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Liturgia
Koœcio³a

Z nauczania
Koœcio³a Katolickiego

Drodzy młodzi,
Pozdrawiam was wszystkich, szczególnie 
tych młodych, którzy zadali mi swe py-
tania, i dziękuję im za szczerość, z jaką 
przedstawili swe niepokoje, wyrażające 
w pewnym stopniu gorące pragnienie was 
wszystkich, aby osiągnąć coś wielkiego 
w życiu, coś, co da wam pełnię i szczęście.
Ale jak młody człowiek może być wierny 
wierze chrześcijańskiej i nadal dążyć do 
wielkich ideałów w dzisiejszym społeczeń-
stwie? W Ewangelii, której wysłuchaliśmy, 
Jezus udziela nam odpowiedzi na to waż-
ne pytanie: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak 
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości 
mojej” (J 15,9).
Tak, drodzy przyjaciele, Bóg nas kocha. 
Jest to wielka prawda naszego życia i to 
ona nadaje sens całej reszcie. Nie jesteśmy 
owocem przypadku czy nieracjonalności, 
ale u początków naszego istnienia znajdu-
je się plan miłości Boga. Trwanie w Jego 
miłości oznacza więc życie zakorzenione 
w wierze: wiara bowiem nie jest prostą ak-
ceptacją pewnych oderwanych prawd, ale 
głęboką więzią z Chrystusem, która pro-
wadzi nas do otwarcia naszych serc na tę 
tajemnicę miłości oraz do życia jako osoby, 
które wiedzą, że są kochane przez Boga.
Jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusowej, 
zakorzenieni w wierze, napotkacie – nawet 
wśród sprzeczności i cierpień – źródło we-
sela i radości. Wiara nie przeciwstawia się 
waszym najwyższym ideałom, ale prze-
ciwnie, uwzniośla je i doskonali. Drodzy 
młodzi, nie dostosowujcie się do czegoś, 
co jest mniejsze od Prawdy i Miłości, nie 
dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniej-
szy od Chrystusa.
Właśnie dzisiaj, gdy panująca obecnie 
kultura relatywistyczna odrzuca i gardzi 
poszukiwaniem prawdy, która jest najwyż-
szym dążeniem ducha ludzkiego, musimy 
zaproponować z odwagą i pokorą po-
wszechną wartość Chrystusa jako zbawi-
ciela wszystkich ludzi i źródło nadziei dla 
naszego życia. On, który wziął na siebie 
nasze udręki, zna dobrze tajemnicę bólu 
ludzkiego i ukazuje swoją pełną miłości 
obecność we wszystkich cierpiących. Oni 
zaś ze swej strony, zjednoczeni z męką 
Chrystusa, uczestniczą znacznie bliżej w 
Jego dziele odkupienia. Ponadto nasza 
bezinteresowna uwaga poświęcona cho-
rym i potrzebującym będzie zawsze pokor-
nym i milczącym świadectwem o pełnym 
współczucia obliczu Boga.
Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczę-
ście was nie paraliżuje! Nie lękajcie się 

świata ani przyszłości, ani swej słabości. 
Pan pozwolił wam żyć w tej chwili dzie-
jowej, aby dzięki waszej wierze nadal roz-
brzmiewało Jego Imię na całej ziemi.
W czasie tego czuwania modlitewne-
go zapraszam was, abyście prosili Boga, 
aby pomógł wam odkryć na nowo wasze 
powołanie w społeczeństwie i w Koście-
le oraz abyście trwali w nim z radością 
i w wierności. Warto przyjąć w głębi swego 
wnętrza wezwanie Chrystusa oraz kroczyć 
odważnie i wielkodusznie drogą, którą On 
nam proponuje!
Wielu Pan powołuje do małżeństwa, 
w którym mężczyzna i kobieta, tworząc 
jedno ciało (por. Rdz 2, 24), spełniają się 
w głębokim życiu wspólnoty. Jest to wid-
nokrąg świetlany i wymagający zarazem. 
Plan prawdziwej miłości, która codziennie 
się odnawia i pogłębia, dzieląc radości 
i trudności i która odznacza się darem peł-
ni osoby. Dlatego uznanie piękna i dobra 
małżeństwa oznacza bycie świadomymi, 
że tylko kontekst wierności i nierozerwal-
ności, jak również otwarcia się na boski 
dar życia, jest odpowiedni dla wielkości 
i godności miłości małżeńskiej.
Innych dla odmiany Chrystus powołuje, 
aby szli za Nim bliżej w kapłaństwie lub 
w życiu konsekrowanym. Jakże pięknie jest 
wiedzieć, że Jezus cię szuka, kieruje swój 
wzrok na ciebie i swym niepowtarzalnym 
głosem mówi także tobie: „Pójdź za mną!” 
(por. Mt 2,14).
Drodzy młodzi, aby odkryć i pójść wiernie 
za tą formą życia, do której Pan wzywa 
każdego z was, niezbędne jest trwanie 
w Jego miłości jako przyjaciele. A jak się 
podtrzymuje przyjaźń, jeśli nie przez czę-
sty kontakt, rozmowę, trwanie w jedności 
i dzielenie nadziei lub niepokojów? Świę-
ta Teresa od Jezusa mawiała, że modlitwa 
jest to „przyjacielskie z Bogiem obcowanie 
i wylewna, po wiele razy powtarzana roz-
mowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłu-
je” (por. Księga życia, 8).
Zapraszam was zatem, abyście trwali te-
raz na adoracji Chrystusa, rzeczywiście 
obecnego w Eucharystii. Do rozmawiania 
z Nim, do przedkładania Mu waszych py-
tań i do słuchania Go. Drodzy przyjaciele, 
modlę się za was z całej duszy. Błagam was 
o modlitwę także za mnie. Prośmy Pana 
w tę noc, pociągani pięknem Jego miłości, 
abyśmy żyli zawsze wiernie jak Jego przy-
jaciele. Amen!

Benedykt XVI,
Cuatro Vientos, 20 sierpnia 2011 r.

„Nie lękajcie się świata ani przyszłości, 
ani swej słabości...”

18 września – XXV Niedziela zwykła
Winnicą, o której mówi dzisiejsza Ewangelia jest 
Kościół. Robotnikami winnicy są wszyscy należący 
do Kościoła. Przyjęcie do pracy winnicy dokonuje 
się poprzez sakrament Chrztu Świętego. Niekiedy 
nasze „najmowanie” odsuwa się w czasie. Są tacy, 
którzy swojej drogi do winnicy Pańskiej szukają całe 
życie. Nie jest jednak istotne kiedy do niej trafimy, 
ważniejsze jest, że chcemy pracować dla Pana. Na-
groda jest dla wszystkich ta sama – życie wieczne.

21 września – Święto św. Mateusza patrona 
Celników i Straży Granicznej
Mateusz pochodził z Kafarnaum. Pełnił urząd celni-
ka, gdy Jezus powołał go na Apostoła. Ewangelia 
Mateusza najdokładniej wskazuje związek Starego 
i Nowego Przymierza. Według tradycji Mateusz 
głosił Ewangelię na Wschodzie. Mateusz – celnik 
powołany pomimo swej grzesznej przeszłości. 
Chrystusa nie interesuje przeszłość, chce wejść do 
ciemnej komory celnej naszego życia.

25 września – XXVI Niedziela zwykła
Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii to dwaj synowie, 
których ojciec posyła do swojej winnicy. Pomimo 
ojcowskiej prośby po namyśle idzie tylko jeden 
z nich. Chrystus pyta nas: „Który z nich wypełnił 
wolę ojca?”. W naszym życiu też często zdarza się 
nam, że co innego mówimy, a co innego robimy. 
Ważne są też nasze myśli, to co skrywa nasze serce.

29 września – Święto św. Archaniołów Micha-
ła, Gabriela i Rafała
Imiona Archaniołów określają istotę pełnionej 
przez nich misji: Michał (z hebr. Któż jak Bóg), Ga-
briel (Człowiek Boży) oraz Rafał (Bóg uzdrowił). 
Michał był w Starym Testamencie obrońcą ludu 
wybranego, w Nowym pełnił podobną rolę, jako 
obrońca Kościoła. Jest przewodnikiem umierają-
cych i ich orędownikiem na Sądzie. Biorąc z niego 
wzór – także i my – powinniśmy występować prze-
ciwko fałszywym bogom, przeciw złu, niesprawie-
dliwości i jakiemukolwiek zniewoleniu człowieka. 
Gabriel został wybrany przez Boga do zapowie-
dzenia wielkich tajemnic czasów mesjańskich. Ten 
Archanioł przypomina nam wciąż, kto powinien 
być naszą mocą. Patronuje: pocztowcom, radiu 
i telewizji. Wielu jest takich ludzi, którzy niosą ulgę 
w cierpieniu i w chorobie, towarzysząc bliźnim 
w posłudze, starając się im ulżyć. Jest to misja na 
podobieństwo Rafała: towarzyszyć, troszczyć się 
o bliźnich, pomagać im w ich potrzebach, strzec. 
Archanioł Rafał patronuje: pielgrzymom, chorym, 
chirurgom; bywa wzywany w czasie zarazy.

PAPIESKIE 
INTENCJE MISYJNE 
NA WRZESIEN
Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po 
całym kontynencie azjatyckim głosiły z zapa-
łem Ewangelię świadcząc o jej pięknie z rado-
ścią jaką daje wiara.
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W przemówieniu prezydent przypomniał 
m.in. słynne słowa Jana Pawła II o Westerplat-
te, jako sytuacji życiowej, z którą każdy czło-
wiek musi się w swoim życiu zmierzyć. „War-
to więc pamiętać o tym, że takie sytuacje, ta-
kie miejsca, jak Westerplatte można odnaleźć 
w wielu zakątkach Polski” – mówił prezydent, 

sławny ordynariusz wojskowy, bp Jerzy Pań-
kowski oraz rabin Joshua Ellis z katowickiej 
gminy wyznania mojżeszowego.
Prezydent Komorowski wręczył odznacze-
nia państwowe  weteranom KOP oraz wziął 
udział w ceremonii złożenia wieńców pod 
tablicą pamiątkową. W hołdzie bohaterom 
odczytano Apel Poległych.
W uroczystości uczestniczyli weterani walk 
wrześniowych, przedstawiciele Wojska i Po-
licji, Straży Granicznej, reprezentanci władz 
samorządowych,  dzieci i młodzież z okolicz-
nych szkół oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Żywiecczyzny.
Wieczorem, 1 września, odprawiona została 
Msza św. w kościele pw. Przemienienia Pań-
skiego w pobliskiej Cięcinie, w intencji Ojczy-
zny oraz obrońców Węgierskiej Górki. 
     

* * *
Od 1 września 1939 r., 70-osobowa I Kom-
pania Forteczna „Węgierska Górka”, pod 
dowództwem kpt. Tadeusza Semika, przez 
kilkadziesiąt godzin stawiała opór hitlerow-
skim najeźdźcom. Bohaterscy obrońcy – 
w przeważającej mierze górale żywieccy 
i podhalańscy – wiązali siły prawie 18-ty-
sięcznej, niemieckiej 7. Bawarskiej Dywizji 
Piechoty w 29-godzinnej krwawej walce, 
zanim mogła ona posunąć się dalej w głąb 
Polski. 
Po wojnie ustalono, że w obronie Węgier-
skiej Górki śmierć poniosło 11 żołnierzy 
polskich i około 200 niemieckich. Nazwiska 
bohaterskich obrońców figurują na tabli-
cy honorowej, wmurowanej w ścianę fortu 
„Wędrowiec”. 

Katedra Polowa
 „Modlimy się wszyscy w intencji naszej Oj-
czyzny, wspominając tragiczną datę 1 wrze-
śnia 1939 r. Naszą modlitwą obejmujemy 
tych, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu 
Ojczyzny, dziękując za ofiarę ich życia” – po-
wiedział na rozpoczęcie Mszy św. wikariusz 
generalny biskupa polowego, ks. płk Janu-
ary Wątroba, który przewodniczył uroczystej 
liturgii. Eucharystię koncelebrował m.in. 
ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej.  
W homilii kapelan podkreślił, że była to naj-
straszniejsza wojna w dziejach ludzkości, 
która pochłonęła miliony ofiar. Zaapelował 
także, aby wszyscy wyciągnęli wnioski mo-
ralne z tej ogromnej tragedii i nigdy już nie 
dopuścili do jej powtórzenia. 
„Czasami padają pytania o zasadność upa-
miętniania trudnych i bolesnych momentów 
naszej narodowej historii (...). I chociaż pod-
noszona argumentacja, że  lepiej zapomnieć 
o przeszłości i budować lepszą rzeczywistość, 
może być dla wielu przekonująca, to jednak 
właśnie pamięć pozwala nam zrozumieć 
własną tożsamość oraz w pełni zrozumieć 
wartość wolności i pokoju”. 
W czasie liturgii odmówiona została modli-
twa biskupa polowego, przygotowana na 
uroczystości rocznicowe wybuchu wojny. 
          oprac. at

dziękując za to, że w Węgierskiej Górce od 
wielu lat trwa pamięć o bohaterskich obroń-
cach, uczestnikach kampanii wrześniowej. 
W czasie uroczystości wspólnie modlili się 
m.in.: biskup polowy WP Józef Guzdek, na-
czelny kapelan ewangelickiego duszpaster-
stwa wojskowego, Mirosław Wola, prawo-

Modlitwy ekumeniczne, Apel Poległych i złożenie pamiątkowych wieńców złożyły 
się na państwowe uroczystości 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Węgier-
skiej Górce na Żywiecczyźnie, znanej jako „Westerplatte Południa”. W uroczysto-
ściach uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele państwa z prezydentem RP Bronisła-
wem Komorowskim. 

Dzień Weterana

I. 
Boże, Panie historii świata i ludzkich dziejów,
Jesteśmy na jednym z miejsc, 
gdzie we wrześniu 1939 roku 
polski żołnierz bronił Ojczyzny. 
W rejonie Węgierskiej Górki walczył z męstwem
i poświęceniem, składając obfitą daninę krwi. 
Do chwały nieba przyjmij żołnierzy z Żywiecczyzny
i z Westerplatte, 
żołnierzy spod Mławy i Wizny, 
bohaterskich obrońców Wybrzeża i Warszawy; 
żołnierzy września, których bezimienne mogiły 
rozsiane są po całej Ojczyźnie. 
Ty znasz imię każdego z nich 
i po imieniu ich zawołasz 
kiedy dopełni się ziemska historia. 
Boże, prosimy Cię, 
przyjmij dar żołnierskich serc naszych ojców – 
ofiarę życia z miłości do Ojczyzny. 
Zmarłych obdarz ojczyzną niebieską; 
niech będą tam, gdzie nie ma już łez, ani bólu, 
ani cierpienia, lecz pokój i radość (por. Ap 7,17). 
Spójrz, Panie, z miłością także na tych,
którzy pozostali przy życiu. 
Oni każdego dnia niosą w swojej pamięci okrucieństwa 
wojny. 
Bohaterowie tamtych dni musieli podjąć
– i wciąż podejmują – wysiłek przebaczenia krzywd.
Wspieraj ich swą łaską, by nie zapominając
– przebaczali. 
Wspieraj nas, współczesne pokolenie, byśmy pamiętając 
– okazywali im należny szacunek.

II.
Jezu Chryste,
który nakazałeś nam miłować nawet nieprzyjaciół.

Twojemu miłosierdziu polecamy także żołnierzy
niemieckich.
Tylko Ty, Boże, wiesz na ile każdy z nich jest
odpowiedzialny
za okrucieństwo i przemoc podczas wojny. 
Z tą odpowiedzialnością poszli oni przed Boży sąd. 
Chryste, który przebaczyłeś żałującemu łotrowi, 
okaż miłosierdzie skruszonym grzesznikom.

III. 
Boże, ucieczko słabych i prześladowanych,
wejrzyj na krzyk grozy, rozpaczy i bólu 
mordowanej bezbronnej ludności cywilnej. 
Wejrzyj na zabitych we śnie mieszkańców Wielunia,
zbombardowanego zdradziecko pierwszego września
nad ranem.
Wejrzyj na poległych i rozstrzelanych harcerzy 
wieży spadochronowej w Katowicach. 
Wejrzyj na przerażenie łapanych na ulicach miast, 
skazanych na rozstrzelanie bądź obozy zagłady.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

IV.
Boże, Panie naszych dni, 
wołamy do Ciebie słowami suplikacji: 
od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas,
Panie; 
daj nam żyć w czasach pokoju. 
Prosimy, by Polska, by cała Europa była bezpiecznym
domem dla wszystkich jej mieszkańców.
Błagamy, by granice nie dzieliły, 
lecz by stały się miejscami inspirujących spotkań ludzi 
różnych kultur, języków, wyznań i religii.
Maryjo, uproś nam przemianę serc, 
byśmy pamiętali, że jesteśmy dziećmi jednego Boga, 
który nas wzywa do życia w braterstwie i pokoju. 
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Węgierska Górka, 1 września 2011 r.
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Dzień pierwszy
„Być młodym, to poszukiwać więcej”

Rekolekcyjne Spotkanie Młodych Max Festiwal już po raz trzeci wy-
startował w Niepokalanowie. Ponad dwieście osób, przez pięć dni, 
poprzez modlitwę łączyło się z papieżem Benedyktem XVI i z rado-
ścią poszukiwało Ducha Świętego w swoim życiu. 
Podczas Mszy św., która rozpoczęła festiwal, o. dr Ignacy Kosmana 
zwrócił uwagę, że Boga można odnaleźć w ciszy, że musimy odłączyć 
się od tego co zewnętrzne, aby Duch Święty mógł przyjść „w lekkim 
powiewie” i rozpalić w nas miłość. Słowa te wprowadziły nas w te-
goroczne hasło spotkania: „Tylko miłość jest twórcza”. 
Młodość, radość i modlitwa, to słowa, które najlepiej charakteryzu-
ją Max Festiwal. To właśnie w Niepokalanowie, miejscu, w którym 
w sposób szczególny, dzięki św. o. Maksymilianowi, czcimy Maryję 
Niepokalaną, młodzi z całej Polski rozpoczęli swoją drogę, dzięki któ-
rej będą „poszukiwać więcej”. 

Dzień drugi
„Na Max’a ożywieni Duchem Świętym”

Wczesnym rankiem, niemalże wraz ze wschodem słońca, uczestnicy 
Max Festiwalu rozpoczęli kolejny dzień poszukiwań śladów Ducha 
Świętego w swoim życiu. Uroczysta Jutrznia, na którą spóźnić się 
nie można (spóźnialscy mają wymierzaną karę sznurem zakonnym), 
pomogła uczestnikom w powierzeniu kolejnego dnia Panu Bogu. 
Spotkanie w grupach było za to okazją do podzielenia się swoim 
doświadczeniem działania Ducha Świętego w codziennym życiu. 
Max Festiwal nie może istnieć bez muzyki, dlatego zaraz po spotka-
niu w grupach, wszyscy śpiesznym krokiem udali się do bazyliki na 

szkołę śpiewu z jak zwykle roztańczonym 
i rozśpiewanym franciszkaninem ojcem 
Andrzejem. Swoim śpiewem uświetnili 
Mszę św., której przewodniczył o. dr Mi-
rosław Bartos. 
O znaczeniu działania Ducha Świętego w Kościele mówił w kazaniu 
o. Marek Iwański podkreślając, że gdyby nie było Ducha Świętego, 
Kościół byłby jedynie martwą instytucją. Tak jest w istocie, czego na 
każdym kroku podczas tego festiwalu doświadczali uczestnicy. Duch 
Święty, za ich zaproszeniem, zaczął tworzyć nowe dzieło, zaczął oży-
wiać franciszkańskie spotkanie w Niepokalanowie. Boża atmosfera 
udzielała się wszystkim. Każdy, rozparty radością, tańcząc integrował 
się z innymi uczestnikami i chwalił Pana. 
Drugi dzień „Maxa” urozmaiciły różnorodne warsztaty przygotowane 
specjalnie po to, aby młodzi mogli rozwijać swoje pasje i talenty dane 
przez Boga. Dzięki temu mogli dowiedzieć się czegoś interesującego 
o cytogenetyce, dziennikarstwie radiowym i prasowym, rozwinąć 
swoje umiejętności muzyczne czy fotograficzne. 
W bazylice wspólnie chwalili Boga prosząc Go o zabranie zranień 
z ich serc i napełnienie ich Duchem Świętym. Po modlitwach wsta-
wienniczych, przepełnieni Miłością, z czystym sercem mogli położyć 
się i wypocząć przed kolejnym dniem szalonego franciszkańskiego 
święta. 

Dzień trzeci
„Przetartym szlakiem ku zbawieniu”

Dzień trzeci. Można popaść w rutynę. Program ten sam? Nic bardziej 
mylnego! Uczestnicy Max Festiwalu spali dłużej. Całe piętnaście mi-
nut! Po porannej toalecie i modlitwie wyruszyli w drogę, bo czasem, 
aby coś dostrzec, trzeba się nieco oddalić. W małych grupach szli 
w kierunku Szymanowa, po raz kolejny mając okazję do podzielenia 
się wzajemnymi doświadczeniami. 
Spokojny dzień i pełną harmonii uroczystą Mszę św. przerwał, wcho-
dząc do kościoła, alpinista. Zdziwione spojrzenia, ciche szepty. O co 
właściwie chodzi? Po chwili ujrzeli uradowaną twarz o. Artura Pyzy, 
który tego dnia głosił homilię. Ta demonstracja miała swój cel. W ka-
zaniu usłyszeli historię o trudnych miejscach w swoim życiu, którym 
sami nie potrafią stawić czoła. Jednak jest ktoś, kto przetarł już szlak 
i – co więcej – pozostawił im narzędzia potrzebne do przebrnięcia 
trudnych odcinków. Jednak bez prawdziwej i głębokiej wiary w to, 
że On jest w stanie im pomóc, nie będą w stanie dotrzeć na szczyt. 
Tymi słowami ojciec Artur wzbudził w uczestnikach wiarę w to, że 
Bóg prawdziwie działa w ich życiu, w sposób nadprzyrodzony, zu-
pełnie niemożliwy do pojęcia ludzkim umysłem, ale „zrozumiały” dla 
ludzkiego serca.
Umocnieni słowem, uczestnicy Max Festiwalu wracali do Niepokala-
nowa prosząc w modlitwie Ducha Świętego o rozpalenie w sercach 
Jego darów, które już otrzymali. Nie przeszkadzał im nawet deszcz 
i burza. Mokrzy, ale rozradowani dotarli do celu. 
Ojciec Piotr Szczepański w obrazowy sposób (prosto z „demotywa-
torów”) ukazał im w jaki sposób mają dążyć do zbawienia, że to 
ich działanie ma być odpowiedzią na to, co już dla nich zrobił Jezus 
Chrystus. Po krótkiej konferencji można było nacieszyć oczy pokazem 
tańca z ogniem, a wcześniej filmem „Iluzja”. 

Dzień czwarty
„Ostatnie chwile wykorzystane na Maxa!”

Max Festiwal powoli dobiegał końca, ale jego uczestnicy nie mogli 
przecież zapomnieć o św. ojcu Maksymilianie Kolbe, patronie tego 
spotkania. Każdy z nich mówił o tym, co zainteresowało go w his- 
torii tego katolickiego świętego. Nie wszyscy znali szczegóły z życia 
franciszkańskiego zakonnika. Dla większości był to człowiek, który 

Pod czujnym okiem św. Maksymiliana
Rekolekcyjne Spotkanie Młodych Max Festiwal w Niepokalanowie

Niepokalanów, 25 sierpnia 2011 r.
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Na cmentarzu 
zakonnym 
w Niepokalanowie 
spoczywa Franciszek 
Gajowniczek, którego 
o. Kolbe ocalił w obozie 
koncentracyjnym 
Auschwitz. Był on 
sierżantem Wojska 
Polskiego i za udział 
w konspiracji trafił do 
Oświęcimia. Dane mu 
było uczestniczyć w 
beatyfikacji i kanonizacji 
człowieka, który ocalił 
mu życie. W centralnej 
części cmentarza 
widnieje symboliczny 
pomnik św. o. 
Maksymiliana Kolbe.

oddał swoje życie za innego 
w obozie koncentracyjnym 
Auschwitz, ale czy wiedzieli 
coś więcej? Każde świadec-
two ukazywało im, jak ważna 
jest rozmowa z drugim czło-
wiekiem i jak bardzo ubogaca 
ich samych.
Miłe zaskoczenie wśród 
uczestników wywołał bp Ma-
riusz Leszczyński. Utalentowa-

ny biskup, w czasie szkoły śpiewu, uraczył młodzież grą na harmonijce. 
Biskup przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie. Dziękował wszyst-
kim serdecznie, że zdecydowali się przyjechać do Niepokalanowa, aby 
pogłębiać swoją więź z Bogiem i drugim człowiekiem. Bardzo ważnym 
wydarzeniem było także złożenie ślubów „Margarytek”, czyli obiecanie 
dożywotniej modlitwy za kapłanów posługujących na Max Festiwalu. 
Od rana młodzież umacniała swojego ducha, ale na Maxie nie mogło 
zabraknąć także rozwoju intelektualnego. Uczestnicy wzięli udział w kon-
ferencji, którą poprowadził dr inż. Antoni Zięba. Prelegent pochylił się 
nad zagadnieniem obrony życia poczętego. Wygłosił jasne stanowisko 
Kościoła, jako wspólnoty wierzących: „Nie możemy pozwolić na zabój-
stwo człowieka!”. 
Młodzież oglądała także piękny obraz „Film o Basi”. „Myślę, że wszy-
scy uświadomili sobie, że każdy dzień jest skarbem, który w jednej chwili 
możemy stracić oraz że nie warto zmarnować szansy na dobre życie” 
– powiedziała jedna z uczestniczek po projekcji. 
Wieczorem wypogodziło się i młodzież bawiła się świetnie przy muzyce 
zespołu „Regau”. Skoczna muzyka, przyjacielska i radosna atmosfera roz-
grzały młode serca. Następnego dnia uczestnicy ochoczo powędrowali 
przed oblicze Niepokalanej i Jej Syna, aby adorować Boga i uczestniczyć 
we wspólnej Mszy św., która rozpoczęła ostatni dzień Max Festiwalu.

Dzień piąty
„Wszystko co dobre, wcale nie musi się kończyć...”

Max Festiwal dobiegł końca, ale łaski, które tu otrzymaliśmy będą owoco-
wały w naszym życiu przez cały czas. I nawet, gdy będzie nam się wyda-
wało, że nasze życie jest puste, że nie wynieśliśmy nic z tych spotkań, to 
– jak powiedział o. Artur – „tylko nam się będzie tak wydawało”. 
Chociaż wszyscy rozjeżdżamy się teraz do swoich rodzinnych miast, do-
mów, to dzieło Max Festiwalu nie kończy się. Musimy świadczyć o tym, 
czego tutaj doświadczyliśmy, co otrzymaliśmy. Biorąc przykład ze św. ojca 
Maksymiliana, będziemy szerzyć Królestwo Boże przez Niepokalaną za-
praszając na kolejny Max Festiwal w przyszłym roku.
Jeżeli chcecie doświadczyć prawdziwego działania Boga w Waszym życiu 
w atmosferze radości, pokoju i dobra, to nie znajdziecie lepszego miej-
sca, niż Rekolekcyjne Spotkanie Młodych w Niepokalanowie. To jest ten 
czas, to jest to miejsce, w którym Bóg działa i dokonuje niesamowitych 
rzeczy!

Tekst: Anna Kaniewska,
 rzecznik prasowy Max Festiwalu/oprac. at

Zdjęcia: Anna Tokarska

Historyczna figura Matki Bożej Niepokalanej

Pokój św. Maksymiliana
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17 kilometrów dojrzewających kłosów

Europa odkrywa swoje chrześcijańskie ko- 
rzenie i dziedzictwo? A może poszukuje od-
powiedzi na coraz poważniejszy kryzys swo-
jej europejskiej tożsamości?
Tak zwane wartości europejskie, oparte na 
tak kruchym budulcu jak kalkulacje ban-
kowe, dewaluują się bowiem na naszych 
oczach. Najnowsze badania, przeprowadzo-
ne przez studentów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, pokazują, że w 2010 – świętym Roku 
Jakubowym już 31 procent pielgrzymów do 
hiszpańskiego sanktuarium pochodziło spo-
za Hiszpanii.
Jak dynamiczny to wzrost? W 1970 r. w San- 
tiago de Compostela wydano 68. tzw. com-
posteli, zaświadczeń o odbyciu tej drogi. 
W 2009 r. zanotowano niemal 146 tys. pąt-
ników.
Z Polski do hiszpańskiego sanktuarium 
w 2010 r. – Roku św. Jakuba wyruszyło 2040 
osób. Wśród nich był funkcjonariusz Straży 
Granicznej kpt. Robert Jakimko.

Za głosem Jana Pawła II?

Czy to siła natchnionego głosu Jana Pawła II, 
który w 1982 r. u grobu św. Jakuba w San-
tiago de Compostela przemówił do narodów 
Europy? Faktem jest, że po jego apelu w tym 
miejscu o odkrywanie chrześcijańskich korze-
ni Europy, droga św. Jakuba zaczęła się zalud-
niać pielgrzymami. Jan Paweł II mówił wtedy: 
„( w chrześcijaństwie)… znajdują się te wspól-
ne korzenie, z których wyrosła i dojrzała cywi-
lizacja starego kontynentu, jego kultura, jego 
dynamika, jego przedsiębiorczość.” 
Do Santiago de Compostela papież Polak 
pielgrzymował w czasie swojego pontyfika-
tu dwukrotnie – w 1982 i 1989 roku.
W 1987 r. Rada Europy uznała Drogę św. Jaku-
ba za najważniejszy szlak kulturowy Europy…

***

– O Santiago de Compostela dowiedziałem 
się „przypadkowo”; trafiłem w Internecie 
na informacje o tej drodze – opowiada kpt. 
Robert Jakimko, funkcjonariusz wydziału 
łączności z Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej im. Powstania Warszawskiego. 
Te „przypadki”, jak wiemy, w porządku wiary 
nigdy nie są przypadkowe.
– Gdy o tym przeczytałem pierwszy raz, 
pojawił się taki wewnętrzny impuls: chciał-

Ruszali w drogę z progu rodzinnego domu z kamieniem w sakwie. Wracali z musz-
lą znad brzegów Oceanu Atlantyckiego. Ten kamień symbolizował ciężar podjętej 
pokuty, muszla była dowodem, że dotarli do grobu św. Jakuba Apostoła w Hiszpa-
nii. Pątnicy – święci i grzesznicy, królowie i żebracy, mnisi i rycerze. Chrześcijanie, 
którzy od X wieku pielgrzymowali po łaski i przebaczenie do grobu pierwszego 
męczennika wśród Dwunastu – św. Jakuba Starszego, syna Zebedeusza. Ponadty-
siącletnia tradycja pielgrzymowania do Santiago de Compostela odradza się dziś 
z zadziwiającą żywotnością. Droga św. Jakuba to trzeci po Jerozolimie i Rzymie 
najstarszy szlak pielgrzymkowy chrześcijan.

bym pójść, może spróbuję. Myślałem o tym 
od trzech lat; dwa lata temu podjąłem nie-
śmiałe przygotowania. W 2009 r. już na do-
bre pochodziłem po forach internetowych, 
związanych z „Camino de Santiago” (Droga 
św. Jakuba). Nawiązałem kontakty z ludźmi, 
którzy przeszli ten szlak. Pytałem, jakie nie-
zbędne wyposażenie trzeba ze sobą zabrać, 
jak trudna jest ta droga i czy wymaga jakichś 
specjalistycznych treningów. Interesowałem 
się, jak wygląda sytuacja z noclegami, czy 
trzeba zabierać namiot.
Zacząłem więcej spacerować do pracy czy 
po pracy. Mieszkam w Raszynie pod Warsza-
wą, a pracuję na 17 stycznia w Warszawie. 
To około 6. kilometrowy spacer. 
Ludzie, z którymi rozmawiałem na forach 
internetowych, mówili, że nie będzie łatwo. 
Osobiste doświadczenie trochę to zweryfi-
kowało – uśmiecha się kapitan.
Decyzja zapadła. 19 maja 2010 roku Robert 
Jakimko wyruszył na Jakubowy szlak fran-
cuską ścieżką, która wiodła do Santiago de 
Compostela od granicy Francji, między pa-
smami Pirenejów.
Do przejścia od 790 do 820 kilometrów; za-
leży jakie źródło podaje długość trasy. 
– Podzieliłem całą trasę na 28 dni, udało się 
przejść w 26 dni. Dziennie szedłem odcinki 
wielkości 25 km, 35 km, a zdarzało się że 
i 40 km. Pierwsze trzy dni były najtrudniej-
sze. Marzyłem, żeby ktoś mi ukradł plecak, 
tak mi dawał w kość ten 12. kilogramowy 
ciężar w spiekocie 40 stopniowej. Plecak po-
winien ważyć 10 procent wagi ciała, do tego 
koniecznie dobre górskie buty, podkreśla ka-
pitan Jakimko.

Walka o siebie lepszego

Na czym polega fenomen tej drogi w cza-
sach, gdy foldery reklamujące uroki Hisz-
panii aż puchną od ofert przyjemnego 
i wygodnego spędzenia czasu na plażach 
Costa del Sol czy Costa Brava? Dziś jesteśmy 
wszyscy rozpieszczeni przez nadmiar cywi-
lizacyjnych udogodnień, które jednak coś 
nam niepostrzeżenie odbierają. Może coś 
najcenniejszego – zdolność wsłuchania się 
w siebie, prawdę o nas samych i naszych 
bliźnich? Bo przecież życie to droga i jej 
cel… Dobrze wiedzieli o tym ci, którzy szli 
do grobu św. Jakuba przed wiekami. To nie 
była rekreacyjna wycieczka, ale droga, by-

Funkcjonariusz Straży Granicznej w drodze do Santiago de Compostela…

wało niebezpieczna, okupiona cierpieniem. 
Jak w prawdziwym życiu. 
– Teraz, gdy wracam wspomnieniami na tę 
drogę, mogę na 1000 procent powiedzieć, 
że to był urlop mojego życia. A za granicą 
bywałem w różnych miejscach…
Po tych pierwszych kryzysowych dniach, 
zmęczenie gdzieś znika, i ta droga nas nie-
sie, daje tyle radości. I choć każdy wchodzi 
na ten szlak z bagażem swoich życiowych 
spraw, niesie coś ważnego, coś, co go gnie-
cie, to przeżywanie tej drogi daje radość. 
Mimo zmęczenia i trudu. Tu przecież nie 
chodzi o sprawdzenie nóg czy charakteru, 
o jakiś wyczyn, chęć wykazania się. Każdy 
idzie w swoim tempie. Tu jest szansa poga-
dania samemu ze sobą i oczywiście z Panem 
Bogiem. Przemierzanie tej drogi i droga 
w głąb siebie wzajemnie się uzupełniają. 
Wiele rzeczy można przemyśleć. Z rzeczy 
namacalnych wspomnę, że 20 lat paliłem. 
A na szlaku przestałem; szedłem też z taką 
intencją, że może uda mi się rzucić palenie, 
że św. Jakub pomoże. 
– Szedłem na przełomie maja i czerwca, gdy 
dojrzewały zboża – wspomina kapitan SG. 

Pielgrzym do Santiago, wg ryciny z dru-
giej połowy XIX wieku
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Były takie odcinki, że szło się nawet 17 ki-
lometrów wśród tych pół z dojrzewającymi 
kłosami. Ani domu, ani auta, ani ulicy. Moż-
na się zatopić w sobie… 
Ta droga różni się od pielgrzymek, które zna-
my. Na Jasną Górę, w apogeum ruchu piel-
grzymkowego, w sierpniu, idą liczne grupy 
pątników. 
Do Santiago de Compostela idzie się albo 
w pojedynkę albo w kilka zaprzyjaźnionych 
osób.
– Człowiek idzie sam, ale nie jest samotny, 
charakteryzuje kolejny fenomen tego szlaku 
Robert Jakimko.
Głośna cywilizacja, w której wszyscy jeste-
śmy zanurzeni, odbiera nam szanse na sko-
munikowanie się ze swoim sumieniem. Ono 
przemawia w ciszy. Powszechny widok mło-
dych ludzi ze słuchawkami w uszach o każdej 
porze i w każdym miejscu – to znak czasów. 
I postępującej głuchoty fizycznej. I tej groź-
niejszej – duchowej.
– Coś próbujemy dziś w sobie zagłuszyć, 
jakieś bóle. Uciekamy więc od siebie, ale 
przecież i tak trzeba kiedyś wrócić do źródła 
bólu. To uciekanie to „leczenie” objawów, 
a nie przyczyn – mówi z przekonaniem kapi-
tan Robert Jakimko. 
Droga pomaga także uporządkować w sobie 
trudne i bolesne sprawy, a przynajmniej zdać 
sobie z nich sprawę.

Spotkania

Chodzimy różnymi drogami. Czasem na skró-
ty. Różne też bywają motywy wyboru drogi 
do celu, do marzeń, do wyobrażeń, do złu-

dzeń. Czasem, już prawie na mecie, okazuje 
się, że szliśmy za tłumem, a cel tego marszu 
okazał się. wielkim rozczarowaniem, a nawet 
w końcowym bilansie – życiową klęską. Ca-
mino – ta sprawdzona przez wieki droga za-
skoczyła już niejednego. Bo sygnowana jest 
Bożym śladem…
– Oczywiście, wielu ludzi wybiera drogę do 
Santiago de Compostela z powodów glob-
troterskich, poznawczych. Traktuje ją jako 
sposób na spędzenie urlopu. Bo znajomi 
tam byli, bo tam można spotkać tzw. wielki 
świat.
I rzeczywiście – szli Azjaci, dużo Koreańczy-
ków, nawet Australijczycy, ludzie z Nowej Ze-
landii. Nie mówiąc o Europejczykach, którzy 
wręcz szturmują te szlaki, opowiada Robert 
Jakimko.
Spotykałem ludzi dobrych i życzliwych, 
otwartych, uśmiechniętych. Każdy każdemu 
służył pomocą. Te spotkania to osobny roz-
dział, dużo można by opowiadać. Idą ludzie 
w różnym wieku, całkiem sporo starszych, 
więc to już świadczy, że to droga dla każ-
dego. Idą spokojnie, powoli, ale wytrwale. 
Z kijkami nordic walking albo i bez.
Kawałek drogi szedłem z prawie osiemdzie-
sięcioletnim Hiszpanem. Rozmawialiśmy 
po angielsku. On co dziesięć lat wybiera się 
w tę drogę…
Gdy dzień się już nachyli ku zachodowi, trze-
ba się rozejrzeć za albergue. 
– To schroniska dla pielgrzymów, prowadzo-
ne przez zakony, gdzie można się przespać. 
Tu przybić pieczątkę w paszporcie pielgrzy-
ma. A to jest przepustką do kolejnego alber-
gue. Zdarzyć się może, że już nie ma miejsca, 

więc i wtedy ludzie sobie radzą. 
Widziałem pielgrzymów, którzy 
spali w drzwiach kościoła. A nawet 
ktoś się zamknął w pomieszczeniu 
z bankomatem. Sam raz spałem 
pod gołym niebem…
Sen i posiłek, by nie ustać w dro-
dze.
– Z zaopatrzeniem w żywność 
nieraz bywa trudno. Można oczy-
wiście zrobić zakupy w większych 
miastach, ale to oznacza cięższy 
plecak. A z kolei w wielu hiszpań-
skich wioskach nie ma sklepów. 
Tylko rano przyjeżdża samochód, 
z którego sprzedawana jest faso-
la, chleb, nabiał itp. I samochód 
odjeżdża.
O ile bez jedzenia da się przeżyć, 
to bez wody, gdy wyczerpie się za-
pas z plecaka, już nie bardzo. I na 
to jest sposób na camino. Trzeba 
się nachylić i zaczerpnąć ze źró-
dełka.

Tędy szli czyli dziedzictwo

Przydrożne obeliski ze znakiem 
muszli, pielgrzymiego kija i sa-
kwą znaczą drogę do Santiago de 
Compostela.
Ale współczesny wędrowiec ma 
tu szansę odkryć ślady, po których 
szli jego średniowieczni poprzed-
nicy. 

I czeka tu nań również najważniejsze odkry-
cie: jestem kolejnym ogniwem w tej wielkiej 
sztafecie duchowej chrześcijaństwa. Odkry-
cie wspólnoty wiary i kultury, z której wyra-
sta i dzięki której ma szansę życia i rozwoju 
współczesna Europa.
Jak wielka była przenikliwość niemieckiego 
poety Goethego, który stwierdził, że świa-
domość europejska zrodziła się w pielgrzy-
mowaniu do grobu św. Jakuba. Bo groby to 
nie „ołtarze próżnej żałoby” jak pisała nasza 
poetka Maria Konopnicka. Groby świętych, 
mieszkańców ojczyzny niebieskiej, i bohate-
rów, tych z ojczyzny ziemskiej to:
„Groby wy nasze, ojczyste groby,/Wy życia 
pełne mogiły,/Wy nie ołtarzem próżnej żało-
by,/ Lecz twierdzą siły”( Maria Konopnicka).
Jakubowa droga zrodziła nie tylko mocarzy 
ducha, ale promieniowała wieloma dobrymi 
dziełami. Przy pątniczych szlakach powsta-
wały mosty, romańskie kościoły, klasztory, 
noclegownie dla pielgrzymów i szpitale.
-Wiele miejscowości, przez które przechodzi-
łem, miało zachowane nawet w nazwie ho-
spital, dzieli się swoimi spostrzeżeniami kpt. 
Robert Jakimko. To znaczy, że tu przed wieka-
mi był szpital dla pielgrzymów, gdzie opatry-
wano im nogi i udzielano pierwszej pomocy, 
by mogli dojść do grobu św. Jakuba.
Największe wrażenie zrobiło na mnie miejsce 
– z nazwiskiem i imieniem pielgrzyma, męż-
czyzny, który tu umarł. Dosłownie parę kilo-
metrów przed Santiago de Compostela…
Bo droga Jakubowa, to jak powiedział Bene-
dykt XVI, pielgrzymowanie ku Światłu.
Przeszedł ją św. Jakub, idą przez wieki wy-
znawcy, uczniowie Jezusa Chrystusa i ci z tę-
sknotą za Nim w sercu.
Bo to Droga, Prawda i Życie.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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To właśnie w Norwegii, 28 maja 1940 roku, 
podczas operacji odbicia graniczącego od 
południa z Narwikiem Ankenes, los nazna-
czył młodego Lasowskiego na zawsze. Tego 
dnia został on trafiony pociskiem karabino-
wym w głowę. W wyniku postrzału doszło 
do uszkodzenia obojga oczu. Rannego żoł-
nierza uznano za zmarłego i umieszczono 
w zbiorowej mogile. Został wyjęty z grobu 
dzięki koledze, Szymonowi Wipostek z Kra-
kowa. Żegnając wzrokiem poległych żoł-
nierzy Szymon zauważył, że leżący wśród 
nich Jan poruszał palcami. Lasowskiego 
przetransportowano do szpitala wojsko-
wego koło Manchester w Wielkiej Brytanii. 
Pomimo podjętego tam leczenia nie udało 
się uratować mu wzroku – do końca życia 
pozostał już niewidomy.
Pozostałą część wojny Jan Lasowski spędził 
w Wielkiej Brytanii. Został zakwaterowany 
u jednego z brytyjskich weteranów pierw-
szej wojny światowej, również ociemniałe-
go. Gospodarz Polaka stracił wzrok ponad 
dwadzieścia lat wcześniej, podczas działań 
wojennych na terenie Francji. Brytyjczyk za-
pewnił przybyłemu pomoc i wparcie, a także 
przyuczył go do zawodu stolarza.
Jan Lasowski należał do grona dwunastu, 
spośród walczących w Północnej Norwegii 
Polaków, wyróżnionych przez króla i rząd 
norweski nowo ustanowionym odznacze-
niem wojskowym tego kraju, Krzyżem Wo-
jennym z Mieczem. Akt przekazania tego 
cennego medalu odbył się w lipcu 1942 roku 
w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Londy-
nie. Dekoracji Lasowskiego dokonał osobiście 
król Norwegii Haakon VII. Jego Królewska 
Wysokość nawiązał przy tym serdeczną roz-
mowę z ciężko rannymi w walce o Jego kraj 

rodzina Lasowskich zamieszkała w miejsco-
wości Crepy en Valois we Francji. Towarzysz-
ka życia Jana odeszła do wieczności w 1998 
roku, przeżywszy 80 lat. Lasowscy pozosta-
wili po sobie troje dzieci, siedmioro wnucząt 
oraz siedmioro prawnucząt. 
W roku 1995 oraz 2000 odbyły się w Nor-
wegii podniosłe obchody upamiętniające 
rocznice wyzwolenia kraju spod okupacji 
hitlerowskiej. Podczas przygotowań do obu 
jubileuszy zostały podjęte nieudane pró-
by przekonania władz Norwegii i Polski do 
umieszczenia na liście uczestników także tej 
części polskich kombatantów, która po woj-
nie nie powróciła do rządzonej przez komu-
nistów ojczyzny. W tym czasie poza Lasow-
skim przy życiu pozostawało jeszcze tylko 
dwóch Polaków odznaczonych norweskim 
Krzyżem Wojennym – jeden z nich zamiesz-
kiwał w Szkocji, a drugi w USA. 
Na uroczystości rocznicowe w 2000 roku 
przybyło nieoczekiwanie do Narwiku dwóch 
polskich weteranów wojennych, Jan Lasow-
ski z Francji i Janusz Messing z Wielkiej Bry-
tanii. Obaj pojawili się tam bez zaproszenia 
i na własny rachunek. Niewidomemu Lasow-
skiemu towarzyszyli córka i zięć. Messing, 
podobnie jak Lasowski, był żołnierzem  Sa-
modzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich 
w spoczynku i podobnie jak on został ranny 
podczas bitwy o Narwik wiosną 1940 roku. 
Na wieść o zaistniałej sytuacji burmistrz 
Narwiku postanowił włączyć obu Podha-
lańczyków do programu obchodów. Nie-
spodziewanych gości zaproszono także na 
uroczysty lunch, wydawany na cześć wielu 
przybyłych, w tym ponad stu przyjezdnych 
z Polski – przeważnie czołowych polityków, 
oficerów, urzędników i niewielkiej liczby 
kombatantów. Polskiego posiadacza Krzyża 
Wojennego nie posadzono jednak na jed-
nym z honorowych miejsc przy stole. Miejsca 

Tata doświadcza światłości Boga…

polskimi żołnierzami. Ze strony norweskiej 
w ceremonii wzięli też udział następca tronu 
tego kraju, książę Olaf oraz członkowie rzą-
du. Polskę reprezentował premier rządu na 
uchodźstwie i jednocześnie Naczelny Wódz 
sił zbrojnych generał Władysław Sikorski. 
Obecni byli również czołowi przedstawicie-
le wojsk obu narodów. Warto zauważyć, że 
generał Sikorski tego dnia w szczególny spo-
sób zajął się niewidomym Lasowskim, zapra-
szając go do swojego samochodu zarówno 
w drodze do ambasady, jak i podczas po-
wrotu z uroczystości. Nie było to pierwsze 
spotkanie młodego inwalidy z polskim Na-
czelnym Wodzem. Poprzednie miało miejsce 
jesienią 1940 roku, kiedy to Lasowski zna-
lazł się w grupie żołnierzy wyróżnionych za 
postawę w walkach o Narwik. Otrzymali oni 
wówczas z rąk generała najwyższe polskie 
odznaczenie wojskowe – Virtuti Militari. 
Wraz ze śmiercią Lasowskiego odeszło z te- 
go świata pokolenie Polaków uhonorowa-
nych norweskim Krzyżem Wojennym.
Jan Lasowski urodził się w Sośnicy koło Lwo-
wa, miejscowości położonej w tej część Pol-
ski, którą jesienią 1939 roku przyłączono do 
Związku Radzieckiego. Po zakończeniu dru-
giej wojny światowej Sośnica nadal pozostała 
w granicach państwa radzieckiego. Mieszka-
jące tam trzy siostry Jana deportowano wów-
czas dalej na wschód, a Lasowski zdecydował 
się na osiedlenie we Francji, kraju szanującym 
zasługi inwalidów wojennych.       
W czasie kampanii norweskiej Jan Lasowski 
był już żonatym mężczyzną. Jego ślub z Ro-
salie Sudol – Polką pracującą we Francji – od-
był się w maju 1940 roku, na  tydzień przed 
wysłaniem jednostki młodego żołnierza 
z Bretagne na północ Norwegii. Po wojnie 

Wspomnienie o żołnierzu Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich

W dniu 16 maja 2011 roku odszedł z tego świata Jan Lasowski. Polski kombatant 
zasnął na wieki w szpitalu położonym w pobliżu swojego domu, przeżywszy 94 lata. 
Jan Lasowski wpisał się w karty historii wiosną 1940 roku, jako żołnierz Samodzielnej 
Brygady Strzelców Podhalańskich. Dwudziestotrzyletni strzelec wykazał się wówczas 
walecznością i odwagą w bitwie o Narwik. Młodzieniec był jednym z około pięciu 
tysięcy polskich żołnierzy, przybyłych 9 kwietnia 1940 roku z pomocą zaatakowanej 
przez niemieckich nazistów Norwegii.
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te były przeznaczone głównie dla wysoko 
postawionych przedstawicieli ówczesnych 
władz centralnych Norwegii i Polski. Dziw-
nym zrządzeniem losu reprezentowali oni 
te same władze, które odmówiły zaprosze-
nia do Narwiku inwalidów udekorowanych 
około czterdzieści lat wcześniej przez króla 
Haakona VII najwyższym norweskim odzna-
czeniem wojskowym.
Miłym akcentem z polskiej strony był gest 
głównodowodzącego wówczas Brygadą 
Strzelców Podhalańskich, pułkownika Hen-
ryka Dziewiątki oraz jego adiutanta. Żołnie-
rze ci usiedli  podczas lunchu w sąsiedztwie 
panów Lasowskiego i Messinga. Dowódca 
Podhalańczyków był świadom, że w wyniku 
zakrętów historii obaj polscy weterani, za-
płaciwszy zdrowiem za wolność narodów, 
po wygranej wojnie nadal nie mogli się cie-
szyć niezawisłością swojej ojczyzny.
Pomimo doświadczeń lat wojennych i po-
wojennych, postawa Jana Lasowskiego da-
leka była od rozgoryczenia. Nie narzekał 
na swoje przeznaczenie. Ważniejsze było 
dla niego rozpowszechnienie i zachowanie 

w powszechnej pamięci faktu udziału Polaków 
w walkach wyzwoleńczych, prowadzonych 
na polach bitewnych Europy. Bardziej niż 
utratą wzroku martwił się losem ojczyzny, lo-
sem Polski. W 1989 roku doczekał się wresz-
cie chwili odzyskania przez swój kraj wolności 
i niezależności. Był rad, że dane mu było prze-
życie zakończenia ponad czterdziestoletniego 
okresu panowania w Polsce komunistów. 
Pogrzeb Jana Lasowskiego odbył się 19 maja 
2011 roku. Poprzedziła go msza żałobna 
odprawiona w kościele Saint-Denis w Cre-
py en Valois. Polski Podhalańczyk odchodził 
z grona żywych w stopniu sierżanta fran-
cuskiej armii. Przy jego trumnie powiewały 
chorągwie, trzymane przez pełniących tam 
wartę honorową francuskich kombatantów. 
Zabrzmiały dźwięki rogu – to przedstawiciel 
francuskich sił zbrojnych zagrał ostatnie po-
żegnanie. W momencie spuszczania trumny 
do grobu nad cmentarzem przeleciał samo-
lot wojskowy Mirage, pozdrawiając zmarłe-
go w imieniu jego drugiej ojczyzny. Zdobie-
nia trumny weterana stanowiły trójkolorowa 
szarfa oraz odznaczenia przyznane wcześniej 

Janowi Lasowskiemu. Wśród umieszczonych 
na niej medali znajdowały się Krzyż Oficerski 
Legii Honorowej, polski order Virtuti Mili-
tari oraz przypięty mu niegdyś przez króla 
Norwegii Krzyż Wojenny z Mieczem. Obok 
trumny położono bukiet białych kwiatów 
z dołączoną do nich dedykacją od Ambasady 
Królestwa Norwegii w Paryżu. Tekst dedyka-
cji brzmiał: “LA NORVEGE VOUS REMERCIE” 
– „Norwegia dziękuje Panu”. 
Śmierć Jana Lasowskiego została upamięt-
niona w norweskiej opinii publicznej. Po-
informowały o niej centralna gazeta z Oslo 
oraz lokalny dziennik wychodzący w tak 
szczególnym dla byłego żołnierza  miejscu 
– Narwiku.
 „Po siedemdziesięciu latach ciemności, Tata 
doświadcza teraz światłości Boga” – powie-
działa po pogrzebie córka Jana Lasowskie-
go, Anna.

Bjørn Bratbak, Stavanger,
Norwegia, 2011 

(Tłumaczenie z języka norweskiego – Jolanta 
Sulkowska, Narwik, Norwegia, 2011) 

Apel o przebaczenie
Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 5 września 
w katedrze polowej WP Mszy św. w intencji poległych, zmarłych 
i żyjących żołnierzy-górników odbywających w latach 1949-59 
zastępczą służbę wojskową w Wojskowych Batalionach Pracy. 
W homilii bp Guzdek podkreślił, że los żołnierzy górników powi-
nien być przestrogą dla kolejnych pokoleń Polaków.

Do Katedry przybyli żołnierze-górnicy sto-
warzyszeni w okręgach i związkach w całym 
kraju. Licznie stawiły się poczty sztandarowe, 
wypełniając nawy boczne świątyni.
– Pytanie o sens cierpienia jest jednym z pod-
stawowych pytań każdego człowieka – mówił 
w homilii bp Guzdek. Podkreślił, że to pytanie 
wielokrotnie stawiane jest na kartach Ewange-
lii, nie tylko w kontekście męki Chrystusa, ale 
także w Dziejach apostolskich, m.in. w Listach 
św. Pawła. – Paweł Apostoł z cierpliwością 
i wytrwałością znosił spotykające go życiowe 
doświadczenia. Wiedział, że przyczynia się 
w ten sposób do umocnienia chrześcijan, któ-
rzy spotkali się z niezrozumieniem, wrogością, 
a nawet z prześladowaniami – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że pytanie 
o sens cierpienia jest aktualne, także w kon-
tekście obchodzonego 5 września Dnia Żołnie-
rza-Górnika. – Każdy z Was ma świadomość 
tego, że represje i związane z nimi cierpienie 
jakim była praca w batalionach robotniczych, 
w kopalniach uranu, węgla kamiennego i ka-
mieniołomach, podyktowane były względami 
politycznymi. Powodem zesłania do niewolni-
czej pracy były rodzinne tradycje patriotyczne, 
prezentowany pogląd na sprawy społeczne 
i polityczne, zaangażowanie w działalność 
patriotyczną w okresie II wojny światowej 
– przypomniał.
Biskup Guzdek powiedział, że obecność żoł-
nierzy-górników w katedrze polowej jest 
„wołaniem o sprawiedliwość i naprawienie 

krzywd” oraz „formą 
przestrogi do przyszłych 
pokoleń, aby nie budo-
wać dobrobytu państwa 
na krzywdzie jednostek 
i całych grup społecz-
nych”. – Wasza obecność 
jest jednak przepełniona wdzięcznością dla 
Boga, który pomógł przetrwać trudne lata. 
Ufna modlitwa była wtedy źródłem Waszej 
siły, także i teraz przekazujecie wiarę i nadzie-
ję młodszym pokoleniom – powiedział.
Na koniec wezwał kombatantów i weteranów 
do ewangelicznego przebaczenia doznanych 
krzywd. – Proszę Was gorąco byście się na ten 
gest zdobyli. Nawet jeśli uczucia są tak zra-
nione, że trudno to uczynić. Dokonajcie tego 
Waszą wolą. Panie Boże chcę! Panie Boże 
pomóż mi przebaczyć! Tej świątyni patronuje 
Matka Boża Hetmanka Żołnierza Polskiego. 
Jej zawierzam każdą i każdego z Was. Niech 
oddanie się w opiekę Matki Jezusa będzie źró-
dłem nadziei i sił do dalszego godnego życia 
– zakończył.
W Katedrze modlili się licznie przybyli żołnie-
rze-górnicy z całej Polski, wraz z wicepreze-
sem Krajowego Zarządu Związku Represjono-
wanych Żołnierzy-Górników, Januszem Tecz-
kowskim, który w imieniu żołnierzy-górników 
podziękował bp Guzdkowi za sprawowanie 
Eucharystii. Obecna była też, ze swoim sztan-
darem, młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 
80 im. Marii Kownackiej w Warszawie. Wraz 

z ordynariuszem wojskowym Mszę św. spra-
wowali ksiądz płk SG Zbigniew Kępa i ks. mjr 
Paweł Piontek.
Po zakończeniu Mszy św. żołnierze-górni-
cy udali się na Plac Piłsudskiego, gdzie przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza złożyli kwiaty. 
Kwiaty złożone zostały również przy Pomniku 
Żołnierza-Górnika na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach, gdzie odczytano apel pamięci 
i oddano salwę honorową.
Mianem żołnierzy – górników określa się po-
borowych skierowanych w latach 1949–1959 
do tak zwanej służby zastępczej w Wojsko-
wych Batalionach Pracy, przemianowanych 
później na Wojskowe Bataliony Górnicze. Ba-
taliony nie były formacjami wojskowymi, były 
jedynie organizowane przez wojsko. W sumie 
pracowało w nich ponad 200 tys. osób, zmu-
szanych do pracy w kopalniach i kamienioło-
mach na terenie Dolnego i Górnego Śląska. 
W związku z wykonywaną pracą ponad 1000 
osób zginęło na miejscu, na kilka tysięcy okre-
śla się liczbę kalek. Dziesiątki tysięcy przypła-
ciły tę służbę utratą zdrowia i przedwczesną 
śmiercią.

kes
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Na pielgrzymce jak w rodzinie; jest miej-
sce i dla wnuka, i dla dziadka. Wiek, płeć, 
zawód, miejsce w hierarchii społecznej, 
stan konta – nie mają znaczenia. A szli 
w niej i znani posłowie, i generałowie, 
ramię w ramię z szeregowcami i dziećmi. 
Na tej jedynej w swoim rodzaju drodze 
wszyscy mają równy status i godność 
– są dziećmi najlepszej z Matek – Maryi. 

W swoim życiu Stefan Janczykowski, najstar-
szy pielgrzym tegorocznej pielgrzymki (77 lat), 
doświadczył działania Bożej Opatrzności. 
Jego życiowym mottem jest więc przekona-
nie, że nie ma przypadków, jest Opatrzność.
Z wykształcenia fizyk, absolwent Uniwersy-
tetu Łódzkiego. Po studiach pracował w Ze-
grzu, gdzie dokształcał oficerów w ośrodku 
szkolenia łączności (uczył fizyki). Z zamiło-
wania jest żeglarzem, ma stopień kapitana 
jachtowego. Prowadzi bardzo aktywny tryb 
życia; jeździ na nartach i na rowerze, chodzi 
po górach.
– W wojskowej pielgrzymce po raz pierwszy 
poszedłem w 1996 r. To wtedy po raz pierwsi 
szli żołnierze amerykańscy. W tym roku idę 
po raz 6. Przedtem chodziłem z grupami cy-
wilnymi.
Pan Janczykowski jest szczęśliwy, że od 
dwóch lat żołnierze śpiewają na Apelu Ja-
snogórskim zwrotkę piosenki, którą ułożył 
na cześć Jana Pawła II. 
Przed pójściem spać zdrożeni pielgrzymi 
wojskowi na dobranoc śpiewają Jasnogór-
skiej Panience piękną rzewną piosenkę „Za-
pada zmrok”. 
Po śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II Pan 
Stefan Janczykowski dopisał taką modlitew-
ną prośbę do Maryi:

„Na Jana Pawła spójrz łaskawie w niebie
Bo na tej ziemi służył Ci co sił
I tak się modlił Maryjo do Ciebie
By przez Chrystusa świat nasz lepszy był”. 

***
Wojtuś Sitek, choć ma dopiero 12. lat, jest 
już „poważnym artystą”. Znają jego głos by-
walcy Katedry Polowej, którzy coraz liczniej 
gromadzą się od 6. lat na koncertach patrio-
tycznych Straży Granicznej z okazji Święta 
Niepodległości. Wojtuś nie tylko śpiewa i gra 
na skrzypcach, ale także dzielnie maszeruje 
jako pielgrzym w wojskowej pielgrzymce. 
W tym roku szedł z mamą po raz drugi. 
– Do końca tego roku szkolnego chodziłem 
do Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie do 
szóstej klasy, a we wrześniu zacznę naukę 
w Zespole Państwowych Ogólnokształcących 
Szkół Muzycznych przy ul. Tyszkiewicza 42 
w Warszawie, do której dostałem się w maju 
tego roku. Mam 12 lat i poszedłem do pierw-
szej klasy w wieku 6 lat, więc jestem młodszy 
o rok od swoich kolegów z klasy, mówi naj-
młodszy uczestnik wojskowej pielgrzymki.
Pielgrzymi, którzy poznali Wojtusia już w ze-
szłym roku podkreślają, ze jest chłopcem bar-
dzo dojrzałym jak na swój wiek. – Interesuję 
się muzyką, a konkretnie grą na skrzypcach 
i na razie z nią wiążę plany na przyszłość, mówi 
Wojtek. – Lubię także matematykę. W wol- 
nym czasie bardzo lubię jeździć na rowerze, 
szczególnie w wakacje robię nawet 50 km 
przez jeden dzień. Na pomysł wzięcia udzia-
łu w pielgrzymce wpadła moja Mama, a ja 
z chęcią przystałem na taki pomysł spędzenia 
wakacji. Za pierwszym razem było świetnie, 
w tym roku też. Mamy nadzieję i chęć, aby 
chodzić na pielgrzymkę w przyszłych latach.

Najstarszy pielgrzym miał 77, najmłodszy – 12 lat 

Echa Jubileuszowej pielgrzymki

Kilkakrotnie w ciągu tych lat wspólnego 
pielgrzymowania na Przeprośnej Górce nie-
mieccy żołnierze bądź przyjmowali chrzest, 
bądź przystępowali do sakramentu bierzmo-
wania. To wielkie przeżycie i zwieńczenie ich 
pielgrzymki wiary. W tym roku siedem da-
rów Ducha św. z rąk biskupa polowego Józe-
fa Guzdka przyjął niemiecki żołnierz st. kpr. 

Krzysztof Kempa z 26. Brygady Powietrzno-
-Desantowej w Saarlouis (Bundeswehra).
– W naszej grupie, mówi Krzysztof, byli i ka-
tolicy, i protestanci, a nawet niewierzący… 
Chociaż niektórzy z nich w czasie tej piel-
grzymki zaczęli się zastanawiać nad wiarą 
w Boga. Ta pielgrzymka nikogo nie pozosta-
wia obojętnym na te sprawy.

St. kpr. Krzysztof z Bundeswehry:

W przyszłym roku – czy to w mundurze, 
czy w czasie urlopu – przyjadę!
Po raz pierwszy grupa niemieckich pielgrzymów z Bundeswehry dołączyła do 
jasnogórskich pielgrzymów wojskowych w 2002 r. Stało się to za sprawą trzech 
ówczesnych generałów: polskich – gen. Edwarda Pietrzyka i biskupa gen. Sławoja 
Leszka Głódzia oraz niemieckiego katolika gen. Hansa Gudery. W przyszłym roku 
niemieccy pielgrzymi będą więc mieli swój mały jubileusz – po raz 10. wezmą udział 
w żołnierskiej pielgrzymce do polskiego sanktuarium. Z Katedry Polowej WP wy-
ruszyła w tym roku w stronę Jasnej Góry 30. osobowa grupa niemieckich żołnierzy 
wojsk lądowych z różnych garnizonów.

Żołnierze niemieccy podchodzą do udziału 
w polskiej pielgrzymce bardzo solidnie i me-
todycznie. Ich przygotowanie polega m.in. 
na treningu kondycyjnym.
– Miesiąc przed przyjazdem do Polski, opo-
wiada st. kpr. Kempa, na Jurze Szwabskiej 
w Badenii Wirtembergii trenowaliśmy mar-
sze. Przemaszerowaliśmy w sumie 200 km 
w ciągu 9. dni. Poznawaliśmy kulturę i histo-
rię Polski oraz cudownego obrazu Czarnej 
Madonny. Nauczyliśmy się ok. 15. piosenek 
religijnych i żołnierskich. Śpiewaliśmy oczy-
wiście nasze Fli-Flei-Flo oraz Kamalondo.
Byliśmy z rożnych garnizonów, o różnych 
specjalnościach wojskowych, więc ten wy-
jazd miał nas także zintegrować. W grupie 
pomocniczej wyruszyli z nami logistycy, sa-
nitariusze, fizjoterapeuci oraz nasi dowódcy. 
W sumie 18 osób. 
St. kpr. Krzysztof Kempa ma 22 lata. Urodził 
się w Człuchowie, na Pomorzu. W Niem-
czech mieszka od 9 lat. Od razu po przyjeź-
dzie poszedł do niemieckiej szkoły.
– Początki były trudne, wspomina, ale gdy 
coraz lepiej mówiłem po niemiecku i przyja-
ciele się znaleźli.
Od 3 lat w Bundeswehrze.
– Zaciągnęli mnie. Po 8. miesiącach przedłu-
żyłem służbę na 15. miesięcy, potem podpi-
sałem kontrakt na 4. lata, a teraz czekam na 
odpowiedź w sprawie kontraktu na 12. lat.
Krzysztof interesuje się komputerami, lubi 
biegać i jeździć rowerem w dłuższe trasy. 
W wolnym czasie komponuje muzykę.
– A jak się naprawdę czymś zainspiruję, to 
piszę teksty do piosenek i wiersze. 
Na pielgrzymce jest po raz pierwszy, ale jak 
zapewnia – nie ostatni. 
– Wrażenie na mnie zrobiło wszystko, do-
słownie wszystko. To niesamowite uczucie 
patrzeć, jak ludzie otwierali serca dla nas. 
I jak nasze serca odpowiadały… Starsi i młod- 
si. Każdy był w stosunku do siebie dosłownie 
jak „brat i siostra”.
– Czy ktoś mnie namawiał, nakłaniał do 
wzięcia udziału pielgrzymce ? Nie musiał.
Oficer zapytał, czy mam ochotę pojechać 
do Polski na pielgrzymkę. Od razu odpowie-
działem – tak. 
Potem Ksiądz kapelan Steffen Schmuck za-
pytał, czy ktoś z nas chciałby przystąpić do 
bierzmowania. A ja w Polsce nie zdążyłem, 
bo po drugiej klasie gimnazjum wyprowa-
dziłem się do Niemiec. W Niemczech bierz-
mowanie jest trochę wcześniej, więc w Pol-
sce jeszcze nie było, a w Niemczech się spóź-
niłem. Nie, to nie wyglądało tak, że każdy 
ma, to i ja muszę. 
Moja wiara się wzmocniła, i to bardzo moc-
no. I dlatego po głębokim przemyśleniu, 
zrobiłem ten duży krok w kierunku mocniej-
szej i głębszej wiary.
W przyszłym roku – czy to w mundurze, czy 
podczas urlopu, przyjadę!
A więc do zobaczenia…

Beata Piontek/Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 6 listopa-
da 1904 roku w Nie-
ledwi pow. Hrubie-
szów, jako syn Jana 
i Anieli z Jastrzęb-
skich. Uczęszczał do 

Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w 
Chełmie. W latach 1917-1918 jako uczeń 
działał w POW w Chełmie. W 1918 roku 
uczestniczył w rozbrajaniu Niemców i Au-
striaków w Chełmie. 14 lipca 1919 roku, jako 
15-letni chłopak, wstąpił ochotniczo do Woj-
ska Polskiego. W Brygadzie Jazdy Ochotniczej 
majora Feliksa Jaworskiego walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Dostał się do niewo-
li sowieckiej, z której po trzech tygodniach 
udało mu się uciec i wrócić do jednostki. 
21 stycznia 1921 roku został zdemobilizo-
wany. W jesieni 1921 roku wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Lublinie i jako jego 
alumn zdał eksternistycznie maturę w Gim-
nazjum im. Staszica. 30 kwietnia 1927 roku 
uzyskał święcenia kapłańskie z rąk biskupa lu-
belskiego Mariana Fulmana. Po święceniach 

został skierowany na dalsze studia, ukończył 
historię na Wydziale Humanistycznym Uni-
wersytetu Warszawskiego. 1 marca 1928 roku 
otrzymał awans na stopień kapelana rezerwy. 
Od 1931 roku był nauczycielem w Gimnazjum 
Biskupim w Lublinie, a następnie administra-
torem parafii w Urzędowie.
W lutym 1934 roku otrzymał powołanie 
do Wojska Polskiego. Został kapelanem 
X Wojskowego Szpitala Okręgowego w Prze-
myślu, a w 1937 roku kapelanem garnizo-
nu Przemyśl i proboszczem parafii wojsko-
wej Najświętszego Serca Jezusa. 19 marca 
1939 roku otrzymał awans na stopień star-
szego kapelana (majora). W 1939 r. został 
proboszczem 22 Dywizji Piechoty Górskiej 
w Przemyślu.
W kampanii polskiej 1939 roku 22 Dywizja 
walczyła w składzie Armii „Kraków”. Przeszedł 
szlak bojowy tej dywizji, od walk z Niemcami 
pod Olkuszem po walki w okolicach Lubaczo-
wa. Następnie z resztką dywizji wycofywał 
się na wschodnie tereny Polski uczestnicząc 
w walkach z bandami ukraińskimi i wojskami 

Ks. Stanisław Kontek (1904-1940) – kapłan diecezji lubelskiej, 
proboszcz 22 Dywizji Piechoty Górskiej

sowieckimi. Po starciu z oddziałem sowieckim 
pod Włodzimierzem Wołyńskim pozostał na 
polu walki. Nie skorzystał z propozycji miej-
scowej ludności by się ukrył. Udzielał pomocy 
duszpasterskiej rannym i konającym. Wzięty 
do niewoli sowieckiej i osadzony w obozie 
w Szepietówce, skąd przewieziono go do Sta-
robielska. W wigilię Świąt Bożego Narodzenia 
1939 roku, został wraz z innymi kapłanami 
wywieziony do więzienia Butyrki (według in-
nych źródeł na Łubiankę) w Moskwie. Wiosną 
1940 r. przed operacją „rozładowania” obo-
zów został odesłany do Kozielska. Zamordo-
wany w Katyniu. Jego nazwisko znajduje się 
na Liście Wywozowej nr 22 z 9 kwietnia 1940 
roku, pozycja 66. Spoczywa na Polskim Cmen-
tarzu Wojennym w Katyniu.
5 października 2007 roku minister obrony na-
rodowej awansował go pośmiertnie na stopień 
podpułkownika. Awans ogłoszono 9 listopada 
2007 roku w trakcie uroczystości „Katyń Pa-
miętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”.

Bogusław Szwedo

Reżyser Neil Burger 
stworzył interesujący 
obraz na podstawie po-
wieści „The Dark Fields” 

Alan Glynn. „Jestem Bogiem” to thriller 
science fiction, wykraczający swymi ramami 
poza schemat kina rozrywkowego. Dobrze 
więc, że takie filmy się pojawiają; źle, że nie 
wykorzystują w pełni walorów scenariusza. 
Eddie Morra (Bradley Cooper) jest zakomplek-
sionym, przeżywającym kryzys twórczy pisa-
rzem, za wszelką cenę próbującym uporać się 
z terminami napisania książki. Problemy oso-
biste, nadużywanie alkoholu, lekkie narkotyki 
oraz życie na kocią łapę u dziewczyny (Abbie 
Cornish) powodują, że wpada w depresję. 
Ostatecznie porzucony przez swoją sympatię 
spotyka swego niedoszłego szwagra (Johnny 
Whitworth), który proponuje mu tabletkę 
zwiększającą a właściwie uwalniającą pełny 
potencjał mózgu. Morra zmienia się nie tyl-
ko mentalnie, ale i fizycznie. Jego życie cał-
kowicie się odmienia, zmieniają się priorytety, 
nastawienie do życia. Z pisarza przeistacza się 
w rekina finansjery i ekonomicznego wizjone-
ra z Wall Street. Łatwe rozwiązania w rzeczy-
wistości jednak okazują się niezwykle groźne. 
Nasz bohater wpada w spiralę kłopotów, 
związanych z uzależnieniem od specyfiku. Po 

Film na dopingu

pewnym czasie dowiaduje się, że odstawienie 
leku grozi śmiercią. Wpada również w sam 
środek afery kryminalnej. Kleszcze coraz bar-
dziej się zaciskają…
Po obejrzeniu filmu można mieć mieszane 
uczucia. Podobnie jak bohater przed zaży-
ciem tabletki reżyser nie wykorzystuje chyba 
w pełni potencjału scenariusza. Rysuje się 
kilka wątków, które nie zostają w pełni roz-
wiązane. Niewiadomo czy jest to zabieg ce-
lowy, czy efekt niezbyt rzetelnego montażu. 
Zbyt lekko potraktowany został coraz bardziej 
powszechny tematu uzależnień; tym bardziej, 
że zakończenie filmu dalekie jest od jedno-
znacznego potępienia dopalaczy i korzystania 
z „drogi na skróty”. 
Z drugiej strony swą aktualnością zaskakuje 
główny motyw filmu, przypominający nieco 
historię Fausta. W zamian za „szczęście”, któ-
rym jest w tym wypadku potencjał umysłu, 
dający władzę i pieniądze, główny bohater 
oddaje swoją wolność. Motyw przecież XIX 
wieczny, ale zaskakująco trafnie przeniesio-
ny do współczesności. Pomysł, by dopalacze 
potraktować metaforycznie, jest znakomity. 
Ironiczne wydaje się być zestawienie depresyj-
nego artysty, z cynicznym, tryskającym ener-
gią  biznesmenem. Czyżby pojawiał się tu też 
motyw Doktora Jekylla i pana Hyde’a?

Film ogląda się dość dobrze. Wartka akcja, 
dynamicznie rozwijająca się historia mimo 
że dość przewidywalna, to podana w spo-
sób atrakcyjny. Generowane komputerowo 
zdjęcia, „kolorujące” świat widziany oczami, 
nafaszerowanego dopalaczem głównego 
bohatera, pokazują możliwości współczesnej 
techniki i służą ekspresji artystycznej. Praw-
dziwą przyjemnością dla oka jest oglądanie 
tego namalowanego farmaceutyczną iluzją 
Nowego Yorku. 
I jeszcze dwa słowa o grze aktorskiej. Bra-
dley Cooper, grający Eddiego jest niezwykle 
przekonujący. Znakomicie wciela się zarówno 
w rolę pogrążonego depresji pisarza, jak i błys- 
kotliwego, kipiącego witalnością biznesme-
na. Blado na jego tle wypada za to Robert 
De Niro, pojawiający się na drugim planie.Tym 
razem jednak został wykorzystany jako wabik 
dla fanów jego talentu. 
Film ma lepsze i gorsze strony, ale z pew-
nością wyróżnia się na tle innych produkcji. 
Nie moralizuje. I choć jego przesłanie nie jest 
jednoznaczne, to dość jasno pokazuje konse-
kwencje dokonywanych wyborów. 
Jestem Bogiem (Limitless), 2011, reż.: Neil Burger, 
wyst. Robert De Niro, Bradley Cooper, czas trwania 
106 min, data premiery DVD: 15 września 2011.

Krzysztof Stępkowski
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Formacja lotniczych serc
Mszą św. sprawowana w katedrze polowej Wojska Polskiego przez biskupa polowe-
go WP Józefa Guzdka rozpoczęła 26 sierpnia w Warszawie obchody Święta Lotnictwa. 
Po Mszy św. delegacja dowództwa Sił Powietrznych i duszpasterze wojskowi złożyli 
kwiaty w Kaplicy Lotników, pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleń-
skiej oraz pod umieszczonym u wejścia do katedry śmigle- symbolu ofiary polskich 
lotników. W południe na Polu Mokotowskim, pod pomnikiem Lotników Polskich Po-
ległych w latach 1939–1945 odbył się uroczysty apel z udziałem ministra ON Tomasza 
Siemoniaka. Podczas uroczystości po raz pierwszy wręczono i wciągnięto na masz 
flagę Dowódcy Sił Powietrznych.

W homilii bp Guzdek nawiązując do obcho-
dzonego tego dnia Święta Matki Bożej Czę-
stochowskiej podkreślił, że chrześcijanin po-
winien uczyć się od Maryi postawy pełnego 

zawierzenia. Zachęcił do refleksji nad ewan-
geliczną sceną wesela z Kany Galilejskiej. 
– Zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie. 
„Wszystko” – to słowo kluczowe, na które 
chciałbym dziś zwrócić uwagę. „Wszystko”, 
a więc nie podejmujcie polemiki, zawierzcie 
Chrystusowi. Wezwanie Matki do radykal-
nego wypełnienia słowa Jej Syna wydało 
owoce. Cud przemiany wody w wino urato-
wał radość nowożeńców i gości weselnych. 
Słowa z dzisiejszej Ewangelii pragnę odnieść 
do wszystkich służących w Polskich Siłach 
Powietrznych. Latanie jest najbezpieczniej-
szym sposobem przewozu ludzi i transportu 
ładunku, ale aby tak rzeczywiście było należy 
uczynić wszystko, czyli spełnić wszystkie wa-
runki, od których zależy bezpieczeństwo lotu 
– powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że choć 
„ważne jest wyszkolenie pilotów, utrzymy-
wanie ich w najwyższej sprawności, troska 
o statki powietrzne, to żeby zapewnić bezpie-
czeństwo lotów i skuteczność wykonywania 
powierzonych zadań niezbędna jest formacja 
charakterów i sumień każdego lotnika, każ-
dego żołnierza i pracownika cywilnego”.
Biskup Guzdek podkreślił, że na system dzia-
łania Sił Powietrznych składa się służba i praca 
licznego grona pilotów, mechaników, obsługi 
naziemnej, kontrolerów lotu, meteorologów, 
personelu latającego i dowódców. – Tylko 
razem, współpracując można osiągnąć suk-
ces i bezpieczeństwo. Każdy z nas ma swoje 
powołanie, zadanie do wypełnienia i ważne, 
żeby uczynił wszystko co do niego należy. 
Uczyńmy zatem wszystko co w naszej mocy, 

a Bóg będzie nam błogosławił – zachęcał.
Na koniec bp Guzdek zawierzył służbę żołnie-
rzy służących w Siłach Powietrznych opiece 
Matki Bożej Loretańskiej, patronki lotników.

Mszę św. z ordynariuszem woj-
skowym koncelebrowało liczne 
grono kapelanów. Wspólnie 
modlili się m.in. ks. płk Janusz 
Radzik, dziekan Sił Powietrz-
nych, ks. płk Marek Karczewski 
dziekan wojsk lądowych oraz ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, dziekan 
Straży Granicznej. Obecny był 
ewangelicki ordynariusz wojsko-
wy bp Mirosław Wola i dziekan 
sił powietrznych prawosławne-
go ordynariatu wojskowego, 
ks. płk Aleksy Andrejuk.
Mszę św. uświetniła Orkiestra 

Reprezentacyjna Sił Powietrznych z Poznania, 
która przed rozpoczęciem Eucharystii wystą- 
piła z krótkim koncertem. We Mszy św. uczest-
niczyli żołnierze i pracownicy Sił Powietrznych 
z gen. broni Lechem Majewskim, szefem 
BBN Stanisławem Koziejem, przewodniczą-

Święto Sił Powietrznych RP
cym sejmowej komisji ON Stanisławem Wziąt-
kiem i reprezentującym Sztab Generalny WP 
gen. broni Sławomirem Dygnatowskim.
Po zakończeniu Mszy św. Kaplicy Lotników, 
pod tablicą upamiętniającą ofiary katastro-
fy smoleńskiej oraz pod umieszczonym przy 
wejściu katedry śmigle – symbolu ofiary pol-
skich lotników – złożone zostały kwiaty.
Kolejnym punktem tegorocznych obchodów 
był uroczysty apel z okazji Święta Lotnictwa 
pod „Pomnikiem ku czci lotników polskich 
poległych w latach 1939 - 1945” na warszaw-
skich Polach Mokotowskich.
W przemówieniu gen. Majewski przypo-
mniał, że Święto Lotnictwa ustanowione zo-
stało na pamiątkę historycznego zwycięstwa 
kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława 
Wigury, na samolocie polskiej konstrukcji, 
w Międzynarodowych Zawodach Samolo-
tów Turystycznych Challenge 1932. – Wspo-
mniany triumf był możliwy dzięki połączeniu 
polskiej myśli technicznej z wysokim kunsz-
tem polskich pilotów wojskowych. Dlatego 
jest to święto obchodzone zarówno w Siłach 
Zbrojnych, jak również w lotnictwie cywil-
nym, lotnictwie państwowym i przemyśle 
lotniczym – powiedział.
Szef MON Tomasz Siemoniak podkreślał wagę 
zadań, jakie lotnictwo ma na współczesnym 
polu walki. – Polskie lotnictwo musi być dzi-
siaj gotowe do szybkich i skutecznych dzia-
łań, musi też być przygotowane do współ-
działania z partnerami w ramach operacji 
sojuszniczych – powiedział minister.
Podczas uroczystości wręczone zostały od-
znaczenia wojskowe i państwowe zasłużo-
nym lotnikom, żołnierzom oraz kombatan-
tom. Wręczono też 19 statuetek Ikara oraz 
kordziki honorowe. Ceremoniał uświetnił 
przelot zespołów akrobacyjnych „Biało-Czer-
wone ISKRY” i „Orlik”.

Kes

Święto Lotnictwa w Afganistanie
Lotnicy pełniący swoją służbę w Afganista-
nie uczestniczyli we Mszy świętej w Bagram. 
W nabożeństwie za wstawiennictwem Mat-
ki Bożej Loretańskiej, Hetmanki Żołnierza 
Polskiego uczestniczył gen. bryg. Jarosław 
Mika z-ca dowódcy RC-e ds. Koalicyjnych 
oraz dowódca kpt. pil. Zbigniew Rosół wraz 
z zespołem lotniczym z 13 Eskadry Lotnictwa 
Transportowego Kraków-Balice. Modlitwie 
przewodniczył ks. kapelan Krzysztof Kara.
Przypomniana została historia Sił Powietrz-
nych RP, a w szczególności bohaterstwo pol-
skich lotników w okresie II wojny światowej. 
W modlitwie pamiętano o wszystkich, którzy 
złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny wyko-
nując swoją służbę w Siłach Powietrznych 
RP. Ks. kapelan złożył życzenia wszystkim 
lotnikom od ks. biskupa polowego Józefa 
Guzdka wraz z zapewnieniem o modlitwie.
– Oddajemy dziś hołd wszystkim lotnikom 
polskim, których sztandar wojskowy i biało-
-czerwona szachownica gromadził i groma-
dzi; którzy na co dzień realizowali i realizują 
w życiu wartości wyryte w sercach i sumie-
niach: Bóg-Honor-Ojczyzna pamiętając, że 

MIŁOŚĆ ŻĄDA OFIARY. Wielu z nich złożyło 
swe życie na ołtarzu Ojczyzny ufając, że PER 
ASPERA AD ASTRA – mówił ks. kapelan.
Spotkanie zostało zakończone życzeniami 
od gen. bryg. Jarosława Miki oraz modlitwą 
zawierzenia lotniczej braci: Boże Wszech-
mogący, prosimy Cię za wstawiennictwem 
Matki Bożej Loretańskiej, Królowej Polski 
i Hetmanki Żołnierza Polskiego:
– Strzeż pilotów, niech czuwają nad bezpie-
czeństwem Ojczyzny naszej, Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, niech strzegą jej powietrz-
nych granic, niech rozsławiają imię Polskich 
Skrzydeł i biało-czerwona szachownicę 
– znak Polskiego Lotnictwa Wojskowego, 
niech po każdym starcie i wykonaniu sta-
wianych zadań bezpiecznie lądują;
– Błogosław pracy personelu naziemnego, 
pracy inżynierów, techników, nawigatorów, 
wszystkich, których praca sprawia, że czas 
służby pilota jest rzeczywiście czasem zaufa-
nia ludziom, czasem zaufania przygotowa-
nemu przez nich sprzętowi;
– Błogosław wszystkim, których gromadzi 
dzisiejsza uroczystość.                      Ks. K.K.
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– Przed przysięgą i promocją na pierwszy stopień oficerski przybyliście do Matki 
Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, aby zaczerpnąć siły przed podjęciem od-
powiedzialnych zadań jako oficerowie Wojska Polskiego – mówił do podchorążych 
5. roku WAT, ich kapelan ks. ppłk Witold Mach. Mszy św. dziękczynnej 18 sierpnia 
2011 r. w Kościele p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej przewodniczył ks. prałat płk Ro-
bert Mokrzycki, proboszcz Katedry Polowej WP. 150 podchorążych WAT modliło się 
w przeddzień swojej promocji oficerskiej, która odbyła się po raz pierwszy na Placu 
Piłsduskiego w Warszawie.

W kościele na Boernerowie zgromadzili się 
absolwenci 5. roku Wojskowej Akademii 
Technicznej wraz z władzami uczelni, jej ka-
drą naukowo – dydaktyczną. 
– W tej Eucharystii będziemy dziękować 
za czas nauki, ale także prosić by zgodnie 
z przesłaniem Jana Pawła II do żołnierzy, mi-

łość Ojczyzny poczucie sprawiedliwości, tro-
ska o bezpieczeństwo i wolność Polski wy-
znaczała cel i sens waszej wojskowej służby 
– mówił we wprowadzeniu do Mszy św. ks. 
płk Robert Mokrzycki.
– Zostaniecie oficerami, mówił m.in. w ho-
milii ks. ppłk Witold Mach, a to oznacza 
udział w ważnych zadaniach wypełnianych 
dla bezpieczeństwa państwa polskiego, 
świata, pokoju między narodami. – Od Was 
będzie zależało bezpieczeństwo bardzo wie-
lu ludzi.
Bycie człowiekiem służby, bycie na służbie 
wartościom, takim o jakich mówił Jan Paweł 
II, a które przywołał ks. prałat Mokrzycki, 
wymaga dyspozycyjności i osobistego po-
święcenia. Bo służba to znacznie więcej niż 
praca, podkreślił ks. Witold Mach.
Jutro zostaniecie promowani na pierwszy 
stopień oficerski. A ranga oficera to swego 
rodzaju szlachectwo. Bo to szlachta organi-
zowała obronę i pierwsza chwytała za broń, 
gdy zagrożona była Ojczyzna. Kapelan WAT 
zachęcił do refleksji nad głębokim sensem 
awansu oficerskiego. Awans oficerski nale-
ży widzieć nie tylko w kategoriach osobistej 

satysfakcji, podniesienia statusu rodziny. 
Awans oznacza również wzrost wymagań 
wobec siebie, aby więcej dać innym – ma 
więc wymiar społeczny. Służba wojskowa 
powinna być budowana na prawości życia 
i działania, mówił dalej ks. Mach.
Nawet najlepsze kwalifikacje i umiejętno-

ści zawodowe bez wewnętrznej prawości 
mogą iść na służbę zła. To prawość żołnierza 
sprawia, że idzie on drogą dobra i odważnie 
walczy ze złem…
Na zakończenie homilii kapelan WAT skie-
rował do podchorążych osobiste słowa po-
dziękowania za ich wkład i żywe włączanie 
się w rozwój duszpasterstwa wojskowego 
na macierzystej Alma Mater. Podchorążo-
wie WAT brali udział w liturgicznej służbie 
ołtarza, w scholi parafialnej, wystawiali 
posterunki honorowe podczas uroczystości 
religijnych, brali udział w pielgrzymkach, 
podróżach religijno-patriotycznych, organi-
zowanych przez parafię wojskową.
Na pamiątkę ofiarował grupie swoich pod-
opiecznych albumy wydane przez Caritas 
OPWP o Janie Pawle z dedykacjami od ka-
pelana WAT.
– Będę się za Was modlił, abyście pozostali 
wierni przesłaniu Jana Pawła II do żołnierzy, 
zapewnił podchorążych kapelan Mach.
Przedstawiciele podchorążych równie ser-
decznie podziękowali swojemu kapelanowi 
za towarzyszenie im podczas studiów i opie-
kę duchową.

* * *
Po raz pierwszy miejscem promocji absol-
wentów WAT stał się Plac Piłsudskiego. 
Błogosławieństwa nowopromowanym ofi-
cerom udzielił Biskup Polowy WP Józef Guz-
dek. 
– Dzisiejsza promocja jest dniem szczegól-
nie uroczystym dla całej społeczności WAT 
– powiedział witając przybyłych gości Rek-
tor-Komendant WAT gen. bryg. Zygmunt 
Mierczyk. Rektor WAT życzył absolwentom 
by wiedzę i umiejętności jakie przekaza-
no im na uczelni spożytkowali jak najlepiej 
w jednostkach, do których będą skierowani. 
– Mam nadzieję, że przez lata studiów w na-
szej Akademii zyskaliście hart ducha, który 

pozwoli wam zmierzyć się z trud-
nościami, jakie napotkacie na swej 
drodze. Nie ulegajcie im, wierzcie 
we własne siły. Wykorzystujcie 
to, że na WAT zdobyliście wiedzę 
i umiejętności. Nauczyliście się lo-
gicznie myśleć – powiedział.
Rektor WAT podkreślił, że przez lata 
studiów wpajane były podchorą-
żym nie tylko wiedza, ale i honor. 
– Nie zapominajcie o najważniejszym 
słowie w słowniku oficera, o ho- 
norze. Nie jest to nieosiągalny ideał 
moralny, ale praktyczna zasada, któ-
ra gdy jest przestrzegana daje spo-
łeczności żołnierskiej ogromną siłę 
– podkreślił.
Do promocji przystąpiło 150 absol-
wentów WAT, wśród nich 17 kobiet. 
Absolwenci zasilą jednostki wojsko-
we korpusów wojsk inżynieryjnych, 
logistyki, łączności i informatyki, 
obrony przed bronią masowego 
rażenia, przeciwlotniczych, rozpo-
znania i walki elektronicznej, sił po-
wietrznych oraz wojsk lądowych.

Aktu promocji dokonał Szef Sztabu General-
nego gen. Mieczysław Cieniuch. Szef Szta-
bu Generalnego, Szef BBN Stanisław Koziej 
oraz minister Mroczek wręczyli najlepszym 
studentom WAT nagrody. Następnie błogo-
sławieństwa nowopromowanym oficerom 
udzielili biskup polowy WP Józef Guzdek, 
naczelny kapelan ewangelicki ks. Mirosław 
Wola oraz kanclerz prawosławnego ordyna-
riatu wojskowego ks. Eugeniusz Bójko.
W imieniu absolwentów WAT podziękowa-
nia wychowawcom, profesorom, władzom 
uczelni oraz Szefowi Sztabu Generalnego 
przekazał tegoroczny prymus ppor. Piotr Kę-
dzierski z Wydziału Mechanicznego.
Złożenie kwiatów na płycie Grobu Niezna-
nego Żołnierza, defilada pododdziałów re-
prezentacyjnych WP oraz WAT i rodzinne 
gratulacje złożone przez licznie przybyłych 
krewnych absolwentów zakończyły uroczy-
stość. Jak każe tradycja akademicka w dniu 
zakończenia studiów w górę poszybowały 
czapki absolwentów.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska,
Krzysztof Stępkowski

Przysięga podchorążych WAT
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Widoczki z widokiem na Krzyż Fe l i e t o n

Zielone pastwiska, tak zielone, że aż 
szmaragdowe, ścielą się u podnóża 
szwajcarskich Alp. Widok tak niepraw-
dopodobnie piękny, że aż „landszafto-
wy”. A zielone łąki przywodzą na myśl 
słowa psalmu 24 – rajskiej obietnicy: 
Pan jest moim pasterzem… pozwa-
la mi leżeć na zielonych pastwiskach, 
orzeźwia moją duszę. Na Klausenpass, 
w szwajcarskim kantonie Glarus, na-
wet przy stodołach powiewają na wie-
trze czerwone flagi z chrześcijańskim 
białym krzyżem w środku obok flagi 
patrona kantonu Glarus – św. Fridoli-
na, benedyktyńskiego mnicha, aposto-
ła tych ziem. Serpentynami wjeżdżamy 
na Klausenpass, na 1952 m. Malowni-
cza kapliczka na szczycie ze słowami 
psalmu 111 nad drzwiami: Wielkie są 
dzieła pańskie, mogą ich doświadczyć 
wszyscy, którzy je miłują”. Piękna i… 
pusta wewnątrz, a w dodatku za-
mknięta na cztery spusty. Nieco wyżej, 
pochylony ze starości, jakby samotny 
i opuszczony, Krzyż z dużą figurą umie-
rającego Chrystusa (charakterystyczny 
dla terenów protestanckich).

Szwajcarskie niebo z widokiem na raj od 
dziecka kojarzyło mi się z powieścią „Heidi” 
szwajcarskiej pisarki, Johanny Spyri. Ta mło-
dzieńcza powieść, popularna w moim poko-
leniu, oparta na motywach autobiograficz-
nych, opowiada o osieroconej dziewczynce 
z miasta, która po śmierci rodziców trafia 
do szwajcarskiej wioski pod Zurychem – do 
dziadka dziwaka i samotnika. Ach te nieska-
lane w dziecięcej wyobraźni raje naszego 
dzieciństwa…
Jechałam do Szwajcarii z widokiem tego raju 
pod powiekami, zapachem kozich serów, 
które wyrabiał dziadek Heidi na alpejskich 
pastwiskach… 
Podczas tegorocznego urlopu sprowadzi-
ły mnie tu niespodziewanie sprawy, które 
w tych „pięknych okolicznościach przyrody” 
rozgrywają się na granicy życia i śmierci.

Kontemplacja piękna dzieła Stwórcy nie-
uchronnie splotła się więc z refleksją egzy-
stencjalną. Mijamy szwajcarskie miasteczka 
i wsie. Słodkie pocztówkowe widoczki. Gir-
landy kwiatów, zdobiących fasady koloro-
wych domków z kolorowymi okiennicami, 
a w tle ośnieżone szczyty gór. Skojarzenia 
z bombonierką czekoladek same się na-
rzucają. Wszystko takie wymuskane, per-
fekcyjne. Legendarne dla polskiej emigracji 
(romantycznej i okupacyjnej) Jezioro Bodeń-
skie rozczarowuje. Hotele typu ulepszone 
bloki piętrzą się nad samym brzegiem. Setki 
kilometrów i ani śladu cmentarza. No cóż, 
tu każdy kawałek ziemi kosztuje aż tyle, że… 
W tej pragmatycznej aż do bólu logice już 
nie ma miejsca na cmentarze. Ceny ziemi jak 
widać wpływają również na dominującą tu 
„pragmatyczną duchowość”. Ale czy można 
dwom panom służyć?! 
Dopiero na miejscu, zresztą po kilkudniowym 
poszukiwaniu, natrafiamy na maleńki przy-
kościelny (kościółek protestancki) cmentarzyk 
wysoko w górach. I tu kolejne zaskoczenie. 

Kilkanaście mogił w kształcie macew – choć 
nie są to groby żydowskie – całkowicie po-
zbawione jakiejkolwiek symboliki religijnej. 
To kraj, w którym połowę stanowią lutera-
nie, a według najnowszych danych katolicy 
to 46 procent tej federacyjnej społeczności, 
gdzie są aż cztery języki państwowe: francu-
ski, niemiecki, włoski i retoromański. 
Mam w czasie tego urlopu smutną okazję 
zobaczenia od środka, jak działa szwajcarska 
służba zdrowia. W dwóch szpitalach kanto-
nalnych na korytarzach prawie pusto. Wszyst-
ko błyszczy, lśni, uśmiecha się kolorami. Gdy 
tylko pojawia się pacjent, natychmiast jest 
„zaopiekowany”. Wszechobowiązujące na 
powitanie nawet obcego człowieka gruezi 
(grycci) i życzliwy uśmiech pielęgniarki, któ-
ra prowadzi do właściwego gabinetu. Lekarz 
wychodzi na powitanie pacjenta. Pani dok-
tor nawet po wizycie w gabinecie dzwoni do 
chorego, by zapytać o samopoczucie i czy 
może jeszcze w czymś pomóc. Gdy dosta-
je figurkę białego anioła w podziękowaniu 
ze słowami: „polski anioł dla szwajcarskie-
go anioła”, jest bardzo wzruszona, stawia 
figurkę między kwiatami na swoim biurku. 
I żeby rozwiać wszelkie wątpliwości – to nie 
są prywatne kliniki dla bogaczy. Wystarczy, 
że pacjent pracuje i jest ubezpieczony, może 
więc korzystać z publicznej służby zdrowia 
na takim poziomie…
Piszę ten tekst i patrzę na szmaragdowe 
pastwiska, gdzie pasą się stada mlecznych 
beżowych krów. Zamykam oczy i widzę 
swojskie ugory, które za unijną dopłatą leżą 
odłogiem. Ach, ta pokusa natrętnych i ła-
twych porównań nieporównywalnego.
Szwajcaria z jej niemal „rajską” drogą przez 
dzieje. I Polska, gdzie przydrożne krzyże, 
jak drogowskazy, dopiero znaczą drogę do 
raju.
Tam, a nie tu.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska Fo
t. 
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Kosowo
Z okazji Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w XXIV Zmianie Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego w Kosowie została przeprowadzona uroczysta zbiórka. 
Wojska Obrony Przeciwlotniczej stanowią trzon obecnej zmiany kontyngentu.
Dowódca ppłk Henryk Bartoszewicz w przemówieniu, z okazji święta, podkre-
ślił znaczenie rocznicy wybuchu wojny oraz faktu, że przeciwlotnicy obchodzą 
swoje święto właśnie tego dnia. Pamięć o poległych podczas II wojny została 
uczczona minutą ciszy. Następnie dowódca złożył żołnierzom serdeczne życze-
nia zdrowia, szczęścia, sukcesów – zarówno zawodowych, jak i prywatnych. 
Wręczył również listy gratulacyjne dla zasłużonych żołnierzy.                        km

Kronika
Diecezji Wojskowej

Miednoje
Jedenasta pielgrzymka Policji do grobów Miednoje, w której wzięło udział 100 
uczestników: funkcjonariuszy policji, przedstawicieli stowarzyszeń policyjnych, 
w tym „Rodzina Policyjna 1939” odbyła się 2 września. Mszy św. przewodniczył 
biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, który wygłosił okolicznościowe 
kazanie. Eucharystię koncelebrował ks. Jan Kot kapelan Komendy Głównej Poli-
cji, ks. Stanisław Stelmasiuk – kapelan Policji Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz 
ks. Marek Tacikowski – proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Twerze. 
W rosyjskiej części cmentarza odbyło się również nabożeństwo prawosławne. 
Posłanie do uczestników pielgrzymki skierował Prezydent RP Bronisław Komo-
rowski.
Przed tablicą upamiętniającą pomordowanych funkcjonariuszy polskiej Policji 
w 1940 r. umieszczonej na dawnym budynku NKWD złożono wieńce i zapalono 
znicze oraz odmówiono modlitwę za zmarłych.                                             zjk

Ludźmierz
W niedzielę, 4 września, w Sanktuarium Maryjnym 
w Ludźmierzu odbyły się XXIV Dożynki Podhalań-
skie, podczas których gościem honorowym był Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego – bp Józef Guzdek.
21. Brygada Strzelców Podhalańskich związana jest 
z Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej od czasów 
międzywojennych.
Mszy św. przy ołtarzu polowym przewodniczył bp 
Józef Guzdek; koncelebrował ks. płk Tomasz Anisie-
wicz, Kapelan Garnizonu Rzeszów. Eucharystię po-
przedził przemarsz spod Domu Podhalan delegacji 
z wieńcami dożynkowymi i sztandarami oraz żołnie-
rzy. Po zakończeniu Mszy św. gen. bryg. Stanisław 
Olszański wręczył Biskupowi Polowemu kapelusz 
i ciupagę podhalańską, obwieszczając tym samym 
decyzję kapituły, która przyznała wyróżnionemu tytuł 
„Honorowego Podhalańczyka”.                            kr

Warszawa
Akcja letnia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego dobiegła końca. Podczas tegorocznych wakacji 
Caritas zorganizowała 6 turnusów kolonijnych: 4 dla 
240 dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin wojsko-
wych i domu dziecka w Bartoszycach i 2 dla 100 dzieci 
z polskich rodzin zamieszkałych na Ukrainie.
Każdy z turnusów miał swój profil i specyfikę. Dzieci 
odpoczywały w Centrum Charytatywno-Społecznym 
Caritas im. bł. komandora Władysława Miegonia 
w Ustce i w  Chełmskim Ośrodku Wsparcia Bliźniego 
Caritas.
Dzieci uczyły się wspinaczki na profesjonalnej ścianie 
wspinaczkowej, jazdy konnej, pływania-można było 
zdobyć kartę pływacka, pływania kajakiem i udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Nauczyły 
się podstaw topografii, posługiwania kompasem, 
poznały zasady musztry wojskowej, samoobrony, 
bezpieczeństwa w lesie, nad wodą czy przepisów 
ruchu drogowego. Wychowawcy realizowali  spe-
cjalnie przygotowany program edukacyjno-wycho-
wawczy  i patriotyczno-sportowo-obronny.
Celem wspólnych wakacji dzieci z Polski i Ukrainy 
było rozwinięcie wśród dzieci Polaków zamieszka-
łych za granicą, poczucia tożsamości narodowej 
i patriotycznej oraz doskonalenia języka polskiego. 
Dzieci i młodzież polonijna zapoznały się z tradycja-
mi, kulturą oraz obrzędami polskimi. Nabór dzieci 
na kolonie odbywał się w porozumieniu z Fundacją 
Młodej Polonii.
Wypoczynek dzieci polonijnych był dofinansowywa-
ny przez Biuro Polonijne Senatu RP, a dzieci z rodzin 
wojskowych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

aep

Legionowo
W parafii Wojskowej w Legionowie odbyła się po raz kolejny charytatywna ak-
cja Parafialnego Zespołu Caritas „Niedziela  chleba”. Przeprowadzana  jest ona 
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Chleb pobłogosławiony podczas Mszy św. 
rozdawany jest po niej wiernym, a dobrowolne ofiary składane podczas tej akcji 
trafiają do Parafialnego Fundusz Pomocy dla ubogich. Cześć pieniędzy z ofiar 
składanych w czasie „Niedzieli chleba” została przeznaczona na zakup ponad 
czterdziestu plecaków z przyborami szkolnymi dla dzieci z naszej parafii. Plecaki 
zostały poświęcone w czasie niedzielnej Mszy świętej.
Akcja „Niedziela Chleba” z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz większą popular-
nością, a w Legionowie, jak i w każdej parafii w Polsce, nie brakuje ludzi, którym 
trzeba podać pomocną dłoń.  Proboszcz parafii ks. płk Sławomir Żarski zdradził 
nam, że w następnym miesiącu odbędzie się „Sobota chleba” zamiast Niedzieli, 
a rozdawane bochenki pochodzić będą z piekarni polowej.                         jmw



Fot. Krzysztof Stępkowski

„Dzieło zniszczenia 
W dobrej sprawie 

jest święte 
jak dzieło tworzenia”.

Adam Mickiewicz


