również do parafii wojskowych i odpra-
wiam Msze Święte.

D.B. – Ksiądz Biskup był kiedyś żołnierzem 
MP (Military Police), potem kapelanem 
wojskowym, teraz biskupem. Dlaczego ka-
pelan jest potrzebny żołnierzowi?
– W czasie wojny potrzebujemy moralnego 
drogowskazu. Dowódcy doświadczają dyle-
matów moralnych, muszą podejmować trud-
ne decyzje. Kapelani pomagają, służą radą  
w trudnych wyborach, które nie są etycznie 
neutralne. Jednak za program religijny odpo-
wiedzialni są dowódcy. Dowódca może być 
ateistą, ale jest odpowiedzialny za realizację 
programu religijnego.

D.B. – W jaki sposób zapewniane są fundu-
sze na realizację tego programu?
– Konstytucja USA zapewnia wolność religij-
ną, dlatego kapelani są niezbędni, by każdy 
żołnierz miał wolny dostęp do praktyk reli-
gijnych. Są oni gwarantami zaspokojenia po-
trzeb religijnych każdego żołnierza.
Kapelani w armii amerykańskiej wspomagają 
dowódców w wypełnianiu ich misji, troszczą 
się o żyjących żołnierzy, modlą się za zmar-
łych i opiekują się rannymi. Dlatego też do-
wódcy mają znaleźć fundusze na program, 
do którego realizacji niezbędne są m.in.: 
modlitewniki, katechizmy i inne materiały 
ewangelizacyjne. Zakup tych materiałów to 
zadanie dla dowódcy, nie dla kapelana.

D.B. – Jak przyjmowana jest posługa księży 
kapelanów w armii amerykańskiej? 
– Dowódcy widzą wartość i rezultaty naszej 
pracy. Dlatego też z życzliwością przyjmują 
kapelanów.

Nasz kraj jest zbudowany
na tradycji wolności religijnej

Dzięki temu są oni kapelanami dla wszystkich 
ludzi – wierzących i niewierzących, dla ludzi 
różnych wyznań. Pierwsza nasza szkoła, do 
której uczęszcza przyszły kapelan wojskowy, 
znajduje się w Południowej Karolinie, w Fort 
Jackson. Przygotowanie do posługi kapelań-
skiej trwa w niej 9. tygodni.

D.B. – Jak strukturalnie zorganizowane jest 
wojskowe duszpasterstwo amerykańskie? 
– W amerykańskim duszpasterstwie wojsko-
wym istnieją 4. wikariaty, do których należą 
dekanaty. Obecnie mamy tylko 2. dekanaty: 
1 w Europie, 1 w Azji, które mi podlegają. 

D.B. – Jaka jest rola księży kapelanów w jed-
nostkach wojskowych, a jaka na wojnie?
– Księża kapelani wypełniają trzy główne zada-
nia, którymi są: troska o żyjących, modlitwa za 
zmarłych oraz opieka nad rannymi i chorymi.

D.B. – Jakie są reguły przyjmowania księży 
do duszpasterstwa wojskowego?
– Archidiecezja wojskowa w USA przyjmuje 
księży z innych diecezji. Tak więc „wypoży-
czamy” już powołanych księży i wprowa-
dzamy ich w duszpasterstwo wojskowe. 
Potrzebujemy mężczyzn o silnym charakte-
rze, wysportowanych, o dużej odporności 
psychicznej i fizycznej, aby potrafili sprostać 
wymaganiom wojennym. Nie chcemy, aby 
sami stali się ofiarami na polu walki, ale 
by przyczyniali się do militarnego sukcesu 
– przywrócenia pokoju. 

Bp J.G. – Czy w USA istnieje specjalne semi-
narium dla kapelanów wojskowych?
– Nie mamy oddzielnego seminarium, chociaż 
rozpoczęliśmy nowy program, który się nazy-
wa „współsponsorowanie”. Polega on na tym, 
że gdy zgłosi się do kapelana żołnierz, który 
pragnie zostać księdzem, nasza Archidiecezja 
płaci połowę za jego edukację, a diecezja ma-
cierzysta drugą połowę. Taki żołnierz po ukoń-
czeniu seminarium pracuje najpierw w parafii 
diecezjalnej przez 3 lata. Następnie powoły-
wany jest do duszpasterstwa wojskowego na 
kolejne 3 lata, po czym odbywają się negocja-
cje, by przedłużyć ten okres. Tak więc każdy 
nowo wyświęcony kapłan – w parafii diece-
zjalnej zdobywa doświadczenie kapłańskie, 
by później mógł pracować w duszpasterstwie 
specjalistycznym.

Bp J. G. – W polskim duszpasterstwie woj-
skowym jest podobnie. Najpierw trzeba 
być księdzem z doświadczeniem duszpa-
sterskim, a dopiero później kapelanem woj-
skowym.
– Wspaniale, to jest bardzo ważne. Cieszę się, 
że mamy te same zasady w tym względzie.

Z Wikariuszem Biskupim Europy i Azji Ordynariatu Polowego USA 
bp. Richardem Spencerem rozmawia Danuta Berezowska
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D.B. – W polskim duszpasterstwie wojsko-
wym życie religijne żołnierzy skupia się 
wokół kościołów i kaplic garnizonowych. 
A jak jest w armii amerykańskiej?
– W amerykańskim duszpasterstwie wojsko-
wym nie mamy kościołów garnizonowych, ani 
parafii. Istnieją jednakże miejsca sprawowania 
kultu. Są to budynki spełniające funkcje kapli-
cy. Taki budynek jest wykorzystywany przez 
chrześcijan, wyznawców judaizmu, mormo-
nów, muzułmanów oraz wyznawców innych 
religii. Są to więc kaplice, nie kościoły.

Bp J.G. – Ilu żołnierzy zainteresowanych 
jest kontaktem z kapelanem?
– Podczas wojny, w sytuacjach zagrażających 
życiu, oddalenia od najbliższych żołnierze 
potrzebują kapelanów. Natomiast w czasie 
pokoju kapelan poszukuje żołnierzy.

Bp J.G. – Jak trwoga to do Boga?
– Jako duszpasterze musimy im „przynieść” 
Kościół. Idziemy do nich i dzielimy się dobrą 

nowiną o Jezusie Chrystusie. Miejscem spo-
tkania nie musi być kaplica, ale może to być 
jakiekolwiek miejsce w jednostce: parking dla 
pojazdów mechanicznych, a także np. jadal-
nia. Czasami spotykamy się w barze, czasami 
na otwartej przestrzeni. W tych spotkaniach 
uczestniczy nawet 90–100 żołnierzy.
Idę na stołówkę, staję na stole i rozmawiam 
z nimi. Musimy być kreatywni. Dla młodych 
ludzi mamy program, który do nich przema-
wia. Nazwaliśmy go „teologią na zeszyt”; 
spotykamy się w barze, bierzemy piwo „na 
zeszyt”, zadajemy pytania i odpowiadamy; 
zrelaksowani, nieformalni. Znika dystans, a to 
sprzyja szczerym i otwartym rozmowom. Jest 
to bardzo popularna forma kontaktu z mło-
dymi. Oni nie przychodzą do kościoła, to my 
odnajdujemy ich w klubach czy barach.

Bp J.G. – Kapelani muszą więc być bardzo 
kreatywni?
– Tak, i muszą wyglądać niekonwencjonalnie 
Oczywiście, wyobraźnia jest pomocna. Kiedy 

byłem w Korei wiele lat temu, zorganizowa-
łem rowerowy klub katolicki. W każdą sobotę 
rano wyruszaliśmy na przejażdżki rowerowe 
i rozmawialiśmy. Mieliśmy również katolicką 
grupę wspinaczkową…

Bp J. G. – Może to być także katolicka gru-
pa rybacka… Jeden z księży w Krakowie 
posiada małe jeziorko wokół swojej pa-
rafii. Wielu mężczyzn nie chodziło do ko-
ścioła, ale kiedy ksiądz zorganizował koło 
rybaków katolickich, wielu z nich wróciło 
do Pana Boga.
– Podoba mi się ten pomysł; minęło wiele 
lat, kiedy łowiłem ryby. Muszę znowu spró-
bować.

Bycie świadkiem Chrystusa i Jego Matki 
to wielka odpowiedzialność. Dziękujemy 
Księdzu Biskupowi – w imieniu wszystkich 
pielgrzymów XX Pielgrzymki Wojskowej na 
Jasną Górę – za świadectwo wspólnego 
pielgrzymowania. 

opr. zjk, jes

– W pielgrzymkach wojskowych w ich 20. let-
niej już historii, uczestniczyłem wielokrotnie. 
Jeszcze wówczas, gdy pielgrzymki wojskowe 
wychodziły promieniście z Bydgoszczy, Wro-
cławia,  Lublina i spotykały się z warszawską, 
WAPM na Przeprośnej Górce, by razem wejść 
na Jasną Górę.  
W 1997 roku  mieliśmy wyjść z Bydgoszczy; 
wszystko było zapięte na ostatni guzik, ale ze 
względu na powódź… żołnierze byli potrzeb-
ni powodzianom. W 1998 r. z Bydgoszczy 
wyruszyło 750. żołnierzy, tak było do czasu 
zmian w wojsku. Dziś jest tylko jedna piel-
grzymka, centralna z Warszawy… 
Powiem szczerze, niezależnie skąd się idzie, 
wszędzie są cudowni ludzie. I tak pomyślałem 
sobie, że jak się spotyka na swojej drodze do-
brych ludzi, to choćby człowiek był zły, sam 

się staje lepszy – dobrocią tych ludzi, których 
spotyka. Korzysta z tej miłości.
Kiedyś Cyprian Kamil Norwid powiedział, żeby 
napić się z karafki, wystarczy podnieść rękę, ale 
żeby napić się ze źródła, trzeba uklęknąć, po-
chylić czoła. Wydaje mi się, że to pielgrzymowa-
nie na Jasną Górę jest właśnie takim klękaniem 
przy źródle, z którego możemy zaczerpnąć to, 
co najpiękniejsze może dać nam Bóg i spotkany 
człowiek.
Każdego dnia spotykamy innych ludzi, każda 
pielgrzymka jest inna i niepowtarzalna przez 
to, że każdy człowiek jest inny, każdy dzień nas 
czymś obdarowuje. I człowiek jest szczęśliwy 
szczęściem tej wspólnoty. 
Kiedy się budzę każdego poranka, dziękuję 
Panu Bogu, że mi pozwolił tu być. Nie zawsze 
mogę iść, bo jestem po artroskopii. Pierwszego 

dnia przeszedłem 26 km, drugiego tylko 12, 
ale trzeciego już 18…
Naprawdę jestem szczęśliwy. Kiedy jadę z kie-
rowcą, wtedy mnie serce boli, że nie mogę 
z nimi iść. Mam wtedy wyrzuty sumienia, bo 
człowiek chciałby niejako swoją obecnością 
ulżyć trudowi pielgrzyma…
Jest w Bydgoszczy cudowna Pani major Alek-
sandra Komendzińska. To jest staruszka, która 
wiele w życiu przeszła. Ona jest dla nas, piel-
grzymów takim źródłem łaski. Ona kilka razy 
dziennie odmawia różaniec w naszej intencji. 
Gdziekolwiek byłem w parafii, towarzyszyła 
mi jej modlitwa. Mówią, że jest jakiś „anta-
gonizm” między Bydgoszczą a Toruniem. 
A to nieprawda, uśmiecha się ks. Karczewski. 
Bo właśnie z Bydgoszczy płynie najwięcej łask 
z Bydgoszczy dla Torunia, a w tym wypadku 
dla pielgrzymki toruńskiej. Dziękuję więc Panu 
Bogu, że wciąż spotykam na swojej drodze 
ludzi o Bożych sercach.                  oprac. jes

Ks. płk Marek Karczewski, Koordynator Ruchu Pielgrzymkowego
w Ordynariacie Polowym WP:

Dziękujemy za serdeczność i otwartość
W tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce 
wojskowej na Jasną Górę szli m.in. nasi bra-
cia Słowacy. Wśród nich Pawel Papp, strażak, 
dziadek jednego wnuka i dwóch wnuczek, le-
gitymujący się 38.letnim stażem małżeńskim. 
Szły również dwa małżeństwa związane ze 
środowiskiem słowackiej Policji. Maria Taz-
ka pielgrzymowała na Jasna Górę z mężem, 
Ladislarem Tazkim, który pracuje w Policji 
w wydziale ds. antykorupcji. Są małżeństwem 
od 10 lat. Małżeństwo Jan Mrcica i Erika Mrci-
ca są 9 lat po ślubie. Erika pracuje w policji, 
w wydziale przesłuchań.
W pielgrzymce uczestniczą po raz pierwszy.
– Bardzo dobrze znamy polskie góry, przyzna-
ją. – Jeździmy do Zakopanego, opowiadają 
słowaccy pielgrzymi. W Polsce robimy zakupy, 
bo taniej (w Słowacji wprowadzono euro). Ko-
rzystamy też z kąpieli termalnych.

Zapytani o podobne do jasnogórskiego sanktu-
aria maryjne i tradycje pielgrzymowania odpo-
wiadają:
– Na Słowacji są Sanktuaria Maryjne takie jak 
Mariańka, Levoca, Sastin, ale takiej atmosfery 
jak na Jasnej Górze nie ma. Nie ma u nas też 
tradycji, jaką obserwujemy w Polsce, że ludzie 
wychodzą na drogę, czekają przed domami na 
przejście pielgrzymów, częstują z serca tym co 
mają. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, z jaką 
radością i wiarą ludzie pielgrzymują. 
Jak znoszą tę wymagającą drogę nasze nogi? 
– Jesteśmy zaprawieni w chodzeniu po polskich 
górach, więc nie było większych problemów 
z nogami, przyznają. 
Słowaccy bracia pielgrzymi z uznaniem mówią 
o naszej logistyce wojskowej: – Wszystko było 
super! Jedzenie wyborne, cała organizacja, logi-
styka na medal. Wojsko zapewniło wszystko, do-
słownie wszystko, co pielgrzymowi do szczęścia 
potrzebne. Nie udało się tylko jedno, śmieją się, 
pokonać komarów. Jesteśmy bardzo wdzięczni, 

chcielibyśmy podziękować za serdeczność 
i otwartość, za pomoc.
Jan i Erika każdy dzień swojego pielgrzymo-
wania poświęcali innej intencji. Jednego dnia 
modlili się za rodziców, innego za dziadków, 
za krewnych i o zdrowie. 
Drugie małżeństwo pielgrzymowało z prośbą 
o potomstwo.
– Jeśli Bóg pozwoli, chcielibyśmy pójść w przy- 
szłym roku. Tym bardziej, jeśli Bóg obdarzy 
nas dziećmi. Wtedy trzeba podziękować, 
mówią.
Kiedy do pielgrzymki dołączył biskup armii 
słowackiej Frantisek Rabek bardzo serdecznie 
go przywitali. Czuli się bowiem troszeczkę 
osieroceni bez własnego księdza.
– Cieszymy się, że teraz będziemy pielgrzymo-
wać z naszym pasterzem, mówili.
Bo by radość pielgrzymowania była pełna 
– „owce potrzebują pasterza”. A pielgrzymka 
to przecież Kościół w drodze.

 Beata Piontek / E. Szmigielska-Jezierska

Słowaccy pielgrzymi:
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Wojsko to nasza chluba i nadzieja

– Z powodu ludzkiej słabości niejednokrotnie zło zaczyna dominować 
nad dobrem. W sytuacji zagrożenia tego co dobre i szlachetne, za-
równo jednostki, jak i całe narody mają prawo do skutecznej obrony. 
Dlatego potrzebne są siły zbrojne – mówił podczas Mszy św. w intencji 
wojska, biskup polowy WP Józef Guzdek.
W homilii bp Guzdek podkreślił, że kluczem do eliminowania zła współ-
czesnego świata jest wychowanie młodego pokolenia oraz właściwe 
formowanie ludzkich sumień, umysłów i serc. – Do tej odpowiedzialnej 
pracy potrzebni są ludzie o prawych sumieniach. Świat zagrożonych 
współczesnymi formami barbarzyństwa woła o świętych rodziców 
i nauczycieli – podkreślił. Ordynariusz wojskowy powiedział, że służba 
w wojsku jest służbą pełnioną w imieniu i na rzecz społeczeństwa. 
Na koniec bp Guzdek zaapelował o wierną służbę Ojczyźnie. – Czę-
sto też stawiajmy sobie pytanie: czy mojej Matce Ojczyźnie dałem już 
wszystko, na co mnie stać? – zakończył.
Eucharystię koncelebrowali z bp Guzdkiem, bp Richard Spencer, bi-
skup pomocniczy armii Stanów Zjednoczonych oraz liczne grono ka-
pelanów Ordynariatu Polowego WP. Obecny był także nowy minister 
ON Tomasz Siemoniak. Wspólnie modlili się przedstawiciele wielu 
armii świata, m.in. USA, Niemiec, Litwy, Słowacji i Ukrainy. Obecni 
byli kapelani wojska polskiego kościołów ewangelicko-augsburskiego 
i prawosławnego, przedstawiciele Sejmu i Senatu. W katedrze polowej 
stanęły poczty sztandarowe wojskowe, Straży Granicznej, Policji, Służb 
Celnych i organizacji kombatanckich.

Prezydent Komorowski wręczył nominacje generalskie

– Armia, także w warunkach państwa demokratycznego, a może wła-
śnie w sposób szczególny w warunkach państwa demokratycznego 
i niepodległego, jest istotnym kośćcem całego państwa. To jest jeden 
z filarów, na którym opiera się nie tylko bezpieczeństwo nas wszyst-
kich, ale również cały gmach państwowy – powiedział podczas uro-
czystości wręczenia aktów nominacyjnych, buzdyganów generalskich 
i odznaczeń państwowych prezydent Bronisław Komorowski. Z rąk 
prezydenta, Zwierzchnika Sił Zbrojnych nominację na pierwszy stopień 
generalski otrzymało 9 pułkowników. Prezydent wręczył także odzna-
czenia państwowe oraz pamiątkowe ryngrafy dla odchodzących ze 
służby generałów. Przed uroczystością na dziedzińcu Belwederu, pre-
zydent złożył kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Modlitewna klamra spięła obchody Święta Wojska Polskiego. 
Rano, w Katedrze Polowej Msza św. z udziałem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego i jego małżonki, zainaugurowała 
uroczyste obchody. Eucharystię celebrowali bp Józef Guzdek, 
ordynariusz wojskowy oraz bp Richard Spencer, biskup po-
lowy armii USA. We Mszy św. uczestniczyli nowomianowani 
generałowie, którzy po Eucharystii, w Belwederze otrzymali 
akty mianowań. W południe na Pl. Piłsudskiego odbyła się 
uroczysta zmiana wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Wieczornym apelem przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej biskup Guzdek przewodniczył modlitwie, 
podczas której zawierzył żołnierzy i funkcjonariuszy opiece 
Wniebowziętej Najświętszej Maryi Panny.

Apel Jasnogórski

– Wojsko Polskie jest chlubą i nadzieją narodu – mówił podczas apelu 
jasnogórskiego biskup polowy WP Józef Guzdek. Ordynariusz wojsko-
wy przewodniczył wieczornej modlitwie przed cudownym obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Święto Wojska Polskiego. Do kaplicy, 
na modlitwę, przybyło liczne grono generałów, oficerów i podofice-
rów wojska.
Na początku wieczornego rozważania bp Guzdek przywołał słowa ode-
zwy skierowanej przez pierwszego biskupa polowego Stanisława Galla 
do żołnierzy udających się na front w lipcu 1920 roku. Podkreślił bo-
haterstwo polskich żołnierzy, dramat i cierpienia ludności cywilnej oraz 
ofiarność z jaką posługę nieśli im kapelani wojskowi. Przywołał postacie 
ks. mjr. Ignacego Skorupki, poległego pod Ossowem oraz ks. mjr. Cy-
priana Rozumkiewicza, zamordowanego przez bolszewików pod Lidą.

Bp Guzdek zwrócił uwagę, że po wojennym przesileniu i zwycięstwie 
naród zwrócił się z dziękczynieniem ku Maryi, bo „wiedział Komu dzię-
kować za odzyskaną wolność”. 
Nawiązując do obchodzonego tego dnia Święta Wojska zawierzył pol-
skie siły zbrojne opiece Maryi – Hetmanki Żołnierza Polskiego. – Wej-
rzyj na dowódców i żołnierzy stojących przed Tobą w godzinie Apelu 
Jasnogórskiego. Swym płaszczem opieki otocz tych, którzy są sługami 
pokoju i bezpieczeństwa i wolności narodów. Polecamy Tobie szcze-
gólnie tych, którzy pełnią niełatwą służbę w Afganistanie i na innych 
misjach poza granicami kraju – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że Europie potrzebny jest „cud prze-
miany ludzkich serc; zwycięstwa dobra nad złem, miłości nad niena-
wiścią”. – Przez Twoje pośrednictwo prosimy: Europę wolną pobłogo-
sław, Panie! – powiedział.
Po modlitwie bp Guzdek udzielił żołnierzom i pracownikom wojska 
błogosławieństwa. Podziękował generałom za obecność i „za świadec-
two wiary, jakie dali swoją obecnością”. Zwracając się do pielgrzymów 
wypełniających jasnogórską bazylikę zaapelował o modlitwę w intencji 
wojska. – Pamiętajcie o wojsku, otaczajcie modlitwą naszych synów 
i córki. Kochajcie wojsko, bo to nasza chluba i nadzieja – podkreślił.

Krzysztof Stępkowski

Bp Guzdek zwrócił że po wojennym przesileniu i zwyci stwie 
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Z okazji Święta Wojska Polskiego, obchodzonego 15 sierpnia 
w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r., dla uczczenia chwały 
oręża polskiego i pamięci żołnierzy, którzy polegli w walkach 
o niepodległość, przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się 
uroczysta zmiana wart. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP Bronisławem Ko-
morowskim, Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem, 
reprezentanci Sejmu i Senatu, władz wojskowych z Szefem Sztabu Ge-
neralnego WP gen. Mieczysławem Cieniuchem, władz samorządowych, 
kombatanci i harcerze. Na uroczystość przybył Biskup 
Polowy WP Józef Guzdek.
Nad głowami licznie zgromadzonych warszawiaków i przy-
byłych gości powiewała flaga państwowa, proporzec pre-
zydencki oraz flagi Rodzajów Sił Zbrojnych.  
W hołdzie bohaterom, oficer z Dowództwa Garnizonu War-
szawa, ppłk Krzysztof Makarewicz, odczytał Apel Pamięci. 
Na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wybrzmiał salut 
armatni.
W okolicznościowym wystąpieniu Prezydent Bronisław Ko-
morowski podkreślił: „Stajemy tu, by oddać hołd żołnier-
skiej krwi przelanej za Ojczyznę (…). Stajemy tu, by pokło-
nić się cieniom żołnierzy wszystkich polskich wojen i wszystkich polskich bitew. 
Bez ich ofiary nie byłoby Polski, także tej dzisiejszej – tej wolnej, suwerennej 
i demokratycznej”. „Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych serdecznie, z całego serca, 
dziękuję wszystkim żołnierzom. Serdecznie pozdrawiam też wszystkie rodziny 
żołnierskie, wspierając najbliższych w ich niełatwej służbie” – powiedział. 
Prezydent zaznaczył, że „Polska musi mieć nowoczesną armię”, a „katastrofa 
smoleńska ujawniła istotne słabości systemu kierowania i dowodzenia w Siłach 
Zbrojnych”. Bronisław Komorowski podkreślał konieczność reform w armii.
Na zakończenie zaznaczył, że „Święto Wojska Polskiego to znakomita okazja, 
aby naszym Siłom Zbrojnym podziękować za to, jak dzisiaj służą Polsce, jakie 
ryzyka i wyzwania muszą udźwignąć”.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza 
oraz defilada pododdziałów. 

Plac Piłsudskiego

Uroczystej Mszy św., sprawowanej 15 sierpnia na cmentarzu w Radzy-
minie, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, jednego z największych tryum-
fów polskiego oręża, przewodniczył abp Henryk Hoser, ordynariusz 
diecezji warszawsko-praskiej. Eucharystię koncelebrował m.in. ks. płk 
Sławomir Żarski. Dzień ten, obchodzony jako Święto Wojska Polskie-
go, splata się z Uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, której przypisujemy ratunek nie tylko Polski, ale i Europy przed 
bolszewicką nawałnicą w 1920 r. 

„Ukazał się też inny znak na niebie. Na tej ziemi, skrwawionej krwią na-
szych żołnierzy, na tej ziemi, gdzie spoczywają ich prochy, gdzie ich ciała 
oczekują zmartwychwstania. W 91. rocznicę Bitwy Warszawskiej, nazwanej 
Cudem nad Wisłą, dzisiaj wpatrujemy się w ten znak, który ukazał się na 
niebie i który jest nam dany jako kres czasów, koniec historii, jako ostatecz-
ne zwycięstwo suwerenności Bożej nad światem, bo tak trzeba odczytywać 
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” – podkreślił w homilii 
abp Hoser.
Po zakończonej Eucharystii, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski złożył 
życzenia wojsku w dniu ich Święta, przekazując kwiaty na ręce obecnego, naj-
starszego żołnierza Zdzisława Przybysza – walczącego w AK, Sybiraka, który 

12 lat spędził na „nieludzkiej ziemi”. Kombatant otrzymał także podziękowania 
od obecnych na  uroczystości gen. bryg. Jana Dziedzica, reprezentującego Sztab 
Generalny WP oraz płk. Andrzeja Drozda z  Dowództwa Garnizonu Warszawa. 
W hołdzie bohaterom odczytano Apel Pamięci, a Kompania Reprezentacyjna 
Wojska Polskiego oddała salwę honorową.  
Obchody 91. rocznicy Bitwy Warszawskiej w Radzyminie zakończyło złożenie 
wieńców pod mogiłą bohaterskich żołnierzy.

Radzymin

uroczysta zmiana wart. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
najwyższych władz państwowych z Prezydentem RP Bronisławem Ko-

bolszewicką nawałnicą w 1920 r. 

oczekuj
Cudem nad Wis
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abp Hoser.
Po zako
życzenia wojsku w dniu ich 
starszego 

tekst i zdjecia: Anna Tokarska
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W całym dramacie Powstania Warszaw-
skiego chyba najbardziej przejmujące są 
obrazy bestialstwa, jakie rozgrywały się na 
warszawskiej Woli. Czy moglibyśmy wrócić 
myślą do tamtych tragicznych wydarzeń 
sprzed 67 laty?
–  Urodziłem się na Woli, na ul. Nowolipie. Je-

stem pokoleniem powojennym, więc tego 
okropieństwa wojny nie przeżyłem, ale pa-
miętam z okresu dzieciństwa Kościół św. 
Augustyna na Nowolipkach i za kościołem, 
w sąsiedztwie Pawiaka, gruzy i wydepta-
ne ścieżki. Jako dziecko nie zastanawia-
łem się nad tym specjalnie, gruzy to gruzy 
– dla młodych ludzi miejsce zabaw. Dopiero 
z czasem przychodzi refleksja co to było, 
z czym się to wiązało. Ta refleksja każe się-
gnąć do literatury i moja wiedza pochodzi 
z opracowań literackich dawnej opozycji, 
bo nie wszystko mogłem znaleźć nawet 
w oficjalnych książkach, mimo, że dotyczy- 
ło to hitlerowskich Niemiec. 
Kiedy czytam historię ulicy Nowolipie, 
mieszkałem pod numerem 18, i dowiadu-
ję się, że od numeru 25 w czasie Powsta-
nia Warszawskiego odbywała się kaźń, że 
były zorganizowane doraźne krematoria, 
czyli stos drewna, gdzie palono setki ofiar, 
to było to bardzo głębokie doświadczenie 
wizualno-emocjonalne. 
Zaczytywałem się w Józefie Mackiewiczu, 
którego książki bardzo często traktowa-
ły o stosunkach polsko-wschodnich. Jego 
„Kontra” to silny epizod ukraiński i ukazanie 
związków ukraińskich z Niemcami. Ukraiń-
cy witali ich chlebem, solą i kwiatami, jako 
wyzwolicieli spod okupacji bolszewickiej. 
W sztabie wokół Hitlera była grupa ofi-
cerów, którzy próbowali stworzyć armię 
ukraińską, walczącą u boku Niemiec. Mimo 
sprzeciwu Hitlera, taka armia powstała 
i walczyła bardzo zaciekle z partyzantką Tito 
na Bałkanach. 
Czytam w „Kontrze”, że w tłumieniu Po-
wstania Warszawskiego bardzo doniosłą 
rolę odegrały formacje ukraińsko – umow-
nie nazwijmy je – azjatycko-kaukaskie. 
Skośne oczy, śniade cery, papachy kozackie 
i okrucieństwo, dzicz w oczach. Pojawia 
się nazwisko niejakiego Kamińskiego, któ-
rego później zlikwidowali czy też pozwolili 
zlikwidować sami Niemcy. To był zwyrod-

mojego środowiska, miejsca, gdzie się uro-
dziłem, wychowałem, spotykałem z rówie-
śnikami, gdzie graliśmy w piłkę, być może 
na prochach rozsypanych po eksterminacji 
ludności, to ciarki przechodzą po plecach. 
Mimo, że nie doświadczyłem tego osobi-
ście, ani moi rodzice, to jednak ta świado-
mość gdzieś istnieje. 
Okrucieństwo na taką skalę było normą 
w średniowieczu, kiedy królowie wyłupy-
wali sobie oczy, truli się, ścinanie katow-
skim mieczem było nagminne – z dzisiejszej 
perspektywy jest to okropne, ale takie były 
trochę barbarzyńskie czasy. I raptem mamy 
XX w., kiedy powstają organizacje między-
narodowe, jak Liga Narodów, kiedy użala-
my się nad głodującą Afryką, potępiamy 
neokolonializm, a tu jawi się barbarzyństwo 
tak zintensyfikowane, że aż nie do przyję-
cia. To musi budzić jakąś głęboką refleksję 
nad kondycją człowieczeństwa. Mówią, 
że człowiek to brzmi dumnie, a ja zawsze 
w opozycji do tego zdania próbuję skry-
stalizować inną formułę, że człowiek jest 
drapieżnikiem. Człowiek morduje, katuje, 
torturuje bez powodu, z nienawiści albo 
nawet dla przyjemności i to jest dla mnie 
zupełnie niezrozumiałe. 

Jeśli bestialstwa na taką skalę pojawiły się 
w sercu Europy, zachodzi obawa, że może 
się to zawsze powtórzyć, być może w innej 
formie, bardziej wyrafinowanej, sięgającej 
do nowszych osiągnięć cywilizacyjnych? 
–  Dlatego historia ma być nauczycielką wła-

śnie w tym kontekście. Tak naprawdę na-
tura człowieka niewiele zmieniła się przez 
tysiąclecia. Rozbudowaliśmy intelekt, ale 
istota człowieczeństwa – zło i dobro tkwią-
ce w człowieku – istniała i wciąż istnieje, 
więc nauka wyciągana z historii ma dać 
zaporę przeciwko powtórzeniu się tych 
okropieństw, które pojawiły się w I czy 
II wojnie światowej. Szczególnie II wojna 
była zupełnie niewyobrażalnym katakli-
zmem, którego źródłem był system totali-
tarny, ale tworzony przez naród niezwykle 
kulturalny, o ogromnym dorobku artystycz-
nym i nieprawdopodobnym potencjale in-
telektualnym. Sięganie do historii ma nas 
uchronić przed powtórzeniem okropności 
wojny, uczulić nas, abyśmy obserwowali 
bacznie swoje środowisko, otoczenie i nie 
zawierzali łatwym sloganom. 

W jaki sposób przekazać młodemu pokole-
niu Polaków ogrom tego dramatu wojenne-
go? To właśnie kolejne pokolenia młodych 
ludzi na świecie mają nie powtórzyć heka-
tomby, jaka była udziałem ich przodków.

Imperatyw wolności

nialec. Bestialstwa, jakich dopuszczali się 
ci ludzie na warszawskiej Woli, przechodzą 
ludzkie wyobrażenia. Prześcigali Niemców 
w okrucieństwie. Być może spowodowały 
to zaszłości historyczne, niechęć do Pola-
ków, bo stosunki polsko-ukraińskie w okre-
sie II Rzeczypospolitej nie były przecież sie-
lankowe. Czy musiało być tak okrutnie? Nie, 
ale to rodzi pewne pytania. 
Zastanawiam się skąd wzięły się te groby 
ukraińskie na wolskim cmentarzu prawo-
sławnym? Nie wiem czy są to właśnie ci 
Ukraińcy, którzy pacyfikowali Wolę w cza- 
sie Powstania? Takie doświadczenia bar-
dzo wpływają na emocjonalność człowie-
ka, który poszukuje prawdy. Idę, widzę 
grób Ukraińca, widzę daty ich śmierci 
i natychmiast jest skojarzenie i chęć się-
gnięcia do literatury, żeby poszukać źró-
deł pochówku tego człowieka właśnie 
w tym miejscu. 

Dlaczego ostrze hitlerowskiego ataku zo-
stało skierowane właśnie na obszar war-
szawskiej Woli?
–  Prof. Maria Trzcińska napisała wielką książ-

kę, która nie jest akceptowana przez wszyst-
kie środowiska. Podobno w dokumentacji 
niemieckiej pojawia się obóz koncentracyj-
ny KL Warschau, który był budowany na 
Kole, przy Warszawie Zachodniej i na gru-
zach getta. Mówi się o tunelu przy Dworcu 
Zachodnim, w którym była zainstalowana 
komora gazowa. 
Jeżeli obóz koncentracyjny KL Warschau na-
prawdę istniał, a był to obszar Woli i części 
Śródmieścia, była już infrastruktura służąca 
eksterminacji ludności. Trudno jednoznacz-
nie powiedzieć, czym się kierowały władze 
niemieckie, ale faktem jest, że między 5 a 8 
sierpnia 1944 r., gdzie 5 sierpnia jest datą 
najbardziej wyrazistą, zamordowano na 
Woli ok. 40 tys. ludzi. To jest niewyobrażal-
na liczba – ginęły kobiety, dzieci, starcy, ale 
i żołnierz walczący. Ludzkie zwłoki były zwa-
lane na zaimprowizowane krematoria, pa-
lone, niszczone, a prochy rozsiewane, żeby 
nie było żadnych śladów. Dokumentacja 
historyczna mówi o 2 tygodniach mordów, 
bo eksterminacja zaczęła się już 2 sierpnia, 
kulminacja to jest 5-8 i trwała do 17 sierp-
nia. Podaje się ogólną liczbę 65 tys. ofiar. 
Hitlerowskie wojsko, dla doraźnych celów, 
pędziło ludność cywilną jako żywe tarcze 
przed czołgi. Trudno, żeby powstańcy mie-
li strzelać do swoich matek i ojców. W ten 
sposób Niemcy zdobywali barykady, za któ-
rymi kryli się powstańcy.
To musi oddziaływać na psychikę, na wraż-
liwość każdego człowieka. Jeżeli dotyczy to 

Z Andrzejem Krusiewiczem, miłośnikiem i znawcą polskiej historii, lite-
ratury i sztuki, spikerem radiowym, prezenterem widowisk artystycz-
nych i uroczystości patriotyczno-religijnych, w 67. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego i rzezi na Woli, rozmawia Anna Tokarska

Fo
t.:

 a
rc

hi
w

um
 w

ła
sn

e



9

–  Trzeba znaleźć takie instrumenty i środ-
ki przekazu, które by do nich trafiły, były 
atrakcyjne z dzisiejszej pespektywy. Dzisiaj 
młodzi ludzie są wychowani na szybkim, 
krótkim obrazku, krótkiej treści, która może 
jest powierzchowna, ale może też zapaść 
głęboko w serce. Nie jestem dydaktykiem, 
który potrafiłby taką receptę od razu zna-
leźć, ale myślę, że zbudowanie Muzeum 
Powstania Warszawskiego jest dobrą inicja-
tywą. Byłem raz w tym Muzeum i widzia-
łem pewien rodzaj wizualizacji. Ja bym to 
jeszcze bardziej unaocznił, żeby to nie było 
takie czyste, muzealne, żeby można się było 
nawet troszkę pobrudzić. 
Współczesna pedagogika próbuje poradzić 
sobie z tym problemem, jak przekazać hi-
storię – nieodległą przecież – żeby była 
atrakcyjna, a jednocześnie wartościowa 
w sensie merytorycznym, żeby nie była taką 
niepopularną strawą wpychaną na siłę. Nikt 
nie lubi taniego dydaktyzmu, młodzi ludzie 
są z natury zbuntowani, mają swój świat. 
Ostatnio słyszałem o szwedzkim zespole, 
który śpiewa piosenkę o Powstaniu War-
szawskim. Być może nawet przez ostrą for-
mę hardrockową, która jest atrakcyjna dla 
młodego człowieka, uda mu się zaszczepić 
zainteresowanie, bo jeśli nie zwróci to jego 
uwagi, młody człowiek zignoruje każdy 
przekaz. 
Na pytanie, jaki znaleźć sposób, żeby trafić 
do młodego człowieka, właściwie chyba nie 
ma odpowiedzi, która by satysfakcjonowa-
ła wszystkich. Są bowiem różne grupy ludzi 

o różnym przygotowaniu intelektualnym, 
wywodzący się z różnych środowisk, do 
których trzeba próbować trafiać w sposób 
niemal indywidualny. Powinno być to po-
dejście ciepłe, serdeczne i przekonywujące, 
ale w sposób prowokujący indywidualne 
myślenie.

Czy można poddawać w wątpliwość sens 
wybuchu Powstania, okupionego tak 
ogromną ofiarą krwi żołnierzy i ludności 
cywilnej? Czy pozostajemy wtedy wierni 
ich przesłaniu, które w obliczu śmierci tym 
wymowniej powinno do nas przemawiać?
–  Na to pytanie odpowiedziałbym także py-

taniem. Znam wcale niemałą grupę ludzi, 
którzy mówią o sprawcach Powstania, czy-
li o decydentach, per: zbrodniarze. Wtedy 
ja zadaję pytanie: „Dlaczego nazywasz ich 
zbrodniarzami?”. „Bo zobacz, do czego oni 
doprowadzili!”. Wtedy odpowiadam: „My 
patrzymy z perspektywy doświadczenia 

zniszczonej Warszawy, spalonego miasta, 
eksterminacji ludności, wygnanej później 
z Warszawy, ale w momencie wybuchu Po-
wstania kierowaliśmy się innymi przesłan-
kami”. Decyzje kierownictwa Powstania 
były decyzjami wojskowymi, natomiast pod 
dowódcami są żołnierze, młodzi ludzie, 
którzy widzą naokoło flagi ze swastyką, 
którym nie wolno mówić po polsku, nie 
mają polskiej szkoły, w każdej chwili grozi 
im łapanka na ulicy i oni wiedzą, że żyją 
w swojej Ojczyźnie okupowanej przez bar-
barzyńcę. Czy można tym ludziom zabronić 
chwycić za broń w imię wolności własnej, 
swoich najbliższych, swojego miasta i Pol-
ski? Kiedy dzisiaj spotykam powstańców, 
którzy mówią, jak bardzo czekali na hasło 
do wybuchu Powstania, to te nastroje były 
przecież znane ówczesnemu kierownictwu. 
Pomijam już dywersyjną działalność rozgło-
śni sowieckich, które nawoływały do wybu-

chu Powstania. Polacy mieli prawo wierzyć 
– Rosja była przecież sojusznikiem aliantów 
przeciwko Hitlerowi – że kiedy Powstanie 
wybuchnie, wesprą je militarnie. Dzisiaj wie-
my, że to było oszustwo. Wiemy o PKWN, 
o bolszewikach w polskich mundurach, 
o planach rusyfikacji przez bolszewików... 
Czy Powstanie Warszawskie miało sens? 
Tak, bardzo głęboki, bardzo ludzki, huma-
nistyczny. To, co jest najgłębsze w człowie-
ku, wewnętrzna wolność, doprowadziła do 
jego wybuchu. Był to akt rozpaczy wynika-
jący z wewnętrznego przekonania o wol-
ności człowieka i wolności wyboru. Lepiej 
zginąć za wolność, niż gnić w kazamatach 
okrutnego okupanta. Doświadczenie czy 
perspektywa historyczna zmienia optykę, 
dlatego rozumiem różne punkty widzenia. 
Jednak w całej tej dyskusji o sensie wybu-
chu Powstania, bardzo mocno przemawia 
do mnie wewnętrzny imperatyw wolnościo-
wy każdego człowieka. 

Myślę, że interpretacja, iż Powstanie uchro-
niło Polskę od utraty pełnej suwerenności 
jest uzasadniona. I to jest oczywiście sukces 
Powstania, sukces długofalowy, polityczny. 
Z tej perspektywy długofalowej myślę, że 
było to osiągnięcie narodu polskiego i pew-
nej wizji wolnościowej ówczesnych elit. 

Uczestnicy obchodów rocznicowych wy-
buchu Powstania doskonale rozpoznają 
Pana niezwykły głos, który rozbrzmiewa 
na uroczystościach, dostrzegając jednocze-
śnie Pana głębokie zaangażowanie i wielki 
autentyzm prezentowanych treści, który 
zdradza, że etos Powstania Warszawskiego 
jest Panu bardzo bliski...
–  W moim bliskim otoczeniu jest wielu akow-

ców, którzy walczyli w Powstaniu – bar-
dzo dzielni, odważni i prawi ludzie. Od 
nich uczyłem się historii, dopytywałem ich 
o różne wydarzenia. Myślę, że i wychowa-
nie rodzinne – to zasługa mamy – ukształ-
towało mnie w taki sposób, że życie traktu-
ję jako formę odpowiedzialności, pewnego 
obowiązku za siebie; powinienem się wy-
kształcić, poszerzać swoje horyzonty, mieć 
świadomość swojego istnienia, bytu. Wyni-
ka to z wychowania domowego, a gdzieś 
obok tego, a może razem z tym, jako rodzaj 
uogólnienia tych jednostkowych oczekiwań 
w stosunku do mojej osoby, jest oczekiwa-
nie państwa. 
Jeżeli prowadzę uroczystości patriotycz-
ne, czy państwowe z udziałem prezydenta 
państwa, miasta, przywódców partyjnych, 
parlamentu, to bardzo głęboko mam za-
korzeniony szacunek dla naszej historii, dla 
naszych osiągnięć i udział w takich uroczy-
stościach jest dla mnie emocjonalnym prze-
życiem. Traktuję to jako zaszczyt w służbie 
państwa. 
W radiu publicznym, w którym pracuję 
od kilkudziesięciu lat, nauczono mnie, że 
najważniejszym elementem tej pracy jest 
słuchacz. Każda moja czynność radiowa 
i w jakichś sposób związana z radiem, jest 
nacelowana na odbiorcę, na słuchacza. Sta-
ram się z ogromnym szacunkiem traktować 
i bezdomnego, i miliardera. To jest taki sam 
człowiek, tylko losy życiowe inaczej mu się 
ułożyły. Jeżeli prowadzę uroczystości rangi 
państwowej; patriotyczne, religijne czy kon-
certy, to – nieważne – czy mam za słuchaczy 
100 tys. osób czy garstkę staruszków, czy 
tylko jedną osobę. To jest ta sama wartość, 
to jest ten odbiorca, którego bardzo cenię. 

Dziękuję bardzo za interesującą rozmowę.

Pawiak jest dla mnie miejscem szczególnym, bo prze-
szedł przez niego mój dziadek. Sympatyzował on 
z hallerczykami i działał aktywnie w podziemiu. Wydany 
przez konfidenta Gestapo (na oczach mojej mamy Ge-

stapo zabrało dziadka z domu), trafił na Pawiak, a stamtąd do 
Mauthausen – Gusen. Do domu nigdy już nie wrócił. Po wojnie 
rodzina  poszukiwała go przez Czerwony Krzyż, ale nie dał zna-
ku życia. Przez wiele lat stawiałem świeczkę przy Drzewku na  
Pawiaku...
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1 sierpnia 2011 r., główne uroczystości rocznicowe przy Pomniku Gloria Victis 
na Powązkach

Stefan Sot wraz z całą rodziną znalazł się 
w początkach sierpnia 1944 r. na warszaw-
skiej Woli w samym środku piekła. Hitle-
rowcy dokonywali eksterminacji ludności 
cywilnej dom po domu, kamienica po ka-
mienicy. 13-letni wówczas Stefan uniknął 
śmierci z rąk okupanta, ale podzielił los 
tysięcy mieszkańców Woli, zsyłanych do 
obozu zagłady w Oświęcimiu i austriackie-
go Mauthausen. 

Urodziłem się i mieszkałem na Woli przy 
ul. Okopowej 22. W czasie Powstania War-

szawskiego, 8 sierpnia, w godzinach popołudniowych Niemcy zdobyli ul. Okopową 
na odcinku, gdzie mieszkaliśmy. Ludzi z pobliskich domów zgrupowali na stronie 
nieparzystej ulicy m.in. mnie, moją mamę i stryjenkę z synem. W przeważającej mie-
rze były to kobiety, starcy i dzieci. Czekaliśmy dość długo. W tym czasie własowcy 
wyciągali młode dziewczęta i prowadzili je do pustych domów. Po pewnym czasie 
dziewczęta wracały zrozpaczone. Jak wynikało z rozmów starszych, dokonywano 
na nich gwałtów. Po kilku godzinach tych makabrycznych scen przyszedł oddział 
Niemców i zaczęli nas pędzić ulicami: Żytnią, Leszno, Działdowską, Wolską, Bema do 
Dworca Zachodniego. Po drodze leżało wiele trupów...
Na dworcu załadowano nas do pociągu i przewieziono do Pruszkowa. Na drugi dzień 
ogłoszono transport do Częstochowy, ale w rzeczywistości znaleźliśmy się w Oświę-
cimiu. Przy wrzasku Niemców wychodziliśmy z wagonów. Pierwsze wrażenie było 
okropne; krzyki Niemców, szybko poruszający się więźniowie w pasiakach, wokoło 
baraki ogrodzone drutami kolczastymi i wieżyczki z posterunkami. Na noc zapędzo-
no nas do pustego baraku. Na gołym klepisku spędziliśmy dzień czy dwa. W tym 
też baraku zostałem spisany i oznaczony numerem 192705 jako więzień polityczny. 
W mojej pamięci data przywiezienia do Oświęcimia utrwaliła się jako dzień 10 sierp-
nia 1944 r. 
W obozie pomoc starszych więźniów była bardzo cenna: zaopatrywali nas w ciepłą 
odzież, buty, słodką kawę. Pomocą okazywaną przez nich dzieliliśmy się z naszymi 
rodzinami i znajomymi po drugiej stronie drutów. Pewnego dnia odbierałem od kole-
żanki menażkę dla brata. Gdy zbliżyliśmy się do drutów, Niemiec stojący na wieżyczce 
strzelił i trafił ją w prawe udo. 
W Oświęcimiu moja matka złamała nogę i leżała w izbie chorych, tam też została do 
wyzwolenia, o czym dowiedziałem się już po wojnie, po powrocie do kraju. 
Jak sobie przypominam, z naszej grupy w Oświęcimiu pozostał tam na zawsze jeden 
z naszych kolegów o nazwisku Wiśniewski, który prawdopodobnie zachorował na 
zapalenie opon mózgowych i poszedł na rewir, z którego nie wrócił. 
Nadszedł dzień ewakuacji, zrobiono zbiórkę na drodze. Przyszedł blokowy i oznaj-
mił, że będziemy długo szli (...). Nocą wyruszyliśmy w drogę. Z naszej grupy ucie-
kło dwóch więźniów. Niemcy zaczęli strzelać kulami świetlnymi. Czy powiodła się 
ucieczka tych dwóch? – tego nie wiem. Po drodze mijaliśmy ciała zabitych kobiet 
i mężczyzn. Wśród nich rozpoznałem po włosach, ubraniu i butach moją matkę, któ-
ra leżała twarzą do ziemi. Byłem zrozpaczony, chciałem pozostać razem z nią, jednak 
brat i koledzy nie dopuścili do tego. Jak już wspomniałem, nie była to moja matka, 
ona pozostała w Oświęcimiu do czasu wyzwolenia. 
Należy wspomnieć, że każde wystąpienie z kolumny marszowej lub pozostanie w tyle 
równało się śmierci. Przed wieczorem załadowano nas do wagonów towarowych. 
Po czterech czy pięciu dniach przyjechaliśmy do Mauthausen. Podróż nasza; pieszo 
i pociągiem trwała 8 dni. Mimo pomocy, każdy z nas pod koniec podróży dwa lub 
trzy dni nie miał nic w ustach za wyjątkiem śniegu, który był dla nas „pokarmem” 
zdobytym na postojach. 
W Mauthausen wyładowano nas z wagonów i zapędzono do obozu. Na rampie po-
została masa martwych więźniów, którzy zmarli w czasie podróży na skutek głodu 
i zimna. 
Marsz do obozu był bardzo ciężki, droga prowadziła stale pod górę. W Mauthausen 
otrzymałem numer 118296. 
Pewnego dnia w czasie przelotu samolotów amerykańskich nad obozem w okolicach 
Linzu, zostały zestrzelone dwa samoloty i czterech pilotów trafiło do obozu. Widzia-
łem, przyglądając się ukradkiem zza bloku, dwóch z nich zawieziono do kremato-
rium. Niemcy zdejmowali im z rąk zegarki i bili po twarzy. Później dowiedziałem się, 
że zostali spaleni w krematorium. 
Obóz w Mauthausen został wyzwolony przez Amerykanów 5 maja 1945 r. 

  oprac. Anna Tokarska
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Katedra Polowa WP, 31 lipca 2011 r. Biskup Polowy Józef Guzdek przewodniczy 

uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji bohaterów Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego, 31 lipca 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski wręcza Powstańcom odznaczenia państwowe

POWSTANIE WARSZAWSKIE
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31 lipca 2011 r., Pomnik Powstańców Warszawskich na Placu Krasińskich 

w Warszawie
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Niebanalne
życiorysy

Niewiele wiemy o 28-
-letnim, zaledwie, ży-
ciu O. Cypriana. Uro-
dził się 8 maja 1892 
roku we Lwowie, jako 

syn Wojciecha i Pauliny z d. Kranz.
Ukończył V Gimnazjum we Lwowie. W 1909 
roku wstąpił do zakonu OO. Franciszkanów. 
Odbył studia filozoficzne i teologiczne w se-
minarium OO. Franciszkanów w Krakowie. 
10 sierpnia 1916 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa Anatola Nowaka, sufra-
gana krakowskiego.
1 maja 1917 roku został powołany do armii 
austriackiej. Był kapelanem w Szpitalu Epide-
micznym we Lwowie. W styczniu 1918 roku 
został kapelanem 59 Dywizji Piechoty, a w 
czerwcu tego roku kapelanem 1 pułku uła-
nów. Pod koniec 1918 roku wstąpił do Wojska 
Polskiego. 14 stycznia 1919 roku został kape-
lanem 36 pułku piechoty Legii Akademickiej. 
Brał udział w walkach z Ukraińcami w Mało-
polsce Wschodniej. W pierwszej połowie 1919 
roku odcięty w Czortkowie przez Ukraińców 
z nieliczną garstką żołnierzy. Przebił się przez 

oddziały nieprzyjacielskie i wrócił do pułku. Od 
września 1919 roku uczestniczył w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Na froncie litewsko-biało-
ruskim wyróżnił się w walkach pod Połockiem 
i Duniłowiczami.
17 lipca 1920 roku w czasie odwrotu pod 
Lidą, będąc w pierwszej linii, wpadł w ręce 
patrolu kozaków kubańskich i został przez 
nich zamordowany. Otrzymał sześć cięć sza-
blą i dwa postrzały w pierś. Zginął śmiercią 
męczennika.
„W 1919 roku odcięty z nieliczną garstką przez 
Ukraińców odrzuca uczynioną przez miejscową 
ludność propozycję ukrycia się w bezpiecznym 
miejscu i powraca do swego pułku.
Nad Dźwiną w 1919 roku postanowił przed 
świętami Bożego Narodzenia obejść wszyst-
kie placówki by zanieść tam uroczysty nastrój 
świąt. Obchodząc placówki upadł i złamał 
sobie łopatkę. Mimo dotkliwego niedomaga-
nia zamiar swój doprowadził do końca.
W czasie walk pod Duniłowiczami 3 czerwca 
1920 roku osobiście pod ogniem nieprzyja-
ciela kierował zbieraniem rannych zdobywał 
chłopskie podwody i sam układał na nich 

O. Stanisław Rozumkiewicz (1892-1920)
– franciszkanin konwentualny, O. Cyprian,
kapelan 36 pułku piechoty Legii Akademickiej

rannych chcąc ich uchronić za wszelką cenę 
przed dostaniem się w ręce nieprzyjaciela.
Po przełamaniu frontu w 1920 roku osobiście 
w ogniu km. obchodził placówki chcąc w ten 
sposób w oczach szeregowych zbagatelizować 
niebezpieczeństwo i zachęcić do wytrwania.
Wreszcie podczas odwrotu znad Dźwiny, aż 
po Niemen, mimo trwającej od paru tygodni 
ciężkiej anginy, nie chcąc odejść do szpitala 
i opuścić pułku, z obwiązaną szyją maszeruje, 
dzieląc wszelkie niedole tego trudnego okre-
su. Wyczerpany gorączką i cierpieniem daje się 
w końcu namówić na kurację. Lecz w drodze 
zostaje zaskoczony przez patrol kawalerii bol-
szewickiej. Obdarty z sutanny i bielizny i zarą-
bany pod Lidą.” Za te czyny został pośmiertnie 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy 
numer 5827.
Pochowany został na cmentarzu w Lidzie. Po 
zakończeniu wojny Jego doczesne szczątki zło-
żono na Cmentarzu Orląt we Lwowie.
31 lipca 1920 roku do 36 pułku dotarł nowy 
kapelan, ks. Ignacy Skorupka. Poległ dwa tygo-
dnie później.

Bogusław Szwedo

„W 1843 r. rosyjski 
szpieg Goldman wy-
słał do Petersburga 
raport, w którym 

proponował obłożenie Warszawskiej 
Pielgrzymki Pieszej podatkiem. Według 
niego zmniejszyłoby to liczbę pątników 
i osłabiło wpływ, jaki wywiera w społe-
czeństwie Jasna Góra” – można się m.in. 
dowiedzieć z lektury albumu „300 lat 
wytrwałości” Grzegorza Górnego i Ja-
nusza Rosikonia.

Może nie byłoby w tej informacji nic nad-
zwyczajnego, gdyby nie najświeższe pomysły 
rodzimej, przecież nie zaborczej(?), admini-
stracji samorządowej. Pomysły administracyj-
nego ograniczenia ruchu pielgrzymkowego 
jak widać wcale nie są oryginalne!.. Czego tak 
bardzo obawiali się tak liczni w ciągu 300. lat 
wrogowie zewnętrzni i wewnętrzni zdrajcy, 
najeźdźcy, okupanci ze strony mniejszych czy 
większych grup pielgrzymów, zdążających na 
Jasną Górę ze stolicy Polski? 
Lektura albumu, wydanego z okazji 300. ju-
bileuszu Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, 
pokazuje to jednoznacznie i wyraźnie. Wszy-

Warszawa wierna ślubowi…

scy, którzy chcieli wyrwać Polsce i Polakom 
serce, atakowali Jasną Górę i jasnogórskich 
pielgrzymów. Tak postępował i car Mikołaj, 
i Stanisław Kostka Potocki, Władysław Go-
mułka, protestanckie wojsko Karola Gustawa,  
hitlerowcy i funkcjonariusze SB w latach 80. 
A i dziś nie brakuje następców i epigonów tej 
haniebnej praktyki.
Atakowali intrygami, podstępem, oszczer-
stwami, szyderstwem (m.in. Stanisław Kostka 
Potocki, mason, minister ds. wyznań w car-
skim rządzie, autor „Podróży do Ciemnogro-
du”). I oczywiście zbrojnie. A nawet mordując 
warszawskich pielgrzymów (1792 r.)
A oni szli i szli – i tak nieprzerwanie od 1717 r. 
Wtedy to 20. osobowa grupa z inicjatywy 
bractwa pięciu ran Chrystusa z warszawskie-
go kościoła Paulinów na Długiej wyruszyła 
w pielgrzymce błagalno-pokutnej, by prosić 
o oddalenie dżumy, która dziesiątkowała stoli-
cę. Ci pierwsi warszawscy piesi pielgrzymi zło-
żyli ślub, że co roku będą przybywać na Jasną 
Górę. I kiedy się wydawało, że lata niemieckiej 
okupacji zmusiły warszawskich pielgrzymów 
do przerwania tej ciągłości okazało się, że Pan 
Żaboklicki z Ministerstwa do spraw Wojsko-
wych, przewodnik warszawskiej pielgrzymki, z 

niewielką grupką, konspiracyjnie zameldowali 
się na Jasnej Górze. Ślub złożony w 1717 r. 
został dotrzymany. Nawet zakaz Gomuł-
kowski z 1963 r. – pod pretekstem panującej 
na Dolnym Śląsku epidemii – nie zatrzymał 
warszawskich pielgrzymów. Mimo represji, 
mimo cofnięcia przez milicję i SB wozaków 
z ubraniami i ekwipunkiem, doszli. 
Szli w spiekocie dnia i w szarym pyle dróg, 
uczyli się kochać i przebaczać swoim wro-
gom. I choć esbek trzykrotnie kopał wiadro 
z wodą wyniesione przez starowinkę w to 
upalne lato, ludzie dobrej woli znajdywali spo-
sób, by spragnionych napoić. Lektura albumu 
Górnego i Rosikonia jest pasjonującą podróżą 
w czasie i przestrzeni do samego jądra pol-
skości. Ile im, warszawskim pielgrzymom, za-
wdzięcza każdy z nas, mieszkańców tej ziemi, 
naznaczonej miłością Jasnogórskiej Królowej? 
Chociaż może jeszcze o tym nie wie i nie chce 
wiedzieć?„Widząc was pielgrzymów… ludzie 
zastanawiają się nad celem waszej drogi. 
Dlaczego idziecie? Przypominacie im, że jest 
Bóg, który pociąga serca, i że są ludzie, któ-
rzy temu wołaniu Bożemu odpowiadają przez 
żywą wiarę.” (Stefan Kardynał Wyszyński).

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Pó³ka z ksi¹¿kami
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KABUL
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierp-
nia żołnierze z HQ ISAF przeżywali swoje 
święto. Rozpoczęło się ono Mszą święta ku 
czci Matki Bożej Wniebowziętej, Hetmanki 
Żołnierza Polskiego, w intencji Wojska Pol-
skiego, a w szczególny sposób w intencji żoł-
nierzy pełniących swoją służbę w Afganista-
nie. Eucharystii  przewodniczył kapelan, ks. 
Krzysztof Kara. 
W homilii kapelan powiedział przypomniał 
m.in.: o znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla 
dziejów Europy i postaci Józefa Piłsudskiego.  
– W Święto Wojska Polskiego wspominamy 
Bitwę Warszawską z 1920 roku. Rozstrzygnę-
ła ona o losach naszej Ojczyzny, była jedną 
z najważniejszych batalii w dziejach świata. 
Nad niepodległą Rzeczpospolitą, ledwo od-
rodzoną z zaborów, zawisło wówczas wielkie 
niebezpieczeństwo. Przez polskie ziemie prze-
taczała się ofensywa Armii Czerwonej – po-
wiedział. Ks. Kara zwrócił uwagę, że zwycię-
stwo było możliwe dzięki jedności społeczeń-
stwa i odwadze dowódców. – Polacy potrafili 
stawić czoła najeźdźcy. Śmiałe decyzje Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, talent i dyscyplina 
dowódców, niezwykłe poświęcenie polskiego 
żołnierza, zjednoczenie się całego społeczeń-
stwa w ogromnym wysiłku obronnym – przy-
niosły nam zwycięstwo – powiedział.
– 15 sierpnia to dzień chwały polskiego orę-
ża. Dzień, w którym uświadamiamy sobie ze 
szczególną mocą, że zawdzięczając Ojczyź-
nie własne życie i szczęście, musimy być go-
towi stanąć w jej obronie. Odczuwamy dumę 
z własnej historii i z dorobku poprzednich 
pokoleń. Czerpiemy naukę z ich ofiarnego 
patriotyzmu. Zatrzymujemy się nad najcen-
niejszymi wartościami, które nas jako naród 
określają, spajają i umacniają. Od lat stara-
my się być wszędzie tam, gdzie trzeba nieść 
pomoc ludziom dotkniętym kataklizmem 
wojen czy lokalnych konfliktów – mówił ks. 
Krzysztof. 
We wspólnej modlitwie uczestniczyli gen. 
dyw. Bogusław Samol, gen. bryg. Jan Gabryś 
oraz żołnierze ISAF. Generała bryg. Jarosława 
Mikę reprezentował mjr Artur Barański – szef 
zespołu oficerów łącznikowych z Bagram. 
Za Polskich żołnierzy modlił się również pan 
ambasador RP w Afganistanie Maciej Lang 
razem z pracownikami ambasady.

Na zakończenie generał Samol, gospodarz 
uroczystości, złożył wszystkim żołnierzom 
życzenia z okazji święta oraz podziękował 
wszystkim kapelanom wojskowym za ich 
obecność z żołnierzami w Afganistanie. Po 
mszy świętej wszyscy uczestniczyli we wspól-
nym spotkaniu przy grillu przygotowanym 
przez żołnierzy z grupy zabezpieczenia, którą 
dowodzi chorąży Marcin Bischof.         (x.KK)

* * *
W bazie GHAZNI odbyła się uroczysta zbiórka 
z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczy-
stości uczestniczyło dowództwo Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego, żołnierze Zgrupo-
wania Bojowego „Alfa” oraz żołnierze armii 

amerykańskiej służący na co dzień w bazie 
Polskich Sił Zadaniowych.
„Możecie być absolutnie dumni z zadań jakie 
dotychczas wykonujecie oraz z tego, co do tej 
pory osiągnęliśmy. (…) Chcę podkreślić, że nie 
tylko 17 Brygada, ale wszystkie komponenty 
wchodzące w skład Polskich Sił Zadaniowych 
prezentują bardzo wysoki poziom. (…) Re-
alizujemy wszystkie zadania tak jak należy, 
a musimy pamiętać że standardy są przecież 
wysokie. Realizujemy też wszystkie cele, jakie 
sobie założyliśmy. (…) Oczywiście realizuje-
my to wszystko w trudzie, ale pamiętajcie że 
tylko takie wojsko, które jest sobie w stanie 
z tym poradzić ma swoją wartość”. – tymi sło-
wami zwrócił się podczas uroczystej zbiórki 
do żołnierzy dowódca Polskiego Kontyngen-

tu Wojskowego gen. bryg. Sławomir 
Wojciechowski.
Dowódca PKW podziękował tak-
że żołnierzom za ich poświęcenie 
i zaangażowanie, przypominając że 
gotowość i zdolność do ponoszenia 
wyrzeczeń i cierpień, a czasami naj-
wyższej ceny czyli śmierci stanowi naj-
ważniejszy czynnik związany z woj- 
ną i żołnierską służbą. Jak podkreślił 
gen. bryg. Sławomir Wojciechowski 
żołnierze IX zmiany, każdym dniem 
swojej służby zaświadczają, że są 
dobrymi żołnierzami, którzy potrafią  
sprostać tym wszystkim wymaga-
niom. 

Podczas uroczystości dowódca Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego poprosił wszyst-
kich obecnych na zbiórce o uczczenie minu-
tą ciszy poległych w Afganistanie żołnierzy, 
w tym żołnierzy, którzy zginęli w czasie trwa-
nia IX zmiany PKW.
Obchodzone z dala od macierzystych jed-
nostek Święto Wojska Polskiego było także 
okazją do wręczenia za nienaganną i ofiarną 
służbę żołnierzom IX zmiany Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego listów gratulacyjnych 
oraz nagród rzeczowych.
W dniu Święta Wojska Polskiego, w kaplicy 
w bazie Ghazni w intencji żołnierzy i pracow-
ników cywilnych IX zmiany Polskiego Kontyn-
gentu Wojskowego oraz ich rodzin kapelani 

odprawili uroczystą Mszę świętą. W trakcie 
nabożeństwa modlono się także za żołnierzy, 
którzy zginęli w trakcie trwania misji w Afga-
nistanie.                                                   (bp)

* * *
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Bazie 
FOB WARRIOR obchodziliśmy Święto Wojska 
Polskiego. Tego dnia w kaplicy w bazie cele-
browana Msza Święta w intencji wszystkich 
żołnierzy. W godzinach popołudniowych od-
była się uroczysta zbiórka.
Święto Wojska Polskiego było obchodzone 
również w mniejszych bazach wchodzących 
w skała ZBB BRAVO w Bazie Ariana i w Bazie 
Qarabagh. W bazie Ariana w środę 10 sierp-
nia ks. kapelan kmdr ppor. Jan Zapotoczny 
celebrował Mszę Świętą w intencji żołnierzy, 
natomiast 11 sierpnia bazę odwiedził Dowód-
ca Operacyjny SZ gen. broni Edward Gruszka 
i gen. bryg. Sławomir Wojciechowski Dowód-
ca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizo-
wanej w Międzyrzeczu, a obecnie Dowódca 
IX Zmiany PKW Afganistan.
W godzinach wieczornych dnia 11 sierpnia 
w Bazie Qarabagh ks. kmdr ppor. Jan Za-
potoczny sprawował Mszę święta modląc 
się o pomyślność wszystkich żołnierzy, oraz 
o szczęśliwy powrót do kraju.

Z Afganistanu ks. kmdr ppor.
Jan Zapotoczny

oprac. Krzysztof Stępkowski

Święto Wojska Polskiego w Afganistanie
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– Człowiek sprawiedliwy opowiada się zawsze po stronie prawa 
i staje po stronie stróżów prawa – powiedział podczas Mszy św. 
w bazylice św. Krzyża w Warszawie bp polowy WP Józef Guzdek. 
Eucharystią sprawowana 24 lipca była zwieńczeniem trwają-
cych dwa dni obchodów 92. rocznicy powołania Policji. Dzień 
wcześniej na Placu Zamkowym odbyły się centralne uroczysto-
ści z udziałem władz państwowych, promocję otrzymało 112 
absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  Uczczono też 
pamięć o tragicznie zmarłych na służbie funkcjonariuszach.

Obchody rozpoczęły się w sobotnie przed-
południe uroczystością odsłonięcia 11 ta-
bliczek z nazwiskami policjantów, którzy 
zginęli na służbie w ostatnich latach. Mo-
dlitwie w intencji policjantów przewod-
niczył bp Józef Guzdek, naczelny kapelan 
policji. Hołd oddano także policjantom 
II Rzeczpospolitej, których upamiętnia obe-
lisk znajdujący się przed gmachem Komen-
dy Głównej Policji.
Przed tablicą upamiętniającą tragicznie 
zmarłych i poległych na służbie policjantów 
stanął posterunek honorowy funkcjonariu-
szy Kompanii Reprezentacyjnej Policji i za-
palony został znicz. Odczytane zostały na-
zwiska i okoliczności śmierci jedenastu pole-
głych na służbie policjantów. Do tej pory na 
tablicy umieszczano nazwiska policjantów, 
którzy ponieśli śmierć w bezpośrednim za-
machu na ich życie. Od tego roku na tablicy 
umieszczone będą również nazwiska funk-
cjonariuszy, który zginęli podczas pełnie-
nia służby. Obecnie na tablicy znajdują się 
54 nazwiska poległych i zmarłych funkcjo-
nariuszy policji.

- Tą tablicą podejmujemy zobowiązanie do 
zachowania w pamięci tych policjantów, 
którzy ponieśli śmierć w obronie życie i mie-
nia swoich współobywateli. Swoją postawą 
wypełnili rotę przysięgi do końca. Jesteśmy 
winni im naszą pamięć, jesteśmy winni pa-
mięć ich rodzinom – podkreślił Komendant 
Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk. 
Biskup polowy przewodniczył modlitwie za 
zmarłych, którą odmówili wspólnie wszyscy 
zebrani. W uroczystości uczestniczył także 
kapelan KGP, ks. Jan Kot SAC. 

Paradą, która wyru-
szyła spod kościoła 
ss. Wizytek na Plac 
Zamkowy rozpoczę-
ły się centralne ob-
chody Święta Policji. 
W paradzie uczestni-
czyli m.in. policyjni motocykliści, reprezenta-
cje Policji z 15 państw, Orkiestra i Kompania 
Reprezentacyjna Komendy Stołecznej Po-
licji, policjantki z Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie, dzieci uczestniczące w pro-
gramach prewencyjnych, uczestnicy progra-
mu PAT, a także grupy rekonstrukcyjne. Zo-
stał także zaprezentowany sprzęt policyjny, 
m.in.: quady, samochody Alfa Romeo i KIA, 
samochód specjalistyczny „Dzik” oraz pojaz-
dy historyczne.
Uroczystego otwarcia Święta dokonał Ko-
mendant Główny Policji, gen. insp. Andrzej 
Matejuk. Minutą ciszy uczczono ofiary tra-
gedii w Norwegii. Komendant w swoim 
przemówieniu podkreślił, że stale poprawia 
się stan bezpieczeństwa w Polsce, o czym 
świadczą m.in. badania opinii publicznej. 

Wskazał też na no- 
we wyzwania w wal- 
ce z przestępczością 
internetową i nielet-
nich oraz na koniecz-
ność wypracowania 
procedur umożliwia-
jących odbieranie 
przestępcom mająt-
ków. Na zakończe-
nie przypomniał, że 
bycie policjantem to 
przede wszystkim 
wypełnianie służeb-
nej roli wobec spo-
łeczeństwa. Podzię-
kował także policjan-
tom pomagającym 

ofiarom ostatnich nawałnic oraz zespołowi, 
dzięki pracy któremu ujęto sprawcę zama-
chów bombowych w Krakowie.
Po wystąpieniu Komendanta Głównego od-
była się promocja 112 absolwentów Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie, wręczono także 
wyróżnienia laureatom konkursu „Policjant, 
który mi pomógł”. Odczytany został list Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Kolejnym punktem centralnych obchodów 
Święta Policji była uroczystość w Sali Balo-
wej Zamku Królewskiego gdzie, 71 osobom, 

zostały wręczone nominacje na wyższe 
stopnie policyjne i odznaczenia państwowe 
i służbowe.  
Drugiego dnia obchodów odprawiona zo-
stała w bazylice św. Krzyża w Warszawie, 
Msza św. w intencji funkcjonariuszy i pra-
cowników Policji.
W homilii bp Guzdek, nawiązując do czytań 
z dnia, zachęcał do refleksji nad konsekwen-
cjami dokonywanych przez człowieka wy-
borów. Wskazał na postać króla Salomona, 
który zapytany przez Boga czym ma go ob-
darzyć prosił o dar mądrości i właściwego 
rozróżniania dobra i zła. Zachęcał również 
do kształtowania w sobie prawego sumie-
nia – Każdy z nas podejmuje w swoim życiu 
wiele decyzji. Podejmujemy wybory, od któ-
rych zależy jakość naszego życia, osobiste 
i rodzinne szczęście oraz satysfakcja z wyko-
nywanego zawodu – powiedział.
– Policja jest największą formacją mundu-
rową powołaną do tego by stać na straży 
prawa i strzec bezpieczeństwa publicznego. 
W realizacji tego zadania każdy funkcjona-
riusz policji potrzebuje tych cech jakie po-
siadał Salomon: mądrości serca, rozsądku 
i zdolności rozsądzania dobra od zła – pod-
kreślił.
Biskup polowy powiedział, że na pracę 
w policji nie można patrzeć inaczej, jak tylko 
przez pryzmat powołania. – Ta służba wy-
maga radykalnej postawy w obronie praw-
dy, poświęcenia w trosce o dobro wspólne, 
niekiedy z narażeniem swojego zdrowia 
i życia. Policjantem jest się zawsze i wszę-
dzie – zaznaczył. 
Eucharystię celebrowało grono kapelanów 
– duszpasterzy Policji, m. in. ks. Jan Kot SAC, 
kapelan Komendy Głównej Policji. Obecni 
podczas Mszy św. byli m.in. gen. insp. An-
drzej Matejuk, Komendant Główny Policji, 
komendanci poszczególnych pionów, funk-
cjonariusze i pracownicy Policji.
Uroczystą Mszę św. uświetniła Orkiestra 
Reprezentacyjna Policji. Przy ołtarzu stanął 
poczet sztandarowy Komendy Stołecznej 
Policji.

policja.pl/oprac. at, kes

O mądrość i prawość sumienia

tablic podejmujemy zobowi zanie do ofiarom ostatnich nawa

Obchody 92. rocznicy utworzenia Policji

czyli m.in. policyjni motocykliści, reprezenta został czone nominacje na wyż
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Tylko miłość jest twórcza
Franciszkanie w sposób szczególnie doniosły obchodzili jubileusz 70-lecia męczeńskiej śmierci swego współbrata  św. Maksy-
miliana Marii Kolbego. Na uroczystości, zorganizowane w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło Oświęcimia  i w byłym 
niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau, przybyli franciszkańscy zakonnicy, misjonarze, prowincjałowie 
i biskupi franciszkańscy z całego świata, m.in. z Australii, Boliwii, Brazylii, Niemiec, Rumunii, USA. Francji, Włoch, Uzbekistanu  
wraz z generałem Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych o. Marco Tasca z Rzymu. 

Główne uroczystości rozpoczęły się 14 sierp-
nia w Centrum św. Maksymiliana w Harmę-
żach, oddalonych 5 km od Oświęcimia, na-
bożeństwem Transitus ku czci świętego.
Przybyłych gości powitał proboszcz parafii 
pw. Matki Bożej Niepokalanej w Harmężach, 
o. Stanisław Czerwonka, który przedstawił 
historię tego miejsca. Okupanci wysiedli-
li mieszkańców wsi Harmęże i okolicznych 
wiosek i włączyli teren do terytorium KL 
Auschwitz, tworząc podobóz gospodarczy 
Harmense, w którym więźniowie morderczo 
pracowali – tworzyli stawy rybne, kopali doły, 
wyrównywali i umacniali je. Na tym terenie 
rozsypywano prochy zmarłych i pomordo-
wanych w obozie. Należy przypuszczać, że 
w tym miejscu rozsypane są prochy świętego 
o. Maksymiliana Kolbe. Franciszkanie chcieli 
mieć swoje miejsce w pobliżu miejsca 
śmierci ich współbrata i 20 lat temu 
osiedlili się tutaj. 
Po nabożeństwie, czciciele święte-
go męczennika udali się w pieszej 
pielgrzymce do byłego obozu KL 
Auschwitz. Delegacje franciszkanów 
i osób świeckich nawiedziły celę 
śmierci św. Maksymiliana i złożyły 
tam kwiaty. Złożono także wieńce 
i zapalono znicze przed obozową 
Ścianą Śmierci, miejscu, gdzie hitle-
rowcy rozstrzelali tysiące więźniów. 
Pielgrzymi wzięli udział we Mszy św., 
której przewodniczył kardynał Stani-
sław Dziwisz, sprawowanej na Placu 
Apelowym przy Bloku nr 11 – Bloku 
Śmierci. 
W koncelebrze udział wzięli biskupi pol-
scy i niemieccy, m.in. arcybiskup Bambergu 
Ludwig Schick i biskup tarnowski Wiktor 
Skworc, zaangażowani w dzieło pojednania 
polsko-niemieckiego, kardynał Franciszek 
Macharski z Krakowa, metropolita katowicki 
abp Damian Zimoń, biskup diecezji bielsko-
-żywieckiej Tadeusz Rakoczy i biskupi fran-
ciszkańscy.
Na ołtarzu spoczęły relikwie św. Maksymi-
liana – różaniec świętego oraz relikwiarz. 
Przed ołtarzem umieszczono Różę Papieską 
Benedykta XVI, którą papież uhonorował 
Miejsce Pamięci podczas swej pielgrzymki 
28 maja 2006 r. Róże papieskie są na ogół zło-
te, niekiedy srebrne, ta jedyna na świecie jest 
czarnego koloru – informował franciszkanin 

o. Jerzy Cuber przed rozpoczęciem Mszy św. 
Ordynariusz bielsko-żywiecki bp Tadeusz Ra-
koczy powitał duchownych i pielgrzymów 
biorących udział w uroczystościach. W krót-
kim przemówieniu przypomniał o śmierci ty-
sięcy niewinnych ludzi różnych narodowości 
na tym miejscu i wzywał, aby modlić się za 
wstawiennictwem wszystkich męczenników, 
błogosławionych i św. Maksymiliana (...), 
a także za wstawiennictwem bł. Jana Paw- 
ła II. Przypomniał też, że męczeńska śmierć 
o. Kolbego w Bloku 11 obozu nastąpiła w wi-
gilię uroczystości Wniebowzięcia NMP. 
W homilii kardynał Stanisław Dziwisz przy-
pomniał dramatyczne wydarzenia sprzed 
70 laty: „Siedemdziesiąt lat temu pokorny 
franciszkanin i katolicki kapłan, Maksymilian 
Maria Kolbe, po kilkunastodniowej męczar-

ni głodu, został dobity zastrzykiem fenolu 
w ponurej celi śmierci znajdującej się tutaj 
w pobliżu bloku 11. Najbardziej przejmują-
cym jest fakt, że ojciec Maksymilian wybrał 
dobrowolnie tę straszliwą męczarnię i okrut-
ną śmierć. Uczynił to w imię miłości. Chciał 
ocalić i – jak się okazało – ocalił swoim he-
roicznym gestem los niewinnego człowieka, 
Franciszka Gajowniczka, ojca rodziny”.
Ojcu Maksymilianowi nie zabrano życia – to 
on ze swego życia uczynił dar dla drugiego 
człowieka. W ten sposób upodobnił się do 
swojego Mistrza Jezusa Chrystusa, który do-
browolnie złożył ofiarę za ludzkość. Tym sa-
mym św. Maksymilian napisał żywy komen-
tarz do słów Jezusa: „To jest moje przykaza-
nie, abyście się wzajemnie miłowali”. Nikt nie 

ma większej miłości, gdy ktoś oddaje życie za 
przyjaciół swoich”. 
Metropolita krakowski przypomniał także sło-
wa Jana Pawła II wypowiedziane 7 czerwca 
1979 r. w obozie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau, gdzie określił o. Maksymiliana Kol-
bego mianem „patrona naszego trudnego 
stulecia”. Ojciec św. Jan Paweł II przypomniał 
wówczas, abyśmy „kierowali się mądrą radą 
Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskie-
go: „Nie gaście ducha ojca Maksymiliana”. 
To hasło obecnego Roku Kolbiańskiego. Fran-
ciszkanie odczytali Apel o pokój dla świata.
Następnie głos zabrał arcybiskup Bamber-
gu Ludwig Schick i nawiązał do słów św. 
Maksymiliana „tylko miłość jest twórcza”. 
To jest znakiem cudu, że my Niemcy mogli-
śmy dzisiaj być tutaj razem z Polakami na 

tej uroczystości, ponieważ na tym 
miejscu wyrządziliśmy wiele krzyw-
dy ludziom innych narodowości” 
– powiedział arcybiskup.
Do uczestników uroczystości w by- 
łym niemieckim obozie zagłady KL 
Auschwitz specjalny list wystoso-
wał Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski.
Ostatnim punktem uroczystości 
było uczczenie relikwii św. Maksy-
miliana. 
Na uroczystościach obecni byli 
przedstawiciele środowisk i orga-
nizacji charytatywnych, fundacji 
i stowarzyszeń wspierających po-
szkodowanych w czasie II wojny 
światowej i działających w dziele 

pomocy więźniom obozów koncentracyj-
nych i gett m.in. „Maximilian-Kolbe-Werk” 
i Maksymilian Kolbe Stiftung, a także byli 
więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau oraz 
innych obozów koncentracyjnych. 
W przeddzień rocznicy męczeńskiej śmierci 
o. Maksymiliana, 13 sierpnia, franciszkanie 
oraz wszyscy zaproszeni goście uczestniczyli 
w porannej Mszy św., sprawowanej w ko-
ściele pw. Matki Bożej Niepokalanej w Har-
mężach. Mszy św. przewodniczył przybyły 
z Boliwii o. bp. Stanisław Dowlaszewicz. 
W Oświęcimskim Centrum Kultury nastąpi-
ło uroczyste otwarcie okolicznościowej wy-
stawy poświęconej życiu św. Maksymiliana. 
Zorganizowano także międzynarodową sesję 
naukową „Św. Maksymilian – ocalić człowie-
czeństwo”. Wzięli w niej udział duchowni 
i świeccy z Polski i zagranicy propagujący kult 
i działalność św. Maksymiliana. 

 Tekst i zdjęcia Anna Dziemska
oprac. at

Uroczyste obchody 70. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbe
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– Chciałbym bardzo, aby twarda ręka ministra Obrony Narodowej wy-
muszająca i zachęcająca do głębokich zmian była ręką gwarantującą 
jednocześnie stabilność sił zbrojnych – powiedział 2 sierpnia podczas 
uroczystości zaprzysiężenia nowego ministra ON, Tomasza Siemo-
niaka, prezydent RP Bronisław Komorowski. W pałacu prezydenckim 
odbyła się uroczystość odwołania z urzędu ministra ON Bogdana 
Klicha oraz powołania na jego miejsce Tomasza Siemoniaka.
Podczas okolicznościowego przemówienia prezydent RP, Zwierzch-
nik Sił Zbrojnych podkreślił, że katastrofa smoleńska ujawniła „sła-
bość wojska w zakresie szkolenia”. Zachęcił nowego ministra, do 
odważnych decyzji związanych z reformą systemu dowodzenia oraz 
reformą szkolnictwa wojskowego.
W uroczystości uczestniczyli Premier Donald Tusk, ministrowie 
Kancelarii Prezydenta, członkowie rządu, Szef Sztabu Generalne-

go, dowódcy rodzajów sił zbrojnych i ordynariusze wojskowi: bi-
skup polowy WP Józef Guzdek, bp Jerzy Pańkowski, prawosławny 
ordynariusz wojskowy oraz ks. Mirosław Wola, naczelny kapelan 
ewangelicki.
Tomasz Siemoniak ma 44 lata. W latach 1998-2000 był dyrekto-
rem Biura Prasy i Informacji, gdy ministerstwem ON kierował Janusz 
Onyszkiewicz. Potem był m.in. członkiem zarządu Polskiego Radia 
oraz dyrektorem TVP1; był też wiceprezydentem Warszawy oraz 
wicemarszałkiem woj. mazowieckiego. Od listopada 2007 r. Siemo-
niak był sekretarzem stanu w MSWiA.
Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGH w War-
szawie oraz stypendystą Uniwersytetu w Duisburgu (Niemcy). 
W młodości działał w NZS. Tomasz Siemoniak jest żonaty, ma córkę 
i syna.                                                                                          kes

Szczecin
15 lipca 2011 roku w kościele garnizonowym w Szczecinie gościła, na stałe 
mieszkająca w Kanadzie, p. Halina Fudakowska, żona płk dypl. Leona Fuda-
kowskiego – projektanta ołtarza polowego 12 Pułku Ułanów Podolskich, który 
znajduje się w kościele garnizonowym w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczył 
p. Krzysztof Męciński, historyk i pracownik IPN w Szczecinie, który planuje wy-
danie publikacji na temat historii tegoż ołtarza. Obecny był również prof. Ry-
szard Korżanowski oraz były proboszcz ks. prał. płk Ryszard Stępień. Spotkanie 
miało na celu omówienie zagadnienia renowacji ołtarza, która ma dokonać się 
w sierpniu br. w pracowni p. prof. Korżanowskiego. Pani Halina Fudakowska, 
czując sentyment do tegoż ołtarza polowego postanowiła pokryć koszt tej reno-
wacji. Renowacji zostaną poddane skrzydła husarskie, miecz zakończony krzyżem 
jerozolimskim oraz ryngraf Matki Bożej Ostrobramskiej.                              x.RS

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Mszą św. Kaplicy p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w kompleksie wojskowym 
44 rozpoczęły się obchody święta Pułku Ochrony im. Gen. Bolesława Wieniawy 
Długoszowskiego. Eucharystii, w której uczestniczyła kadra dowódcza, żołnierze 
i pracownicy cywilni jednostki, przewodniczył kapelan Pułku ks. płk Krzysztof 
Wylężek.
Po Mszy św. odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały od-
znaczenia i nagrody dla wyróżniających się żołnierzy i pracowników. W zbiórce 
uczestniczyli kombatanci z Pułku „Baszta” wraz z pocztem sztandarowym, któ-
rego tradycje kontynuuje Pułk Ochrony. Obecny był także bratanek gen. Wienia-
wy Długoszowskiego, Leszek Wieniawa Długoszowski, który w imieniu rodziny 
podziękował płk Januszewskiemu za pamięć i kultywowanie pamięci swego 
wuja. Biskupa polowego reprezentował podczas uroczystości ks. płk January 
Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego.
Pułk Ochrony, istniejący pod tą nazwą od 1990 roku, jest przeznaczony głównie 
do ochrony i obrony obiektów i instytucji Ministerstwa Obrony Narodowej. kes

Madryt
Od 16 do 21 sierpnia w Madrycie odbyły się Świato-
we Dni Młodych. Jego uczestnikami byli także polscy 
podchorążowie. Hasłem tegorocznego spotkania 
młodych w Madrycie były słowa św. Pawła: Zakorze-
nieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze.
Z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego na Świa-
towe Dni Młodzieży w Madrycie wyruszyła grupa 
41osób składająca się z podchorążych Akademii 
Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicz-
nej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych oraz 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Opiekę 
duchową sprawować będą ks. mjr Robert Krzyszto-
fiak oraz ks. por. Maciej Śliwa.
Pielgrzymi wyruszyli z Katedry Polowej Wojska Pol-
skiego 14 sierpnia by po czterech dniach dotrzeć do 
Madrytu gdzie wraz w żołnierzami różnych krajów 
modlili się, uczestniczyli w katechezach, pogłębiali 
swoją duchowość. Podchorążowie uczestniczyli w 
spotkaniu z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. 

rk

Złocieniec
W Kościele Garnizonowym p.w. św. Augustyna w Zło-
cieńcu, 15 sierpnia w asyście Kompanii Honorowej 
i Pocztu Sztandarowego 2. Brygady Zmechanizowa-
nej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji Wojska Polskie-
go z udziałem władz miejskich, wojska, służb mun-
durowych i kombatantów.                             X.S.P.

Warszawa



XX Pielgrzymka Wojskowa w obiektywie

fot.: Anna i Beata Piontek, ks. płk Zbigniew Kępa




