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Wiara i modlitwa stanowią nasze połączenie z Bogiem, 
a jeśli ono istnieje, pojawia się też i służba.

(bł. Matka Teresa z Kalkuty)
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Refleksje niedzielne

Bóg stwarzając człowieka powierzył 
mu całe swoje dziedzictwo – opisywane 
w Biblii jak ogród, i dalej winnica, „aby 
uprawiał go i doglądał”. Z biegiem cza-
su człowiek przeciwstawia się Bogu i sam 
chce być jak On, panem Bożego dziedzic-
twa. Daje się skusić złu: „...rzekł wąż do 
niewiasty: ...gdy spożyjecie owoc z tego 
drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 
Bóg będziecie znali dobro i zło”. Pojawił 
się więc grzech – grzech nieposłuszeń-
stwa Bogu.
Bóg jednak nie przekreśla człowieka. Daje 
mu szansę, poucza go przez proroków, że 
to on, człowiek, jest wciąż panem swojego 
przyszłego losu. Zachęca do dobrego postę-
powania i przestrzega, że zło wciąż czyha: 
„jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, 
grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a prze-
cież ty masz nad nim panować”.
Na przestrzeni Dziejów Zbawienia, człowiek 

wiele razy przeciwstawia się Bogu i upada 
pod ciężarem grzechu. Miłosierdzie Boże 
nie potępia go, lecz posyła do niego nadal 
proroków, przez których mówi: „że nie chce 
śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i żył”. 
Słowo Boga pozostaje bez skutku. Wybu-
dowane w winnicy tłocznie nie obfitują 
w wino radości i szczęścia, lecz spływają 
męczeńską krwią Bożych sług, którzy posła-
ni byli by odebrać dobre owoce, spełnienia 
woli Bożej.
Człowiek nadal odrzuca wyciągniętą z mi-
łością Bożą dłoń i wciąż postępuje według 
własnych zasad. Bóg jednak posyła swoje 
sługi, aby „odebrali plon jemu należny”. 
Wciąż bez skutku – „rolnicy chwycili jego 
sługi i jednego obili, drugiego zabili, trze-
ciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał 
inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, 
lecz i z nimi tak samo postąpili”. W końcu 
posyła swego Syna tak sobie myśląc: „Usza-

nują mojego syna”. Ci zaś Go „zabili, zawie-
siwszy na drzewie”.
Nie dziwmy się więc pytaniu Jezusa: „Kiedy 
więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni 
z owymi rolnikami?”.
Bóg oczekuje, że Jego umiłowana winnica, 
przyniesie Mu w końcu dobre owoce, czy-
li spełnienie woli Bożej. I to jest kryterium, 
które przemawia za tym, aby oddać winnicę 
innym dzierżawcom. „Królestwo Boże bę-
dzie wam zabrane, a dane narodowi, który 
wyda jego owoce”.
Warto więc zapytać, kim jest ten ów nowy 
dzierżawca?
Bóg został odrzucony przez Naród Wybrany, 
ale nie znaczy to, że patrzymy na wybranie 
Boże z perspektywy tylko jednego narodu. 
Przecież Bóg powierzył świat człowiekowi. 
To człowiek, czyli każdy z nas jest nowym 
dzierżawcą owej Bożej winnicy. A więc to 
my mamy tę ziemię uprawiać, pielęgnować 
i ochraniać. To my mamy oddać Bogu naj-
piękniejsze owoce naszego życia. A owoce 
zależą od wierności wobec miłości Boga 
i drugiego człowieka.
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Na samym początku rozważania dzisiejszej 
Ewangelii warto może sięgnąć do tekstów 
biblijnych, zawartych w Starym Testamen-
cie. Otóż w księdze Izajasza czytamy: „Pan 
Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów 
na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę 
z wybornych win, z najpożywniejszego mię-
sa, z najwyborniejszych win”. To zaproszenie 
Boga, wypowiedziane przed wiekami doty-
czy wszystkich narodów, wszystkich ludzi 
– ras i języków. Bóg zaprasza wszystkich by 
nasycić nas sobą. W tym celu też posła swoje 
Słowo, które staje się Ciałem – posyła Swo-
jego Syna.
Jezus ponawia to zaproszenie Ojca, głosząc 
Dobrą Nowinę. Całe nauczanie Jezusa jest 
zaproszeniem i przygotowaniem do Króle-
stwa Bożego. Mówiąc o królestwie niebie-
skim porównuje je do zaproszenia na ucztę.

W dzisiejszej przypowieści możemy zwrócić 
uwagę na dwa jej wątki – odrzucenie zapro-
szenia oraz uczestniczenie w uczcie bez od-
powiedniego stroju.
Odrzucenie zaproszenia. Człowiek jest istotą 
wolną. Bóg obdarzył nas wolną wolą. Może-
my wybierać. Możemy odrzucić zaproszenie 
Boga. Tak czyni wielu. Czynią to, nie tylko 
w imię wolności, ale często będąc manipu-
lowanymi. Do naszej wyobraźni trafiają po-
ciągające obrazy, słowa. Często szkalujące 
Kościół, Ojca Świętego, kapłanów. Słowa, 
stwierdzające, że przykazania Boże ograni-
czają ludzką wolność. Zmienia się hierarchia 
wartości, Bóg zostaje przesuwany na coraz 
dalsze pozycje, a co najgorsze, u niektórych, 
zostaje wyeliminowany z życia. Jego miejsce 
zajmują bardziej przyziemne wartości, które 
stają się rzeczywistością boską i jedyną. Choć 

zaproszenie przez liczne sługi wciąż roz-
brzmiewa, wydaje się, jakby nic się od wie-
ków nie zmieniło. Odpowiedź jest podobna: 
„lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na 
swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 
pochwycili jego sługi i znieważywszy [ich], 
pozabijali” (Mt 22,5). Dla wielu jest coś waż-
niejszego, droższego niż Brólestwo Boże 
i troska o nie.
Druga możliwość złej odpowiedzi, to przy-
jęcie zaproszenia, ale w nieodpowiedniej 
„szacie”: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 
nie mając stroju weselnego?”. To pytanie 
skierowane jest do tych, którzy gromadzą 
się na Eucharystii. Warto czasem zadać so-
bie to pytanie: Czy czasem nie jestem tu 
przez przypadek, lub z przyzwyczajenia? 
A wszystko, co tu się dzieje mnie nie inte-
resuje i nie biorę w tym udziału, bo myśli 
moje są gdzieś indziej, zajęte innymi spra-
wami?
Zatem jaka jest moja odpowiedź na zapro-
szenie Boga?

oprac. jur
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„... winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą 
oddawali plon we właściwej porze”.

„...zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść”. „...jakże tu 
wszedłeś nie mając stroju weselnego?”

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA WRZESIEN 
Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym kontynencie azjatyckim głosiły z zapałem Ewangelię świad-
cząc o jej pięknie z radością jaką daje wiara.
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Modlitwa ta wyrosła z apostolskiej tradycji 
Kościoła, z wciąż aktualnego wskazania św. 
Pawła Apostola: „Nieustannie się módlcie” 
(1 Tes 5,17). W IX w. jedną z takich modlitw 
i pobożnych wezwań, ujmowanych w powta-
rzające się sekwencje, stało się pozdrowienie 
anielskie „Zdrowaś Maryjo” zaczerpnięte 
z Łukaszowej Ewangelii. Trzy wieki później, 
w XII wieku „Zdrowaś Maryjo” poczęto łą-
czyć i przeplatać tekstem modlitwy „Ojcze 
nasz”. Wreszcie, w XV wieku, nastąpiło to, 
co stanowi istotę Różańca świętego: od-
mawianie Modlitwy Pańskiej i litanijnej serii 
Pozdrowień Anielskich połączono z rozważa-
niami życia Jezusa, z ukazaniem poprzez nie 
istoty Ewangelii. 
W upowszechnieniu Różańca świętego wiel-
ką rolę odegrało środowisko dominikańskie. 
Zasadniczą w tym rolę przypisywano św. Do-
minikowi (1170–1221), założycielowi Zakonu 
Kaznodziejskiego. To właśnie jemu miała się 
objawić Maryja, obdarować go sznurem pa-
ciorków różańcowych... Na wielu obrazach 
przedstawiona jest scena, kiedy św. Dominik 
klęczy przed Matką Bożą w białym domini-
kańskim habicie przykrytym czarną kapą. 
Ze środowiska dominikańskiego wywodził 
się bł. o. Alanus de Rupe (1428–1475), któ-
ry odegrał wielką rolę w upowszechnieniu 
nabożeństwa różańcowego. Wiązał je tak-
że z nową formą wspólnot modlitewnych 
– bractwami różańcowymi. Szybko stały się 
ważnym elementem europejskiej religijno-
ści. Już w czasach współczesnych bł. Ala-
nusowi bractwa różańcowe powstały także 
w polskiej prowincji dominikańskiej, m.in. 
we Wrocławiu, Poznaniu, Lwowie... Warto 
wspomnieć, że podczas prac archeologicz-
nych prowadzonych w konwencie krakow-
skim (najstarszym w Polsce), w średniowiecz-
nych warstwach odkryto kościaną płytkę, 
z której wytwarzano paciorki do różańca. Do 
bractw różańcowych należeli przedstawiciele 
różnych stanów: królowie (Zygmunt I Stary, 
Stefan Batory, Jan III Sobieski), członkowie 
wielkich rodów, szlachta, mieszczanie, także 
wybitne postaci, zapisane na trwałe w dzie-
jach oręża polskiego, m.in. Tadeusz Kościusz-
ko i Kazimierz Pułaski. 
Bł. Alanus de Rupe układ nowego nabożeń-
stwa – określanego początkowo Psałterzem 
Maryi – wsparł o tradycję biblijną. Na wzór 
Psałterza biblijnego zawierającego 150 psal-

z najkrwawszych morskich bitew w dziejach 
świata. Po całodziennej walce przyszło wielkie 
zwycięstwo. Flota turecka przestała istnieć. 
Sztandar proroka nie zawisł na kopule bazyli-
ki Piotrowej w miejsce Chrystusowego krzyża. 
Wiekopomne zwycięstwo pod Lepanto pa-
pież Pius V przypisał wstawiennictwu Maryi 
a dzień 7 października ogłosił świętem Matki 
Bożej Zwycięskiej. Natomiast jego następca, 
papież Grzegorz XIII, zmienił je na święto 
Matki Bożej Różańcowej. 

Wielkim promotorem Różańca świętego był 
papież Leon XIII (1878–1903), zwany Papie-
żem Różańcowym, autor dwunastu ency-
klik różańcowych. To on ogłosił październik 
miesiącem Różańca świętego – codziennego 
odprawiania nabożeństwa różańcowego 
modlitwie różańcowej widział skuteczny śro-
dek na uleczenie ran jego czasu, do których 
zaliczał niechęć do cichego i pracowitego 
życia, wstręt wobec cierpienia i zapomnienie 
o wieczności (por. Magne Dei Matris, 1892). 
Motyw różańca był mocno zaznaczony 
w objawieniach maryjnych: w Lourdes 
(1858), w Fatimie, a także w Gietrzwałdzie 
(1877), gdzie Matka Boża wyraziła życzenie, 
aby wierni codziennie odmawiali różaniec.
Ale różaniec święty, szczególnie w XX wie-
ku, stawał się również świadectwem wiary, 
zwieńczonej męczeństwem. Martyrologium 
Kościoła przynosi tego liczne świadectwa. 
W 1997 roku Jan Paweł II beatyfikował Zefiry-
na Gimeneza Malla, hiszpańskiego Roma, jed-
ną z tysięcy ofiar represji skierowanych prze-
ciw Kościołowi przez republikańskie władze 
w Hiszpanii w 1936 roku. Bł. Zefiryn ujął się 
za wleczonym na rozstrzelanie księdzem. Co 
więcej, w trakcie zatrzymania w jego kieszeni 
znaleziono różaniec. Nie skorzystał z propo-
zycji uwolnienia w zamian za zaprzestanie 
odmawianie w więziennej celi modlitwy ró-
żańcowej. Zginął rozstrzelany. Także w gronie 
108 polskich męczenników II wojny świato-
wej, beatyfikowanych 13 czerwca 1999 roku 
w Warszawie znaleźli się dwaj kapłani, którzy 
w niemieckich obozach koncentracyjnych 
oddali życie za odmowę podeptania różań-
ca: ks. Władysław Demski z Inowrocławia 
(Sachsenhausen) i ks. Józef Kowalski, salezja-
nin (Auschwitz). Ten motyw obecny jest też 
w biografii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który 
podczas służby wojskowej w zdecydowany 
sposób odmówił zdjęcia noszonego na palcu 
różańca, narażając się na represje. 
Różaniec, modlitwa która nie ustaje, mo-
dlitwa serca, która kształtuje chrześcijań-
skie życie. Powiedział o niej bł. Jan Paweł II: 
„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka 
wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej pro-
stocie i jej głębi (...) Modlitwa tak prosta 
i tak bogata. Z głębi mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania”.

Jędrzej Łukawy

mów, odmawiano 150 „Zdrowaś Maryjo” 
poprzedzone odmawianym 15 razy „Ojcze 
nasz”, modlitwy te zostały zjednoczone 
z kontemplacją 15 tajemnic wiary. Z czasem 
ustalił się podział Różańca świętego na trzy 
koronki, z których każda obejmuje pięćdzie-
siąt „Zdrowaś Maryjo”. Rozważane były ta-
jemnice radosne, wyrażające radość z przyj-
ścia na świat oczekiwanego Mesjasza, bole-
sne, mówiące o zbawczym cierpieniu Chry-
stusa i chwalebne, wydobywające chwałę 
zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chry-
stusa, zesłanie Ducha Świętego i glorię Ma-
ryi wniebowziętej – Królowej ziemi i nieba. 
W 2001 roku bł. Jan Paweł II dokonał mody-
fikacji układu Różańca świętego. Wzbogacił 
tę modlitwę wieków o część czwartą – ta-
jemnicę świtała – przywołującą wydarzenia 
z ziemskiego życia Chrystusa, w których ob-
jawiła się miłość i miłosierdzie Ojca. W ten 
sposób Różaniec święty stanowi swoiste 
streszczenie orędzia chrześcijańskiego.
Od wieków modlitwie różańcowej przypisuje 
się wielką wstawienniczą moc, skuteczność 
w zapobieganiu nieszczęściom i niebezpie-
czeństwom, w odnoszeniu zwycięstw w wal-
ce ze złem, zarówno w wymiarze indywidual-
nym jak i wspólnotowym. W tym kontekście 
przywołuje się w jedno z ważnych wydarzeń 
w historii chrześcijańskiej Europy: powstrzy-
manie agresji Imperium Osmańskiego. Po 
zdobyciu przez Turków Konstantynopola 
(1453), miał przyjść w kolejnym, XVI wieku, 
czas zdobycia i zagłady Rzymu. Sojusz Rzy-
mu, Wenecji i Hiszpanii zawiązany w obliczu 
śmiertelnego zagrożenia dla świata chrześci-
jańskiego i jego stolicy, Rzymu, przedsięwziął 
przygotowania militarne. Równolegle miała 
miejsce niezwykła mobilizacja duchowa. Na 
Stolicy Piotrowej zasiadał wówczas papież 
Pius V (w XVIII wieku kanonizowany), czło-
wiek ascezy i modlitwy, członek zakonu domi-
nikańskiego. Białego habitu dominikańskiego 
nie zdjął, kiedy został wybrany papieżem. 
Warto wspomnieć, że to właśnie z domini-
kańskiego habitu Piusa V zaczerpnięty został 
biały kolor sutanny biskupów Rzymu. Na jego 
prośbę Piusa V miliony katolików podjęły kru-
cjatę różańcową w intencji zwycięstwa. Ran-
kiem 7 października 1571 roku w Zatoce Ko-
rynckiej Morza Jońskiego, w pobliżu miasta 
Lepanto, rozpoczęła się wielka bitwa morska 
między flotą chrześcijańską a turecką, jedna 

„Zawitaj, królowo Różańca świętego/Jedyna nadziejo człowieka grzesznego! Za-
witaj bez zmazy lilijo, Matko Różańcowa, Maryjo!” Ta dawna pieśń ku czci Maryi, 
odsłania nie tylko jeden z tytułów, jakim Matkę Chrystusową w ciągu wieków obda-
rował Kościół. Prowadzi także ku Różańcowi świętemu, tej szczególnej modlitwie, 
której niezwykłość i piękno polega m.in. na tym, że odmawiając ją „próbujemy pa-
trzeć na Tajemnice naszego zbawienia tak, jak je widziała i przeżywała Matka Boża 
i na jej wzór staramy się je przyjmować i nimi nasycać” (o. Jacek Salij). To modlitwa, 
która zbawczą drogę życia Chrystusa odsłania nam jak gdyby z perspektywy serca 
Bożej Matki.

„Modlitwa tak prosta i tak bogata” 
Październik – miesiąc Różańca świętego 
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„Z honorem nosił pas Gott mit uns”(śp. Czesław Cywiński, żołnierz AK)

Kpt.Wilm Hosenfeld  traktował Powstańców Warszawskich jak zasługujących na najwyższy żołnierski szacunek polskich patriotów

Mój dziadek i ojciec Andrzej Wrzesiński do-
świadczyli w czasach okupacyjnej opresji dużo 
dobrego od innego „dobrego Niemca”. Stąd 
lektura wydanych przez „Rytm” listów Hosen-
felda do żony „Staram się ratować każdego” 
zrobiła na nas tak głębokie wrażenie. Prezes 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej śp. pułkownik Czesław Cywiński, ofiara 
katastrofy smoleńskiej, który wiele trudu wło-
żył w ukazanie się tej publikacji, we wstępie 
do niej napisał: „Do postawy Wilma Hosen-
felda mamy obowiązek odnieść się my, dawni 
jego nieprzyjaciele – żołnierze Armii Krajowej. 
To nasz moralny obowiązek, to powinność, 
u której źródeł leży etos Armii Krajowej. Pod-
jęliśmy walkę z najeźdźcami, bo chcieliśmy 
odzyskać utraconą niepodległość Rzeczypo-
spolitej, z wyznawaną przez nas chrześcijań-
ską wiarą i postawą moralną. Walczyliśmy 
z systemami zła – niemieckim i sowieckim – ale 
mieliśmy równocześnie świadomość, że wśród 
tych którzy byli naszymi przeciwnikami – byli 
także tacy, którzy nie zawsze identyfikowali 
się z systemami totalitarnymi, którym służyli 
…Ten kapitan Wehrmachtu stanowi przykład 
tego, że nawet totalitarny system nie potrafił 
złamać autentycznego ugruntowanego czło-
wieczeństwa” Winfried Lipszer we wstępie 
do polskiego wydania napisał „Wyjątkowość 
Hosenfelda polega na tym, iż postępował 
w taki sposób, w jaki każdy chrześcijanin po-
winien postępować, ale często tego nie czy-
ni”. Ewangelicznymi najmniejszymi w czasie 
niemieckiej okupacji byli Żydzi i Polacy. Oni 

czorna modlitwę. Pozwoliłem im na to oczy-
wiście. Jeden z oficerów głośno odmówił 
modlitwę, a potem wszyscy odśpiewali dwie 
zwrotki religijnej pieśni. Muszę przyznać, że 
choć nie rozumiałem słów, ciarki przecho-
dziły mi po plecach.Głęboko poruszyła mnie 
ta jednolicie religijna postawa. Kiedy prze-
ciwstawiam jej nasz ateistyczny niespójny 
światopogląd, uświadamiam sobie, że reli-
gia stanowi potężną siłę, której nie złamie 
nawet nieszczęsna wojna. Polska zniknie ra-
czej z mapy, ale nie zniknie polski naród.
Po wieczornej modlitwie przyszło do mnie 
kilku oficerów, podziękowali mi i wyrazili 
radość, że podczas modlitwy zdjąłem czap-
kę. Przedtem oni też zdjęli swoje nakrycia 
głowy (…)”.
W grudniu 1939 zostaje przeniesiony do 
Węgrowa, do sztabu batalionu. Tu jako ofi-
cer łącznikowy stał się świadkiem przesie-
dleń Polaków: 
„(…) W Sokołowie na dworcu stoi pociąg, 
z przodu kilka wagonów osobowych, z tyłu 
dużo wagonów bydlęcych. We wszystkich 
ciasno upchani Polacy, wypędzeni z by-
łych polskich terenów, które teraz stały się 
częścią Niemiec (...). Chciałbym pocieszyć 
wszystkie te nieszczęsne istoty i prosić je 
o wybaczenie, jak Niemcy obchodzą się 
z nimi, tak haniebnie niemiłosiernie, tak bru-
talnie nieludzko. Dlaczego wyrzuca się tych 
ludzi z ich mieszkań, skoro nie wiadomo, 
gdzie ich zakwaterować? Cały dzień stoją 
na zimnie, siedzą na tobołkach, na swoim 
nędznym dobytku, nie dostają nic do jedze-
nia.To jest celowe działa nie, ci ludzie maja 
być chorzy, biedni, bezradni, mają umrzeć. 
W ten haniebny sposób chce się zabić tych, 
których oszczędziła wojna. Dla siebie żąda-
my sprawiedliwości, i mówimy o tym, że 
zagrożone było nasze prawo do życia, (…) 
a teraz skazuje się miliony na niedolę. Czy 
jesteśmy barbarzyńcami, jak nazywają nas w 
gazetach na całym świecie? (…)”. 
Wilm Hosenfeld od września 1944 pełnił 
służbę w Sztabie Generalnym. Z zapisów 
Hosenfelda wyłania się taki oto obraz Po-
wstania Warszawskiego”:

„Ci ludzie kierowali się 
patriotyzmem”

W dniu 8 sierpnia 1944:
„(…) 1 sierpnia w mieście Warszawie wybu-
chło powstanie. Od tej chwili miasto coraz 
bardziej obraca się w perzynę. Na płonących 
ulicach rozgrywają się sceny rozdzierające 
serce. Ludność siedzi piwnicach, a podczas 
akcji ewakuacyjnych wypędzana jest na uli-
cę, mężczyźni, kobiety i dzieci.
Wczoraj zabijano tylko mężczyzn, dziś rów-
nież kobiety i dzieci (…)”.
Do jego zadań należy między innymi prze-
słuchiwanie schwytanych Powstańców. 
Z szacunkiem i sympatią odnosi się do Po-

byli prześladowani. Gdyby się wydało, że 
Hosenfeld pomaga Żydom czy Polakom, zo-
stałby stracony. Jego reakcją na polityczne 
i rasowe prześladowanie, jakiego dopusz-
czały się ówczesne niemieckie władze oku-
pacyjne – było ciche niesienie pomocy już od 
samego początku wojny. Postać Hosenfelda, 
oficera Wehrmachtu została spopularyzowa-
na dzięki wspomnieniom Szpilmana i filmowi 
Polańskiego. Władysław Szpilman, pianista 
i kompozytor żydowskiego pochodzenia był 
jednym z cudownie uratowanych z pogromu 
warszawskiego getta. Małżonka Władysława 
Szpilmana, pani Halina Szpilman w jednym 
z wywiadów podkreśliła, iż jest przeciwna 
pomijaniu roli Polaków, bowiem Wilm Hosen-
feld był ostatnim ogniwem w długim łańcu-
chu osób, którzy z narażeniem swojego życia 
i życia swoich rodzin ukrywali i pomagali jej 
mężowi.

„…ale nie zniknie polski naród”

Wilm Hosenfeld z zawodu nauczyciel i wycho-
wawca, mąż i ojciec pięciorga dzieci, został 
tuż po wybuchu wojny powołany do Wehr-
machtu i skierowany do okupowanej Polski. Tu 
stacjonował początkowo w Pabianicach jako 
organizator a potem komendant obozu przej-
ściowego dla polskich jeńców wojennych.
Już 23 września 1939 roku w liście do żony 
Hosenfeld pisze:
„(…) Wieczorem przed apelem polski po-
rucznik poprosił mnie o pozwolenie na wie-

„To był bój o cywilizację łacińską”, napisał o Powstaniu Warszawskim prof. Witold 
Kieżun (Nasz Dziennik, 5 sierpnia. 2011). Ta diagnoza wpisuje się też i w nasze ro-
dzinne rozmowy: Jak daleko w głąb Europy zaszłaby Armia Czerwona, gdyby nie 
powstrzymało jej Powstanie Warszawskie? W tych rodzinnych rozmowach pojawia 
się też często postać „dobrego Niemca”, niewątpliwie reprezentanta cywilizacji ła-
cińskiej, bo i katolika poważnie traktującego swoją wiarę, Wilma Hosenfelda. 
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Kpt.Wilm Hosenfeld  traktował Powstańców Warszawskich jak zasługujących na najwyższy żołnierski szacunek polskich patriotów

wstańców Warszawskich i tak jak to było 
od samego początku wojny, stara się poma-
gać…

W liście z dnia 12 sierpnia:
(…) Wczorajszej nocy przyprowadzono mi na 
przesłuchanie młodego powstańca (19 lat). 
Myślę, że był nawet trochę dumny ze swoje-
go solidnego umundurowania. Miał na sobie 
mianowicie niemiecką odzież, którą zdobyli 
w niemieckim magazynie. Nosił niemieckie 
sznurowane buty, białą koszulę, panterkę, wa-
towane spodnie i bluzę. Na niemieckiej czap- 
ce polowej dumnie nosił polskiego orła (…).

12 sierpnia, czyni zapis:
„Ludność cywilna częściowo opuszcza mia-
sto, ale duża część pozostaje i chce z nim iść 
na dno. Nie oczekują już niczego od życia. Ze 
strony niemieckiej nie ma żadnej litości, ze 
strony radzieckiej i aliantów żadnej pomocy”.

W liście z dnia 13 sierpnia 1944:
„(…) Potem wcześnie rano rozpoczęło się 
przesłuchanie jeńców. Byli ranni, wymogłem, 
by ich opatrzono. Wobec całego tego bez-
miaru cierpienia to, że pomoże się temu, czy 
tamtemu, nie ma oczywiście większego zna-
czenia. Ale jacy są szczęśliwi są ludzie, kie- 
dy okaże się im choć odrobinę serca (…)”.

W liście z dnia 21 sierpnia:
„(…) Wczoraj w niedzielę, przez cały dzień 
jeździłem z arcybiskupem Warszawy [Anto-
nim Szlagowskim]. Wypełniałem misję spe-
cjalną zleconą mi przez generała [Stahela], 
zaprowadziła nas ona także do leżącego 60 
km od Warszawy Sochaczewa. Późnym wie-
czorem wróciliśmy do smutnego miasta.
Ostatni odcinek ok. kilometra, znajdował się 
na terenie zajętym przez partyzantów i ten 
wiekowy (80 lat), czcigodny człowiek musiał 
wsiąść do transportera opancerzonego. Oba-
wiał się, ze może się coś stać. Wszystko jed-
nak poszło dobrze. Dostarczyłem go do żeń-
skiego domu zakonnego, w którym znalazł 
tymczasowe schronienie. Jakże się te siostry, 
duchowni i cywile ucieszyli z odzyskania ojca 
duchownego, o którego los przez cały dzień 

się obawiali. Z rozkazu 
generała przywiozłem 
też lekarstwo dla ciężko 
rannej polskiej zakon-
nicy. Chciała z innymi 
siostrami rannych nie-
mieckich żołnierzy,ale 
została ostrzelana (…).
Misja specjalna, o której 
wspomina Hosenfeld, 
miała prawdopodobnie 
związek z niemieckimi 
działaniami zmierzają-
cymi do przekonania 
ważnych polskich oso-
bistości, m.in. sufraga-
na warszawskiego ar-
cybiskupa Szlagowskie-
go, aby zdecydowały 

się pośredniczyć w nakłanianiu Powstańców 
do kapitulacji.
W Sochaczewie bowiem kwaterował gene-
rał SS Erich von dem Bach Zelewski, który 
dowodził wszystkimi niemieckimi siłami 
skierowanymi pacyfikacji Powstania. Jemu 
podlegał też przełożony Hosenfelda, generał 
Wehrmachtu Rainer Stahel.
Dla kapitana Wilma Hosenfelda walczący Po-
lacy, od pierwszego dnia Powstania – byli żoł-
nierzami, dlatego wzięci do niewoli jeńcy po- 
winni podlegać ochronie przed rozstrzelaniem.

W liście z dnia 23 sierpnia 1944:
„(…) Przyglądałem się z mojego okna, jak 
pociski uderzały w wielki i wspaniały kościół 
św. Krzyża, wzniecając w nim pożar. Jedna po 
drugiej wieże osuwały się w morze płomieni. 
Teraz z gęstego dymu wystają tylko ruiny.
Każdego dnia muszę prowadzić przesłucha-
nia. Dziś znów miałem powstańca i 16-letnią 
dziewczynę. Z żadnego z nich nie udało się 
nic wydobyć. Być może uda mi się wyrato-
wać dziewczynę. Wczoraj przyprowadzono 
studentkę. 
Potem Polak, starszy wachmistrz policji 56 
lat (…).
Ci ludzie kierują się patriotyzmem w naj-
czystszej postaci, ale my nie możemy ich 
oszczędzać. Staram się ratować każdego, 
kto jest do uratowania… Policjanta też mam 
nadzieję ocalić.
Nie jestem właściwym człowiekiem do pro-
wadzenia takich przesłuchań… A jednak 
wdzięczny jestem, że musze to robić, bo 
przecież mogę niejedno naprawić (…)”.
Trzykrotnie zabiega u generała Rainera Sta-
hela począwszy już 11sierpnia 1944, aby 
schwytanych Powstańców Warszawskich – 
żołnierzy AK traktować jako pełnoprawnych 
jeńców wojennych zgodnie z międzynarodo-
wym prawem wojennym. 

W liście z dnia 27 sierpnia 1944:
„(…) Przyprowadzono znów trzy młode 
dziewczyny, które będąc łączniczkami zbie-
rały ulotki i mapy, i zostały przyłapane. Co ja 
mam teraz z nimi zrobić? Przy zastosowaniu 
ostrych kryteriów czeka je rozstrzelanie. Jeśli 

to będzie możliwe, będę chciał je z tego wy-
ciągnąć (…)”.

W liście z dnia 5 września:
(…) Właśnie wracam znów z miasta i nie 
mogę wymazać z pamięci obrazów nędzy 
i okropnych scen.
Straszniejsze jeszcze od wszystkich cierpień 
są brutalność i zezwierzęcenie części oddzia-
łów jakie wprowadziliśmy do akcji (...).
Kiedy przeglądam papiery po zastrzelonych 
Powstańcach, prawie w każdym portfelu 
znajduję obrazek z Matką Boską albo me-
dalik. Wzrusza mnie to w jakiś szczególny 
sposób (…). 
Jako niemiecki patriota potrafił docenić żar-
liwy patriotyzm Powstańców i ich gotowość 
do największych ofiar w nierównej walce 
z niemieckim okupantem.

W liście z dnia 13 września: 
„(…) Było dla mnie czymś nie do pomyśle-
nia, że z niewinnymi ludźmi, którzy wykonu-
ją swój obowiązek wobec ojczyzny ,można 
postępować w taki sposób… Zawsze mia-
łem takie uczucie że to nie może tak być, to 
musi ściągnąć na nas karę boską (…)”.

W dniu 15 września 1944: 
„(…) Powstanie z pewnością jest uprawnio-
ne, mimo, że chcemy temu zaprzeczyć, choć 
to jest jednostronne podejście; tak nacjona-
listycznie, jak nasz nastawiony naród powi-
nien mieć zrozumienie dla faktu, że inny na-
ród też chce walczyć o swoją wolność (...)”.

W dniu 5 października 1944 w liście do ro-
dziny odnajdujemy taki zapis: 
„W Warszawie już się skończyło. Byłem dzi-
siaj w mieście. Po drodze mijałem niekoń-
czące się kolumny wziętych do niewoli po-
wstańców.
Nie mogliśmy się nadziwić ich dumnej po-
stawie, kiedy przechodzili…
I ta armia istniała przez pięć lat pod niemiec-
kim panowaniem, a my prawie nie mieliśmy 
o tym pojęcia…
Za każdą mniej więcej 60-osobową grupą 
mężczyzn, szły młode dziewczyny i kobie-
ty. …Śpiewały patriotyczne pieśni i po żad-
nej nie było widać, przez jakie okropności 
przeszły… Kiedy poszedłem na miasto to 
wydawało mi się nieprawdopodobne, że te 
setki tysiące ludzi mogło wytrzymać w tych 
ruinach 63 dni…”.

Monstrancja z Kościoła św. Krzyża

W liście z początku listopada 1944 (s. 836) 
czytamy o uratowaniu w zrujnowanym Ko-
ściele Św. Krzyża niezwykłej, zabytkowej 
monstrancji:
„Nie wierzyłem własnym oczom, gdy dzi-
siaj rano udałem się do kościoła i wśród 
wszystkich innych możliwych przedmiotów 
ujrzałem tę stojącą na ołtarzu kosztowność. 
Ołtarz był zdewastowany, obrazy lichtarze, 
wazony, bezładnie rozrzucone, tabernaku-
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lum rozdarte, a pośród tego monstrancja. 
…. Próbuję ją naszkicować moim nędznym 
piórem. Odkrywam przy tym całe [piękno 
detali. Całość jest niczym gotycki kościół, ze 
środkową wieżą i mnóstwem małych wieży-
czek, przyozdobiona kolumnami i prawdzi-
wymi kamieniami szlachetnymi. Monstran-
cja ma prawie 1 metr wysokości i jest ciężka. 
Zastanawiam się komu mogę ją przekazać. 
Może dostanę samochód i zawiozę ją arcy-
biskupowi…”.
Tę monstrancję, a także jeszcze jedną mniej-
szą wraz odnalezionymi szatami liturgiczny-
mi przekazał Hosenfeld biskupowi Antonie-
mu Szlagowskiemu o czym napisał w liście 
z dnia 7 listopada 1944 /837/: 
„Dobrze, że wszystko tak sumiennie prze-
chowałem. Monstrancja i inne sprzęty 
mszalne zostały dziś odebrane przez pełno-
mocnika arcybiskupa… W mojej sypialni wisi 
wielki obraz Chrystus na krzyżu. …Często 
przed nim stoję i pozwalam, by Ukrzyżowa-
ny mówił do mnie. Jezus wiele wycierpiał; 
z jego oblicza bije nieskończony spokój; 
świadomość zwycięstwa nad światem i nad 
jego nikczemnościami; przez skórę czuć po-
wiew przyszłego zmartwychwstania. Z pra- 
wej i lewej strony stoją Jan i Maria. Jan 
pogrążony w smutku, z głową pochyloną. 
Jeszcze nie pojął znaczenia śmierci na krzyżu 
swojego Pana. Czuję się jak on. A jednak nie-
odparcie przypomina mi się sens słów: Przez 
swoją śmierć na krzyżu zbawiłeś świat….”.

Uratowani próbują ratować…

W styczniu 1945 r. w Błoniu pod Warszawą 
Hosenfeld dostaje się do sowieckiej niewoli, 
gdzie po licznych zmianach miejsc uwiezienia, 
trafia do Gułagu z wieloletnim wyrokiem. 
Jego charakter i poglądy sprawiały, że był 
bardzo źle traktowany nie tylko przez so-
wieckich strażników, ale – również przez 
swoich towarzyszy niedoli – współwięźniów 
niemieckich, dla których jego postawa wo-
bec Polaków, czy Żydów, wcale nie była po-
wodem do chwały, a wręcz przeciwnie…
Mażonka Wilma Hosenfelda razem z urato-
wanymi przez jej męża osobami: księdzem 
Antonim Cieciorą, Leonem Warmem i Wła-
dysławem Szpilmanem czynią energiczne 
starania o uwolnienie go, bądź o sądzenie na 
terenie Polski, gdzie stacjonował a gdzie żyje 
wielu świadków jego niewinności. W pisem-
nych oświadczeniach z 1946, które powsta-
ły w czasie starań o zwolnienie Hosenfelda 
z sowieckiej niewoli ksiądz Cieciora stwier-
dza: Znam Wilma Hosenfelda od 1942 r. 
Jako Dyrektor Szkoły Sportowej i Stadionu 
Wehrmachtu w Warszawie był dla zatrud-
nionych tam Polaków bardzo uprzejmy. Każ-
de nadużycie podległych mu żołnierzy ostro 
karał, dla Polaków był pobłażliwy. Polacy na-
zywali ojcem i z pełnym zaufaniem zwracali 
się do niego we wszystkich sprawach, jak 
do ojca. Przez prawie dwa lata należałem 
do jego pracowników. Pomógł mi polskie-
mu duchownemu, który musiał ukrywać się 
przed gestapo, zatrudniając mnie pod ob-
cym nazwiskiem i załatwiając mi niezbędne 
papiery, co dwukrotnie uratowało mi życie.
Gdy miał opuszczać kierownicze stanowi-

sko, pracownicy wręczyli mu ryngraf Matki 
Boskiej Częstochowskiej z dedykacją: Swo-
jemu kochanemu dyrektorowi – wdzięczni 
pracownicy.
Nigdy nie był hitlerowcem ani faszystą, co 
prawie codziennie udowadniał Polakom sło-
wem i czynem, a nawet swoim niemieckim 
kolegom.
Kapitan Hosenfeld był praktykującym katoli-
kiem. Polscy pracownicy często widzieli, gdy 
szedł do spowiedzi i do komunii świętej, na-
wet w polskim kościele, co było zabronione.
Ksiądz Antoni Cieciora relacjonował, że oca-
lenie w podobny sposób życia zawdzięczało 
Hosenfeldowi także dwóch polskich Żydów: 
Józef Kufirski i Leon Warm.
Leon Warm zeznawał: „Jest faktem, że dranie 
i złoczyńcy są na wolności, a człowiek, który 
zasługuje na odznaczenie, musi cierpieć”. 
Niestety mijały miesiące i lata, a wszystkie te 
działania pozostawały daremne. 
Lektura listów i dziennika nasuwa refleksję, 
jak ważnym świadkiem zbrodni hitlerow-
skich popełnionych w Polsce byłby ich nie-
miecki autor, gdyby dane było mu zeznawać 
przed Trybunałem Norymberskim i polskimi 
sądami o tym, co sam widział, czego się do-
wiedział, jak zachowywał się on sam i jak za-
chowywali się inni Niemcy. Jakub Bermann 
– szef polskiego Urzędu Bezpieczeństwa, 
u którego interweniował Władysław Szpil-
man, aby przekazać Hosenfelda sądowi pol-
skiemu, stwierdził: „Nic się nie da zrobić, bo 
jest on u towarzyszy radzieckich.” 
Towarzysze radzieccy nie mogli się zgodzić 
na osądzenie Wilma Hosenfelda w Polsce, 
ponieważ oni głosili, że Armia Krajowa to 
„zapluty karzeł reakcji”, a jej żołnierze to 
właśnie zwykli bandyci i awanturnicy. To to-
warzysze radzieccy dążyli do unicestwienia 
kadry przywódczej Armii Krajowej nie mniej 
niż okupant niemiecki. 

„Bóg położył na nas swoją dłoń…”

Wiadomo, jak się zakończyła rozprawa sądo-
wa w Moskwie w 1946 r. członków Delega-
tury Rządu Londyńskiego, podstępnie zwa-
bionych i wywiezionych do Moskwy, gdzie 
stawiano z oskarżonym absurdalne zarzuty. 
W tym czasie również fizycznie likwidowa-
no polskich patriotów, wywodzących się 
z szeregów Armii Krajowej, którzy nie chcie-
li się pogodzić z sowiecką okupacją Polski, 
a ogromna ich liczba dzieliła w sowieckich 
łagrach los Wilma.
Przekazanie Polsce Wilma Hosenfelda – któ-
ry nieustannie w superlatywach wyrażał się 
o Powstańcach Warszawskich – byłoby za-
tem zaprzeczeniem szerzonej przez nich 
ideologii.
Hosenfeld składając zeznania, wiedział jaki 
jest stosunek Sowietów do Powstańców 
Warszawskich.
W liście do żony z dnia 23 września 1944 
napisał: „Rosjanie, czy też radzieccy Polacy 
nie przeszli jeszcze przez Wisłę, a 1000 lu-
dzi, którzy próbowali się przeprawić zostało 
wziętych do niewoli, zastrzelonych, bądź 
utopiło się. Nie udało im się połączyć z po-
wstańcami w mieście. Żołnierze z idących im 
na pomoc polskich dywizji pod rosyjskimi 

rozkazami bardzo się uskarżają na swoich 
przełożonych. Bojownicy w mieście, wiedzą 
już, że są wydani na pastwę bolszewizmu. 
Polscy oficerowie – patrioci, którzy wzniecili 
powstanie i stoją na jego czele, wiedzą, że 
Sowieci wyślą ich na Syberię, jak tylko ich 
pojmą…”.
W jego szlachetnej naturze ważniejsze jed-
nak było bycie wiernym prawdzie o Powsta-
niu Warszawskim niż złożenie takich zeznań, 
jakie chcieliby usłyszeć sowieccy sędziowie. 
W rozdarciu między tęsknotą za domem, 
a niespełniającą się nadzieją choćby na przenie-
sienie do Polski, Wilm coraz bardziej podupa-
da na zdrowiu. Nękają go wielokrotne udary 
mózgu i powstałe w ich wyniku paraliże. 
Na portrecie naszkicowanym przez współ-
więźnia widać zaniedbanego, przybite-
go człowieka. W jednym z listów do żony 
w 1949 r. prosił:
„Nie mówmy już o moim powrocie do domu. 
Równie dobrze można mówić o pójściu do 
nieba. Ale mam nadzieję na obie te rzeczy”. 
Żył w przeświadczeniu, że choć wielu lu-
dziom pomógł, wielu uratował życie – to 
jego tragiczny los, jego cierpienie jest uza-
sadnione. Jest to pokuta za zło totalitarne-
go systemu w którym przyszło mu żyć, i za 
zbrodnie jego rodaków, które ten system 
wygenerował.
Zrezygnowany pisał do żony: „Bóg położył 
na nas swoją dłoń. Potrzebuje ludzi, którzy 
po tych okropnościach spełnią ofiarę w imię 
jego sprawiedliwości”.
Nie dane mu było nigdy zobaczyć swojej 
ukochanej żony i dzieci. 
Wilm Hosenfeld zmarł 13 sierpnia 1952 roku 
w obozie karnym dla jeńców wojennych 
pod Stalingradem, wśród tych, za których 
zbrodnie tak bardzo i tak często musiał się 
wstydzić, skazany przez sowiecki sąd woj-
skowy na 25 lat karnego obozu za rzekomo 
dokonane przez niego przestępstwa w cza-
sie pełnienia służby wojskowej na terenie 
okupowanej Polski, a zwłaszcza w czasie Po-
wstania Warszawskiego w 1944 roku. 

***

W dniu 1.10.2009 Mszę Św. dziękczynną 
zamówioną przez mojego Ojca odprawił 
Biskup Polowy WP, generał dywizji Tadeusz 
Płoski.
Rodzinę Wilma Hosenfelda reprezentowała 
jego córka pani Jorinde Krejci – Hosenfeld.
Przed Mszą Św. do zebranych w Katedrze 
przemówił Czesław Cywiński,prezes Świa-
towego Związku Żołnierzy AK, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r.:
„My żołnierze Armii Krajowej, uważamy że 
wojskowy pas z napisem Gott mit uns kapi-
tan Hosenfeld miał prawo nosić z honorem, 
bo w pełni na to zasłużył”.

Post scriptum 

Może komuś z Czytelników znane są dal-
sze losy monstrancji, którą Wilm Hosenfeld 
odnalazł w zbombardowanym Kościele 
św. Krzyża.

Dorota Wrzesińska/jes
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Wszyscy zacznijmy wychowywać

Tę inicjatywę polskiego Episkopatu pobłogo-
sławił papież Benedykt XVI podczas środowej 
audiencji generalnej:… „Duchowo wspieram 
tę nową inicjatywę Kościoła w Polsce. Wycho-
wanie, którego celem jest integralny rozwój 
człowieka, to zadanie wymagające współ-
pracy rodziców, nauczycieli i duszpasterzy 
oraz odpowiednich władz państwowych 
i lokalnych. Oby ten Tydzień budził u wszyst-
kich poczucie odpowiedzialności za dobro 
i kształtowanie umysłów i serc młodych lu-
dzi. Niech Bóg wam błogosławi”.
Jan Paweł II, który swoim duchowym ojco-
stwem tak promieniował na ludzi młodych, 
wielokrotnie w swoim nauczaniu mówił 
o znaczeniu wychowania w formowaniu 
dojrzałego człowieczeństwa. Przypomnijmy 
wybrane myśli z nauczania Jana Pawła II na 
temat wychowania.

Bł. Jan Paweł II, z Listu do Rodzin (1994 r.)
  Wychowanie jest procesem, w którym 
wzajemna komunia osób dochodzi do 
głosu w sposób szczególny. Wychowaw-
ca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu 
duchowym.

   Wychowanie jest obdarzaniem człowie-
czeństwem – obdarzaniem dwustronnym

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski  w dniach 12-18 września obchodzony był 
w Polsce I Tydzień Wychowania po hasłem „Wszyscy zacznijmy wychowywać”. 
Nowa inicjatywa Kościoła ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest 
integralny rozwój człowieka. Szkoła dziś zbyt często tylko kształci, a zapracowa-
ni rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede wszystkim 
o zapewnienie potrzeb materialnych. – Jest pilna potrzeba, żeby się zająć sprawa-
mi wychowania – mówi bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania 
Konferencji Episkopatu  Polski.

  Przez Chrystusa każde wychowanie w ro-
dzinie i poza rodziną zostaje wprowadzo-
ne w zbawczy wymiar Boskiej pedagogii 
skierowanej do wszystkich ludzi

  Bezpośrednimi wychowawcami w sto-
sunku do swoich dzieci pozostają zawsze 
na pierwszym miejscu rodzice. Wszyscy 
inni uczestnicy procesu wychowawczego 
działają poniekąd w imieniu rodziców, 
w oparciu o ich zgodę, a w pewnej mierze 
nawet ich zlecenie.

  Nawet przeobrażając się, odchodząc we 
własnym kierunku, młody człowiek pozo-
staje nadal w orbicie swych egzystencjal-
nych korzeni 

Bł. Jan Paweł II, z przemówienia w ONZ 
(1980)

  …pierwszym i zasadniczym celem kultu-
ry jest wychowanie. W wychowaniu bo-
wiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek  
bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał”. 
*Wychowanie posiada podstawowe zna-
czenie dla kształtowania stosunków mię-
dzyludzkich i społecznych.

  …dzieła wychowania nie dokonują się przy 
pomocy samych instytucji, przy pomo-
cy środków organizacyjno-materialnych, 

choćby najlepszych, ze najważniejszy jest 
tu znowu człowiek oraz jego moralny au-
torytet, wynikający z  prawdziwości zasad 
i zgodności z nimi jego czynów.

   …pierwszym i podstawowym faktem 
kulturalnym jest sam człowiek duchowo 
dojrzały, zdolny wychowywać sam siebie 
i drugich.

  Nie ulega też wątpliwości, że pierwszym 
i podstawowym wymiarem kultury jest 
zdrowa moralność; kultura moralna.

Bł. Jan Paweł II, z Listu Apostolskiego 
„Novo Millennio Ineunte” (2000 r.)

  Jeżeli ukaże się młodym prawdziwe ob-
licze Chrystusa, oni dostrzegają w Nim 
przekonująca odpowiedź na swoje pyta-
nia i potrafią przyjąć Jego orędzie, choć 
jest trudne i naznaczone przez Krzyż. Dla-
tego odpowiadając na ich entuzjazm, nie 
wahałem się zażądać od nich, aby doko-
nali radykalnego wyboru wiary i życia. 

Z przemówienia JPII do uczestników sympo-
zjum na temat wyzwań edukacji (2004 r.)

  …młodym brakuje dziś nadziei, choć 
mają wiele pragnień… Jedną z przyczyn 
gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzuce-
nia antropologii bez Boga i bez Chrystu-
sa, stawianie człowieka na miejscu Boga. 
Zapomnienie o Bogu doprowadziło do 
porzucenia człowieka. Punktem wyjścia 
prawdziwej edukacji musi być prawda 
o człowieku, uznanie jego godności i trans-
cendentnego powołania.

oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Do katedry polowej przybyły liczne poczty 
sztandarowe, obecni byli przedstawiciele 
Służby Celnej i Policji.
W homilii bp Józef Guzdek powiedział, że 
siódma rocznica powstania NwOSG jest 
okazją do podsumowań i dziękczynienia. Bp 
Guzdek podkreślił, że czas jubileuszu jest też 
czasem „rachunku sumienia i szukania od-
powiedzi na pytanie czy dołożyliśmy wszel-
kich starań by te mijające lata były, mówiąc 
językiem biblijnym, latami tłustymi, przyno-
szącymi owoce”.
Biskup polowy zachęcił funkcjonariuszy, aby 
patrząc w przyszłość starali się budować swo-

ży Granicznej z Warszawy i Góry Kalwarii. 
Życzenia z okazji święta złożył pograniczni-
kom także ks. Kornel Undas z ewangelickie-
go duszpasterstwa SG.
Po Komunii delegacja NwOSG złożyła kwiaty 
przy grobach bp Tadeusza Płoskiego i ks. płk. 
Jana Osińskiego oraz pod Pomnikiem Powsta-
nia Warszawskiego. W imieniu funkcjonariu-
szy i pracowników NwOSG za odprawioną 
Eucharystię i posługę kapelanów w Straży 
Granicznej podziękował komendant NwOSG 
ppłk SG Mariusz Piętka. Na koniec bp Guzdek 
udzielił zebranym błogosławieństwa.
Po Mszy św. Orkiestra Reprezentacyjna Mor-
skiego Oddziału SG z Gdańska wystąpiła 
z krótkim koncertem.

kes

je życie na fundamencie Ewangelii. – Z od- 
czytanej Ewangelii dowiadujemy się, że apo-
stołowie zbudowali swoje życie na skale, któ-
rą jest Chrystus. On stał się dla nich Panem 
i Mistrzem, a Ewangelia stała się konstytucją 
nowej wspólnoty, jaką jest Kościół – powie-
dział. Biskup polowy podkreślił, że w oparciu 
„o prawa tej konstytucji można pięknie żyć 
i rzeczywiście budować przyszłość”.
Wraz z bp Guzdkiem Mszę św. koncelebro-
wali ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan Straży 
Granicznej oraz ks. kmdr Ryszard Preuss, 
kapelan NwOSG. Podczas Mszy św. obecne 
były dzieci i młodzież ze szkół, o profilu Stra-

Budujcie na Ewangelii
Biskup Polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 23 września w Katedrze polowej 
WP Mszy św. w intencji funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej(NwOSG), obchodzącego 7 rocznicę powstania. W homilii zachę-
cał pograniczników, aby czas obchodzonej rocznicy był dla nich okresem podsumo-
wań i refleksji, a także czasem wdzięczności za dobro jakie podczas minionych lat 
wydarzyło się za sprawą pracujących w nim ludzi.

Msza św. w 7 rocznicę powstania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

ży Granicznej z Warszawy i Góry Kalwarii. 
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Dwie dekady później jesteśmy świadkami 
coraz głośniejszych i powszechniejszych 
głosów krytycznych w Europie odnośnie do 
sposobu realizacji szczytnych w swej istocie 
haseł integracyjnych. Skala tego zjawiska 
powinna skłonić do głębszego zastanowie-
nia się nad rzeczywistymi przyczynami takie-
go stanu rzeczy. 
Co zmieniło się od czasów, kiedy  wielcy 
wizjonerzy integracji europejskiej – Robert 
Schuman czy Jean Monnet wcielali w życie 
swe idee? Czy dzisiejsza UE jest rzeczywiście 
zwieńczeniem ich wysiłków? Odnosząc się 
do szczytu Unii Europejskiej w Nicei w grud-
niu 2000 r., na którym zapadały kluczowe 
decyzje co do dalszego procesu integracyj-
nego Europy, można było odnieść wrażenie, 
iż byliśmy świadkami prawdziwego „targu 
interesów”, a nie spotkania mężów stanu 

Paradoksalną sytuacją stała się na kanwie 
europejskiej sprawa konstytucji UE. „Scho-
dy” zaczęły się już na preambule; najwięk-
sze mózgi Europy głowiły się czy powinna 
ona zawierać odwołanie do Boga czy nie. 
Paradoks sytuacji polega na tym, że Stary 
Kontynent, wyrosły z tradycji chrześcijań-
skiej, odwraca się od swych korzeni, nie ofe-
rując – bo nie mogąc zaoferować – niczego 
w zamian. Powstałą w ten sposób próżnię 
zapełnia niejako automatycznie materializm 
i konsumpcja, które stały się tzw. nowocze-
snym stylem życia, propagowanym szeroko 
w całym świecie zachodnim. Unia Europejska  
wychodzi naprzeciw tym tendencjom i bu-
dując gigantyczne imperium ekonomiczne, 
zdaje się zapominać o podstawowych zało-
żeniach idei chrześcijaństwa, iż to wszelkie 
osiągnięcia cywilizacyjne są dla człowieka, 
a nie odwrotnie. 
Okazuje się jednak, że i potężna Unia boryka 
się w ciągu ostatnich lat z recesją ekono-
miczną (najbardziej jaskrawym przejawem 
zapaści gospodarczej jest przykład Grecji), 
a model państwa opiekuńczego, szeroko 
rozpowszechniony w Europie, przechodzi 
poważny kryzys w zderzeniu z realiami go-

Czy polityka może być moralna?

– wizjonerów na miarę nowego tysiąclecia. 
Czy sprowadzając ideę  integracji europej-
skiej do takiej płaszczyzny, jak to ma miejsce 
również obecnie, w ferworze tarć interesów 
pomiędzy poszczególnymi państwami człon-
kowskimi, UE nie zatraciła głębszego sensu 
swego istnienia? Czy jest możliwe dla społe-
czeństw europejskich rozpoznanie tożsamo-
ści UE i odniesienie się do niej w trudnych 
czasach społeczno-ekonomicznych? Czy fla- 
ga i hymn Unii są rzeczywistym tłem dla 
niemal 500 milionów ludzi, którzy mogliby  
w ten sposób identyfikować się wewnątrz 
i poza jej granicami?
Te wszystkie pytania powinny przyświecać 
dzisiejszym elitom europejskim w podej-
mowaniu dalszych wysiłków, jeśli nie chcą 
zaprzepaścić całego dotychczasowego  do-
robku integracji. 

Robert Schuman, jeden z ojców założycieli  Unii Europejskiej, wybitny polityk francuski, jest kandydatem na ołtarze

Unia Europejska, będąca ukoronowaniem kilkudziesięcioletnich wysiłków integracyj-
nych, wydawała się jej twórcom wychodzić naprzeciw skali problemów polityczno 
– ekonomiczno-społecznych, jakie nastały wraz z nadejściem nowej  ery postzim-
nowojennej. Wprawdzie UE mogła w całej swej „karierze” poszczycić się jedynie 
osiągnięciami na polu gospodarczym, ale jej twórcy entuzjastycznie wierzyli, że 
w nowym układzie międzynarodowym Unia otrzyma nowy zastrzyk, który wspomo-
że zintensyfikować procesy integracyjne również na innym polu. 

„Robert Schuman był 
człowiekiem wiary. 
Swoje dzieło przepoił 
głęboką i nieznisz-
czalną wiarą, która go 
ożywiała. Tylko w ten 
sposób można wyja-
śnić tyle wytrzymało-
ści, tyle pewności, tyle 
ciepła, które ożywiały 
człowieka z pozoru 

zimnego, nieśmiałego i skromnego, które-
gośmy znali. Siła, która go ożywiała była 
siłą wiary” – tak mówił o wybitnym fran-
cuskim polityku włoski mąż stanu Gaetano 
Martino.

Przyszedł na świat w Luksemburgu w 1886 r., 
ale jego rodzice pochodzili z Lotaryngii, dokąd 
wrócili wkrótce po narodzinach dziecka. Mat-
ka wychowywała Roberta w duchu głębokiej 
religijności. Zgromadziła ona dość pokaźną 
biblioteczkę książek religijnych i wraz z synem 
czytała i rozważała ich treść. Robert czytał naj-
chętniej i cytował św. Tomasza z Akwinu, św. 
Alojzego Gonzagę oraz św. Jana od Krzyża.
Lotaryngia należała wówczas do Niemiec 
i dlatego Robert odebrał niemieckie wykształ-
cenie. W szkole należał do prymusów, dwa razy  
przeskoczył nawet klasy. Studiował prawo naj-
pierw na uniwersytecie w Bonn, później w Mo-
nachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie obronił 

z powodzeniem doktorat z prawa, a w dwa lata 
później – w 1912 r. – zdaje egzamin sędziowski. 
Jego zainteresowania intelektualne są znacznie 
szersze; uczęszcza dodatkowo także na wykłady 
z teologii, gospodarki narodowej, filozofii oraz 
ekonomii politycznej. W roku 1912 otwiera 
w Metz swoją kancelarię adwokacką.

W bardzo młodym wieku doznaje ogromnej 
straty – w wieku 14 lat traci ojca, a wkrótce 
po obronie pracy doktorskiej umiera matka. 
Pogrążony w głębokiej żałobie i przygnębie-
niu zastanawia się, czy nie zostać księdzem 
i nie poświęcić się całkowicie Bogu. Pyta o radę 
swojego przyjaciela, który pisze znamienne 
słowa: „Obowiązek (...) zabrania Ci, abyś od-
dał się całkowicie przeżywaniu bólu. Religia, 
ojczyzna, prawo w najszlachetniejszym tego 
słowa znaczeniu i wreszcie przyjaźń potrze-
bują Cię jako człowieka odważnego. Bo w na- 
szym społeczeństwie pilną koniecznością staje 
się apostolat świeckich. Nie potrafię wyobra-
zić sobie lepszego apostoła od Ciebie...Po-
zostaniesz w stanie świeckim. W ten sposób 
skuteczniej będziesz mógł szerzyć dobro, a to 
przecież Twoja jedyna troska... Mam wrażenie, 
że święci przyszłych czasów będą świętymi 
w cywilnym garniturze”

Już jako student wstępuje do katolickiego to-
warzystwa naukowego, do katolickiej korpo-
racji studenckiej, której dewizą jest „Jedność  

w tym, co konieczne, w sprawach wątpliwych 
wolność, we wszystkim miłość”. Jego wczesną 
działalność publiczną dostrzega pismo „Le 
Lorrain”: „Pan Schuman (...) nie tylko uczestni-
czy w prawie wszystkich katolickich manifesta-
cjach, lecz angażuje się też w dziełach miłości 
bliźniego i opieki społecznej”. Autor artykułu 
dodaje ze zdziwieniem, że „Schuman całkiem 
zwyczajnie uważa katolicyzm za podstawę po-
stępu społecznego”.

W czasie I wojny światowej Schuman pisze 
do swojego przyjaciela, walczącego po nie-
mieckiej stronie frontu: „Także dobrze pojęty 
patriotyzm jest wyrazem miłości bliźniego. Li-
czy się przede wszystkim miłość do współbra-
ci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc 
z naszej przeszłości (...) Wszystko w całym 
stworzeniu ma związek z ludźmi. Tego na-
leży się dzisiaj trzymać, gdy każdy porządny 
człowiek jest zagrożony utratą wiary w ludz-
kość. I tak chwytamy się ludzi dobrych, którzy 
w tym odmęcie egoizmu i dzikich instynktów 
nie toną i którzy przez swój przykład przekazu-
ją nam nową ufność i wiarę w przyszłość”.

W roku 1918 przyjmuje obywatelstwo fran-
cuskie. Rok później, jako 33-letni człowiek, 
zostaje wybrany na reprezentanta okręgu wy-
borczego Metz-Diedenhofen w Zgromadzeniu 
Narodowym mieszczącym się w Pałacu Burbo-
nów w Paryżu. 

Schuman nie akceptował w kwestii gospodar-
czej ani kapitalizmu Stanów Zjednoczonych, 
ani też socjalizmu i komunizmu ZSRR, opar-
tych na walce klas, lecz za fundament swojej 
polityki gospodarczej obiera naukę społeczną 
Kościoła katolickiego, bazującą na podkreśle-
niu godności człowieka, zasadzie dobra wspól-
nego, solidarności jako konieczności pomocy 
tym, którzy sami sobie poradzić nie mogą oraz 
subsydiarności, tzn. nie wtrącania się państwa 
w życie i działalność człowieka, jeśli jest on 
w stanie sam sobie poradzić. 

Aresztowany przez Hitlera i wrzucony do wię-
zienia w Metz odmawia stanowczo współpra-
cy z ideologią nazizmu. Ma zostać przewiezio-
ny do obozu koncentracyjnego, a następnie ze 
względu na możliwe protesty Lotaryńczyków 
internowany i ostatecznie cudownie uwolnio-
ny. 

W tym okrutnym czasie II wojny światowej 
Schuman zwierza się zaprzyjaźnionej rodzi-
nie Fauvelów z idei zjednoczenia Europy „dla 
pokoju i postępu gospodarczego”. Przeróżne 
ataki na „chrześcijańską substancję Europy” 
nie tylko go nie zniechęcały, lecz dodatkowo 
inspirowały do poświęcenia się dla narodów 
Europy, pośród których jeszcze w okresie na-
zizmu hitlerowskiego dostrzegał także nasz 
naród i narody sąsiednie. Mówił: „Musimy 
zbudować zjednoczoną Europę nie tylko w in-

teresie wolnych narodów, ale również po to, 
aby przyjąć do wspólnoty narody wschodniej 
Europy, gdy zostaną uwolnione spod gnębią-
cego je ucisku i będą prosić o umożliwienie im 
przystąpienia do wspólnoty oraz o nasze mo-
ralne wsparcie”. 
Pani Fauvel wspomina: „Mój mąż i ja uważali-
śmy go wtedy za niespełna rozumu”. 

Po wojnie Robert Schuman piastował stanowi-
ska ministra finansów, spraw zagranicznych, 
premiera rządu Francji oraz został wybrany na 
pierwszego przewodniczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego w Strasburgu w 1958 r. 

Historycznym przełomem  był dzień 9 maja 
1950 r., kiedy Schuman przedstawił swój 
plan zjednoczenia Francji i Niemiec w oparciu 
o wspólną produkcję węgla i stali. Jean Mon-
net jako pierwszy przewodniczący tej Wspól-
noty Węgla i Stali powiedział o Schumanie: 
„Zaskoczeniem było, gdy Robert Schuman 
9 maja 1950 r. ogłosił swoje historyczne 
oświadczenie. Dokonał tego rewolucyjnego 
czynu z wewnętrzną uczciwością... Trudno 
sobie wyobrazić, ile odwagi wymagano od 
tego męża stanu, który przejął na siebie pełną 
odpowiedzialność polityczną. To właśnie jest 
miara jego wielkości”.

Nadzieją Schumana była „wspólnota intere-
sów (...) jako zaczyn inicjujący poszerzanie 

i pogłębianie wspólnoty narodów i krajów, któ-
re przez długi czas dzieliły krwawe waśnie”.
 
Warto podkreślić, że wspólnotę ojców zało-
życieli zjednoczonej Europy tworzyli politycy 
chrześcijańscy – Robert Schuman (Francja), 
Alcide de Gasperi (Włochy), Paul van Zeeland 
(Belgia), Konrad Adenauer (Niemcy), Joseph 
Bech (Luksemburg) z wyjątkiem liberała z Ho-
landii Dirka Stikkera. 

* * *
Schuman był niezwykle skromnym człowie-
kiem. Ciekawostką jest fakt, że nie tylko jako 
deputowany jeździł autobusem i pociągiem 
II klasy do Paryża, lecz także jako minister. 
Grzecznie odmówił, gdy proponowano mu 
zarezerwowany przedział. W ministerstwie 
finansów przez pewien czas po objęciu urzę-
du sypiał na łóżku polowym. Schuman nie pił 
i palił, jadał skromnie. Kochał książki i cenne 
rękopisy, chodził do kina i był niezwykle lubia-
ny i ceniony przez Lotaryngię, którą nazywał 
swoją „małą ojczyzną”. 

Od kilku lat  prowadzony jest proces beatyfika-
cyjny tego niezwykle skromnego męża stanu, 
na wskroś przenikniętego ideałami chrześci-
jańskimi i zasłużonego dla Europy i jej chrze-
ścijańskiej kultury.
     
  oprac. at
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spodarki światowej, a przez to przestaje być 
postrzegany przez narody jako gwarancja 
dobrobytu i stabilności.
Wszystkie te czynniki sprzęgają się i w efek-
cie prowadzą do głębokich frustracji spo-
łecznych, które muszą gdzieś znaleźć swoje 
ujście. W ten sposób powstaje bardzo nie-
bezpieczne podłoże dla rozprzestrzeniania 
tendencji  sprzecznych z ideą solidaryzmu 
i współpracy międzyludzkiej.
Jeśli elity nie zreorientują głęboko swoich 
wyobrażeń i nie nakreślą rzeczywistej wizji 
drogi, jaką powinna obrać Europa w XXI 
wieku, zaawansowany proces ożywienia 
„egoizmów narodowych” może osiągnąć 
taką skalę, że pogrzebie ideę Unii Europej-
skiej.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że po-
wszechna laicyzacja Europy Zachodniej 
prowadzi do deficytu wartości, a to otwiera 
drogę zarówno organizacjom, będącym no-
śnikami filozofii chrześcijańskiej, jak i pod- 
miotom, którym przyświecają  zgoła od-
mienne cele od publico bono, wykorzystują-
cych często frustracje społeczne do realizacji 
własnych, egoistycznych zamierzeń. 
Możemy mieć tylko nadzieję, że idea in-
tegracji ożyje ponownie, ale już w innej 
formie, dzięki odwołaniu się do spuścizny 
i wskrzeszeniu ducha, jaki przyświecał ojcom 
założycielom Wspólnot Europejskich. Jeśliby 
wizja  przywódców nadających ton dzisiej-
szej polityce europejskiej zbiegła się z wizją 
integracji nakreśloną przez Roberta Szuma-
na, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął 

się w 2004 r. i  błogosławionego Jana Pawła 
II, z pewnością nabrałaby nowego charakte-
ru i zaczęłaby stanowić o sile i jedności Eu-
ropejczyków. 
W tym kontekście warto także przywołać 
słowa Benedykta XVI wypowiedziane w cza- 
sie ostatniej pielgrzymki do ojczyny, któ-
re były mottem jego podróży apostolskiej: 
„Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. Słowa 

te miały swoją wymowę w kraju tak głębo-
ko zranionym przez dwa największe tota-
litaryzmy XX wieku, skierowane przez ich 
rodaka, który dzisiaj jest zastępcą Chrystu-
sa na ziemi,  wypowiedziane z mocą wiary 
i w głębokim przekonaniu wyrosłym z wła-
snych życiowych doświadczeń. 

Anna Tokarska

„Robert Schuman był 
człowiekiem wiary. 
Swoje dzieło przepoił 
głęboką i nieznisz-
czalną wiarą, która go 
ożywiała. Tylko w ten 
sposób można wyja-
śnić tyle wytrzymało-
ści, tyle pewności, tyle 
ciepła, które ożywiały 
człowieka z pozoru 

zimnego, nieśmiałego i skromnego, które-
gośmy znali. Siła, która go ożywiała była 
siłą wiary” – tak mówił o wybitnym fran-
cuskim polityku włoski mąż stanu Gaetano 
Martino.

Przyszedł na świat w Luksemburgu w 1886 r., 
ale jego rodzice pochodzili z Lotaryngii, dokąd 
wrócili wkrótce po narodzinach dziecka. Mat-
ka wychowywała Roberta w duchu głębokiej 
religijności. Zgromadziła ona dość pokaźną 
biblioteczkę książek religijnych i wraz z synem 
czytała i rozważała ich treść. Robert czytał naj-
chętniej i cytował św. Tomasza z Akwinu, św. 
Alojzego Gonzagę oraz św. Jana od Krzyża.
Lotaryngia należała wówczas do Niemiec 
i dlatego Robert odebrał niemieckie wykształ-
cenie. W szkole należał do prymusów, dwa razy  
przeskoczył nawet klasy. Studiował prawo naj-
pierw na uniwersytecie w Bonn, później w Mo-
nachium, Berlinie i Strasburgu, gdzie obronił 

z powodzeniem doktorat z prawa, a w dwa lata 
później – w 1912 r. – zdaje egzamin sędziowski. 
Jego zainteresowania intelektualne są znacznie 
szersze; uczęszcza dodatkowo także na wykłady 
z teologii, gospodarki narodowej, filozofii oraz 
ekonomii politycznej. W roku 1912 otwiera 
w Metz swoją kancelarię adwokacką.

W bardzo młodym wieku doznaje ogromnej 
straty – w wieku 14 lat traci ojca, a wkrótce 
po obronie pracy doktorskiej umiera matka. 
Pogrążony w głębokiej żałobie i przygnębie-
niu zastanawia się, czy nie zostać księdzem 
i nie poświęcić się całkowicie Bogu. Pyta o radę 
swojego przyjaciela, który pisze znamienne 
słowa: „Obowiązek (...) zabrania Ci, abyś od-
dał się całkowicie przeżywaniu bólu. Religia, 
ojczyzna, prawo w najszlachetniejszym tego 
słowa znaczeniu i wreszcie przyjaźń potrze-
bują Cię jako człowieka odważnego. Bo w na- 
szym społeczeństwie pilną koniecznością staje 
się apostolat świeckich. Nie potrafię wyobra-
zić sobie lepszego apostoła od Ciebie...Po-
zostaniesz w stanie świeckim. W ten sposób 
skuteczniej będziesz mógł szerzyć dobro, a to 
przecież Twoja jedyna troska... Mam wrażenie, 
że święci przyszłych czasów będą świętymi 
w cywilnym garniturze”

Już jako student wstępuje do katolickiego to-
warzystwa naukowego, do katolickiej korpo-
racji studenckiej, której dewizą jest „Jedność  

w tym, co konieczne, w sprawach wątpliwych 
wolność, we wszystkim miłość”. Jego wczesną 
działalność publiczną dostrzega pismo „Le 
Lorrain”: „Pan Schuman (...) nie tylko uczestni-
czy w prawie wszystkich katolickich manifesta-
cjach, lecz angażuje się też w dziełach miłości 
bliźniego i opieki społecznej”. Autor artykułu 
dodaje ze zdziwieniem, że „Schuman całkiem 
zwyczajnie uważa katolicyzm za podstawę po-
stępu społecznego”.

W czasie I wojny światowej Schuman pisze 
do swojego przyjaciela, walczącego po nie-
mieckiej stronie frontu: „Także dobrze pojęty 
patriotyzm jest wyrazem miłości bliźniego. Li-
czy się przede wszystkim miłość do współbra-
ci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc 
z naszej przeszłości (...) Wszystko w całym 
stworzeniu ma związek z ludźmi. Tego na-
leży się dzisiaj trzymać, gdy każdy porządny 
człowiek jest zagrożony utratą wiary w ludz-
kość. I tak chwytamy się ludzi dobrych, którzy 
w tym odmęcie egoizmu i dzikich instynktów 
nie toną i którzy przez swój przykład przekazu-
ją nam nową ufność i wiarę w przyszłość”.

W roku 1918 przyjmuje obywatelstwo fran-
cuskie. Rok później, jako 33-letni człowiek, 
zostaje wybrany na reprezentanta okręgu wy-
borczego Metz-Diedenhofen w Zgromadzeniu 
Narodowym mieszczącym się w Pałacu Burbo-
nów w Paryżu. 

Schuman nie akceptował w kwestii gospodar-
czej ani kapitalizmu Stanów Zjednoczonych, 
ani też socjalizmu i komunizmu ZSRR, opar-
tych na walce klas, lecz za fundament swojej 
polityki gospodarczej obiera naukę społeczną 
Kościoła katolickiego, bazującą na podkreśle-
niu godności człowieka, zasadzie dobra wspól-
nego, solidarności jako konieczności pomocy 
tym, którzy sami sobie poradzić nie mogą oraz 
subsydiarności, tzn. nie wtrącania się państwa 
w życie i działalność człowieka, jeśli jest on 
w stanie sam sobie poradzić. 

Aresztowany przez Hitlera i wrzucony do wię-
zienia w Metz odmawia stanowczo współpra-
cy z ideologią nazizmu. Ma zostać przewiezio-
ny do obozu koncentracyjnego, a następnie ze 
względu na możliwe protesty Lotaryńczyków 
internowany i ostatecznie cudownie uwolnio-
ny. 

W tym okrutnym czasie II wojny światowej 
Schuman zwierza się zaprzyjaźnionej rodzi-
nie Fauvelów z idei zjednoczenia Europy „dla 
pokoju i postępu gospodarczego”. Przeróżne 
ataki na „chrześcijańską substancję Europy” 
nie tylko go nie zniechęcały, lecz dodatkowo 
inspirowały do poświęcenia się dla narodów 
Europy, pośród których jeszcze w okresie na-
zizmu hitlerowskiego dostrzegał także nasz 
naród i narody sąsiednie. Mówił: „Musimy 
zbudować zjednoczoną Europę nie tylko w in-

teresie wolnych narodów, ale również po to, 
aby przyjąć do wspólnoty narody wschodniej 
Europy, gdy zostaną uwolnione spod gnębią-
cego je ucisku i będą prosić o umożliwienie im 
przystąpienia do wspólnoty oraz o nasze mo-
ralne wsparcie”. 
Pani Fauvel wspomina: „Mój mąż i ja uważali-
śmy go wtedy za niespełna rozumu”. 

Po wojnie Robert Schuman piastował stanowi-
ska ministra finansów, spraw zagranicznych, 
premiera rządu Francji oraz został wybrany na 
pierwszego przewodniczącego Parlamentu Eu-
ropejskiego w Strasburgu w 1958 r. 

Historycznym przełomem  był dzień 9 maja 
1950 r., kiedy Schuman przedstawił swój 
plan zjednoczenia Francji i Niemiec w oparciu 
o wspólną produkcję węgla i stali. Jean Mon-
net jako pierwszy przewodniczący tej Wspól-
noty Węgla i Stali powiedział o Schumanie: 
„Zaskoczeniem było, gdy Robert Schuman 
9 maja 1950 r. ogłosił swoje historyczne 
oświadczenie. Dokonał tego rewolucyjnego 
czynu z wewnętrzną uczciwością... Trudno 
sobie wyobrazić, ile odwagi wymagano od 
tego męża stanu, który przejął na siebie pełną 
odpowiedzialność polityczną. To właśnie jest 
miara jego wielkości”.

Nadzieją Schumana była „wspólnota intere-
sów (...) jako zaczyn inicjujący poszerzanie 

i pogłębianie wspólnoty narodów i krajów, któ-
re przez długi czas dzieliły krwawe waśnie”.
 
Warto podkreślić, że wspólnotę ojców zało-
życieli zjednoczonej Europy tworzyli politycy 
chrześcijańscy – Robert Schuman (Francja), 
Alcide de Gasperi (Włochy), Paul van Zeeland 
(Belgia), Konrad Adenauer (Niemcy), Joseph 
Bech (Luksemburg) z wyjątkiem liberała z Ho-
landii Dirka Stikkera. 

* * *
Schuman był niezwykle skromnym człowie-
kiem. Ciekawostką jest fakt, że nie tylko jako 
deputowany jeździł autobusem i pociągiem 
II klasy do Paryża, lecz także jako minister. 
Grzecznie odmówił, gdy proponowano mu 
zarezerwowany przedział. W ministerstwie 
finansów przez pewien czas po objęciu urzę-
du sypiał na łóżku polowym. Schuman nie pił 
i palił, jadał skromnie. Kochał książki i cenne 
rękopisy, chodził do kina i był niezwykle lubia-
ny i ceniony przez Lotaryngię, którą nazywał 
swoją „małą ojczyzną”. 

Od kilku lat  prowadzony jest proces beatyfika-
cyjny tego niezwykle skromnego męża stanu, 
na wskroś przenikniętego ideałami chrześci-
jańskimi i zasłużonego dla Europy i jej chrze-
ścijańskiej kultury.
     
  oprac. at
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Pamięć nie dała się zgładzić

Pierwsza część uroczystości odbyła się na 
dziedzińcu Muzeum Wojska Polskiego. Na-
stępnie goście udali się do Sali Hetmańskiej, 
gdzie nastąpiło otwarcie ekspozycji. Gości 
przywitał dyrektor Muzeum Wojska Polskie-
go Janusz Cisek.
– Wszyscy byśmy chcieli, aby nasza pamięć 
o 17 września, w tym także o zbrodni ka-
tyńskiej i innych bolesnych doświadczeniach 
ze wschodnim sąsiadem, zaowocowała po-
stępem procesu odcinania się nowej Europy, 
także Europy Wschodniej, od złej tradycji 
systemu stalinowskiego, systemu komuni-
stycznego – powiedział Bronisław Komo-
rowski.
Prezydent podkreślił, że „udało się przenieść 
polską pamięć o Katyniu, do innych krajów, 
także na Wschód, do Rosji”.
– Na samym początku były działania, myśli, 
dążenia przeniesione jeszcze z czasu trud-
nej walki o wolność Polski, o niepodległość, 
czego symbolem może być i Łączka Katyń-
ska, która przecież pamiętała dramatycznie 
trudne, czasami zupełnie osamotnione dzia-
łanie na rzecz utrzymania pamięci o zbrod-
ni katyńskiej. Przykładem może być także 
i piękny pomnik 17 września czasami zwany 
pomnikiem pomordowanych na Wschodzie 
– powiedział.

Prezydent powiedział, że rocznica napaści 
sowieckiej na Polskę jest „dobrym momen-
tem, aby dokonać podsumowania, jak wiele 
udało się w wolnej Polsce uczynić w zakresie 
uczczenia daty 17 września”. Prezydent Ko-
morowski zapowiedział też bliskie ukończe-
nie prac związanych z otwarciem kolejnego 
cmentarza katyńskiego – w Bykowni pod 
Kijowem.
Prezes Federacji Rodzin Katyńskich Izabela 
Sariusz-Skąpska podziękowała organiza-
torom wystawy za przywracanie pamięci 
o zbrodni katyńskiej. – Determinacja w pro-
pagowaniu wiedzy o zbrodni katyńskiej jest 
znakiem rozpoznawczym naszego środowi-
ska, za wszelką pomoc bardzo serdecznie 
w imieniu rodzin katyńskich dziękuję – po-
wiedziała. Prezes Federacji podziękowała 
również tym wszystkim, którzy przekazali 
pamiątki rodzinne na rzecz ekspozycji Mu-
zeum Katyńskiego, podkreśliła, że wiele 
z tych przedmiotów jest traktowanych jak 
rodzinne relikwie. 
Minister ON Tomasz Siemoniak powiedział, 
że sprawę powstania Muzeum Katyńskiego 
w Warszawskiej Cytadeli traktuje jako osobi-
ste zobowiązanie swoje i swoich następców. 
Minister Siemoniak podkreślił, że „proces 
przywracania pamięci katyńskiej w Siłach 
Zbrojnych trwa od początku III Rzeczpospoli-

tej”. Przypomniał, że 
wojsko „aktywnie włą- 
czyło się w pielęgno- 
wanie pamięci o boha-
terach Katynia, m.in. 
w od lat współpracu-
je z Federacją Rodzin 
Katyńskich i Stowa-
rzyszeniem Rodzina 
Policyjna 1939r.”.
Tytuł wystawy „Pa-
mięć nie dała się 
zgładzić” zaczerp-
nięty jest z wiersza 
Feliksa Konarskiego 
Ref-Rena „Katyń”, z 
roku 1965. W eks-
pozycji wykorzystane 
są zasoby Muzeum 
Katyńskiego, przede 

– To nasze wspólne zobowiązanie i nasz wspólny obowiązek: 
dbanie o to, aby treść związana z datą 17 września 1939 r. 
trwała nie tylko w pamięci, ale także oddziaływała na na-
sze działania współczesne – powiedział prezydent Bronisław 
Komorowski. Z udziałem prezydenta RP odbyła się, w Mu-
zeum Wojska Polskiego w Warszawie, uroczystość otwarcia 
wystawy „Pamięć nie dała się zgładzić”, poświęconej zbrodni 
katyńskiej. Wzięli w niej udział przedstawiciele Rodzin Katyń-
skich, wojskowi, członkowie rządu, kombatanci i weterani 
II wojny światowej. Obecni byli także biskup polowy WP Józef 
Guzdek oraz ks. kmdr Janusz Bąk, duszpasterz kombatantów 
w Ordynariacie Polowym. Otwarcie wystawy było jednym 
z punktów oficjalnych obchodów rocznicy agresji sowieckiej 
na Polskę.

wszystkim przedmioty wydobyte z dołów 
śmierci podczas ekshumacji w Katyniu, 
Charkowie i Miednoje, w części stanowiące 
depozyt Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa. Ich eksponowanie jest hołdem dla 
ofiar mordu.
Po zamknięciu dotychczasowej siedziby eks-
pozycji katyńskiej przeprowadzono konkurs 
na koncepcję architektoniczno-przestrzenną 
Muzeum Katyńskiego już w nowym miejscu 
– w kaponierze Cytadeli Warszawskiej. Od 
września 2010 r. trwają prace nad scena-
riuszem ekspozycji. Jednakże zakres przed-
sięwzięcia architektonicznego sprawia, że 
zarówno przygotowanie wystawy stałej, jak 
i zagospodarowanie otoczenia kaponiery 
muszą potrwać co najmniej do roku 2012/
2013. Dlatego zabytki związane ze zbrodnią 
katyńską są prezentowane w Muzeum Woj-
ska Polskiego.
Na użytek ekspozycji przewidziano przygo-
towanie elektronicznej bazy danych ofiar 
zbrodni katyńskiej. To zaledwie zalążek przy-
szłego muzeum wirtualnego i mediateki, 
stanowiących nieodłączny element wystawy 
stałej Muzeum Katyńskiego. Dostępne będą 
Księgi Cmentarne Polskich Cmentarzy Wo-
jennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje 
(opublikowanych przez Radę Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa) . 
Sala Hetmańska, w której mieści się wysta-
wa, jest podzielona na kilka części, przypo-
minających wnętrze kaponiery w Cytadeli 
warszawskiej. Po środku znajdują się za-
spawane, przeszklone skrzynie, w których 
wystawione są dokumenty, ocalałe przed-
mioty codziennego użytku i rodzinne pa-
miątki odnalezione podczas wykopalisk. Na 
ścianach znajdują się szklane tafle, wycięte 
w kształcie nieśmiertelnika; na których widać 
symbole religijne (krzyże, gwiazda Dawida, 
półksiężyc), powtarzające motyw z Polskich 
Cmentarzy Wojennych.
Na ekspozycji prezentowane są również 
materiały dotyczące ekshumacji w Bykowni 
(ofiary z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej), po-
wstającego pod Kijowem, kolejnego cmen-
tarza katyńskiego.

tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie: otwarcie wystawy o zbrodni katyńskiej

zgzgłładziadziadziadziadziadziadzićć

że rocznica napaści wszystkim przedmioty wydobyte z dołów 

Zbrojnych trwa od pocz
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 9 sierpnia 
1910 roku w Pieka-
rach Śląskich, jako 
syn Józefa Watzulika, 
introligatora i Matyldy 
z d. Guss.

W jego domu rodzinnym posługiwano się języ-
kiem niemieckim. Uczył się w szkołach niemiec-
kich i nie znał języka polskiego. Po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości w Gimnazjum w Nysie 
studiował prawo na Uniwersytecie we Wrocła-
wiu. 25 stycznia 1933 roku wstąpił do zakonu 
franciszkańskiego prowincji Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Polsce. W Wielu-
niu rozpoczął roczny nowicjat. Następnie od-
był studia filozoficzne w Wyższym Seminarium 
Duchownym Franciszkanów Osiecznej koło 
Leszna oraz studia teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym Franciszkanów we 
Wronkach. W czasie pobytu w nowicjacie i na 
studiach nauczył się języka polskiego. 26 wrze-
śnia 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie 
we Wronkach z rąk biskupa pomocniczego 
diecezji poznańskiej Walentego Dymka. Objął 
funkcję wikariusza w parafii w Panewnikach.

W styczniu 1940 roku zagrożony aresztowa-
niem przez gestapo uciekł ze Śląska. Przez 
Węgry dotarł do Jugosławii. Po kilku miesią-
cach pobytu w tym kraju i pracy duszpaster-
skiej wśród Chorwatów, wyjechał do Syrii, 
gdzie w Bejrucie w ośrodku zbornym, wstą-
pił do Wojska Polskiego. 9 lipca 1940 roku 
został kapelanem w Samodzielnej Brygadzie 
Strzelców Karpackich. Uczestniczył w kam-
panii libijskiej, w obronie Tobruku i bitwie 
pod El-Ghazalą, gdzie chodził z żołnierzami 
na nocne wypady i osobiście brał jeńców. 
W maju 1942 roku, po przekształceniu Bryga-
dy, został kapelanem 3 pułku artylerii lekkiej 
w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. W 1944 
roku brał udział w kampanii włoskiej, w bitwie 
o Monte Cassino i Ankonę. W lutym 1945 roku 
został kapelanem w 2 batalionie komandosów 
zmotoryzowanych w 2 Brygadzie Pancernej.
Poległ 19 kwietnia 1945 roku (kilkanaście dni 
przed zakończeniem wojny) podczas walk 
o zdobycie mostu na rzece Gaiana pod miej-
scowością Zambonini koło Bolonii. Gdy ata-
kujący komandosi dostali się pod silny ogień 
karabinowy, podczołgał się do ciężko rannego 

O. Gerard Waculik (Watzulik) (1910-1945) – franciszkanin
O. Fabian, kapelan w PSZ na Zachodzie

żołnierza. Został trafiony kilkoma pociskami 
serią z erkaemu, gdy usiłował założyć mu opa-
trunek lub udzielając pomocy religijnej, czy też 
jak mówią inne źródła wyciągnąć go z pola 
ostrzału.
„W dniu 19 kwietnia 1945 roku brał udział 
w walce 3 kompanii będąc zawsze w pierw-
szej linii, by nieść pomoc rannym i konającym. 
Podczas opatrywania rannego komandosa 
poległ na Polu Chwały śmiertelnie ranny”. 
Za ten czyn został pośmiertnie odznaczony 
Orderem Virtuti Militari V klasy numer 11282. 
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych.
Spoczywa na Cmentarzu Polskim w Bolonii, 
kwatera 21-F-2.
Jego nazwisko znajduje się na tablicy w Kate-
drze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 
poświęconej kapelanom wojskowym poległym 
i zamordowanym w latach 1939-45. Jego imię 
nosi ulica w Piekarach Śląskich. W klasztorze 
franciszkanów w Panewnikach przechowywa-
na jest stuła, którą nosił w chwili śmierci.

Bogusław Szwedo

Obejrzałam niedawno 
film pt. „Rytuał”. Film 
oparty na prawdzi-
wych wydarzeniach, 
który zgodnie z orto-

doksją katolicką, mądrze i pięknie, choć 
momentami przerażająco, bo realistycz-
nie, przedstawia walkę o wyzwolenie 
duchowe ludzi opętanych przez „Szata-
na i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
krążą po świecie” (z modlitwy do św. Mi-
chała Archanioła papieża Leona XIII).

Egzorcyzmy przez kulturę masową przedstawia-
ne są dziś ze względu na wątki spektakularne 
i sensacyjne, które w czasach komercji dobrze 
się sprzedają. Wszak lubimy się od dziecka bać, 
by potem wtulić w bezpieczne ramiona mamy.
I to niesie największe zagrożenia duchowe dla 
bezrozumnie „zracjonalizowanej” duchowości 
dorosłego (ale czy dojrzałego) człowieka XXI 
wieku. Horror ze złym duchem w roli głównej 
to przecież „tylko” (?!) konwencja artystyczna, 
bajka dla dorosłych? Bufor oddzielający świat 
wymyślony od rzeczywistego, nie pozwalający 
wziąć tych zagrożeń na serio. Film „Rytuał”, 
niespecjalnie promowany w mediach, prze-
mknął niezauważalnie przez ekrany kin. Może 
dlatego, że Szatan nie lubi, żeby go demasko-
wać i odkrywać jego zwodzicielską strategię.To 

Cenzor i zwodziciel
przewrotny sztukmistrz, zwodziciel o tysiącach 
masek i wcieleń, który najpierw się łasi, aby 
uśpić czujność Księdza, żeby za chwilę rzucić 
się egzorcyście do gardła. 
W filmie „Rytuał” występują dwaj księża, mło-
dy sceptyczny wobec istnienia Szatana i złych 
duchów, i doświadczony egzorcysta, jezuita. 
Ojciec Lukas to wspaniała kreacja Anthony 
Hoppkinsa. W sposób przejrzysty to filmowe 
dzieło pokazuje duchową prawdę naszej wia-
ry ;tylko mocą Bożą, nigdy własną, człowiek 
może zwyciężyć osobowe zło, zwodziciela 
i ojca kłamstwa. Tylko mocą modlitwy wsta-
wienniczej do Tej, co  jest  pełna łaski, czyli 
przepełniona Bogiem – Maryi „łeb bestii, węża 
strarodawnego” może być zmiażdżony. W fil-
mie pokazany jest niezwykle sugestywnie mo-
ment przełomowy egzorcyzmu, gdy wydaje się, 
że tryumf sił ciemności jest nieuchronny, a ich 
ciemna moc nie do pokonania. Zły duch, któ-
ry opanował swoją ofiarę zbiera swoje żniwo 
śmierci, zamętu, nienawiści, zniszczenia. Taka 
jest, była i będzie strategia zwodziciela, który 
aż do skończenia świata będzie kusił człowieka, 
by poszedł za jego „komercyjną i promocyjną” 
ofertą na skróty i… na dno piekła. Sprawić, by 
człowiek zwątpił w moc Bożą, stracił nadzieję, 
popadł w rozpacz, oskarżył Boga. I postawił 
GO przed swoim ludzkim trybunałem… Wtedy 
niczym powiew delikatnego wiatru – jak szept 

i delikatne muśnięcie policzka kochającej Matki 
(w apogeum wściekłości szatańskiej pokazanej 
w filmie) można usłyszeć: nie jesteś sam. Przy 
tobie jest Ten, co może wszystko. Twój Bóg roz-
pięty na Krzyżu zwycięstwa. A Szatan nienawi-
dzi Krzyża, bo to znak jego klęski… Nienawidzi 
też stanowczości, bo chwiejni są jak plastelina. 
To wszystko wyraźnie pokazuje „Rytuał”.
Zaufaj więc Jezusowi i Jego Matce i wytrwaj. 
W książce włoskiego egzorcysty, O. Benignu-
sa „Szatan istnieje naprawdę. Spotkałem go” 
zbiorze świadectw uwolnienia z opętania,” 
włoski zakonnik podkreśla, że przywoływanie 
imienia Jana Pawła II podczas egzorcyzmu wy-
wołuje dziś wielką wściekłość demonów i jest 
bardzo skuteczne.
Jakże przesłanie filmu „Rytuał” nieoczekiwanie 
koresponduje z wymową bieżących wydarzeń 
z Nergalem vel Holocausto w roli głównej. „Za-
bawa” czy „flirt” z siłami ciemności nigdy nie 
pozostaje bezkarny.
Szatan to nie kreacja artystyczna. To destruk-
cyjna osobowa rzeczywistość zła, upadły anioł, 
zbuntowany przeciw swemu Stwórcy. „Piewca 
wolności”, która prowadzi do totalnego znie-
wolenia.
Świadectwa nawróconych młodych ludzi, 
którzy „artystycznie bawili się w satanizm czy 
neopogaństwo” są wstrząsające. Chrońmy po-
tencjalne ofiary.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
 
Od 14 października br. film  „Rytuał” (The Rite) 
dostępny na DVD
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Rekolekcje kapelanów wojskowych 
Jak co roku, na Jasną Górę przybyli kapelani Ordynariatu Polowego WP, aby odpra-
wić swoje rekolekcje kapłańskie. W godzinie miłosierdzia, 19 września, w kaplicy cu-
downego Obrazu, około stu pięćdziesięciu kapelanów wojska, policji i innych służb 
mundurowych rozpoczęło czterodniowe ćwiczenia duchowe pod przewodnictwem 
nowego biskupa pomocniczego diecezji krakowskiej księdza Grzegorza Rysia. Po raz 
pierwszy jako biskup polowy uczestniczył w rekolekcjach biskup Józef Guzdek.

Tematem przewodnim wygłoszonych nauk 
rekolekcyjnych było Słowo Boże, które prze-
mienia i tworzy człowieka powołanego do 
świętości. Jak podkreślił rekolekcjonista, 
istnieje niebezpieczeństwo oswojenia się 
z myślą przez głosicieli Słowa, że już je znają, 
że nie potrzebują tego Słowa zgłębiać, me-
dytować. Często wydaje się – kontynuował 
ksiądz biskup – że to my kapłani nawracamy, 
jednamy ludzi z Bogiem a w rzeczywistości to 
sam Bóg działa.
Uczestnicy mieli też okazję zwiedzić muzeum 
jasnogórskie do którego zostały przekazane 
przez rodzinę rzeczy osobiste śp. ks. płk Jana 
Osińskiego, który zginął w katastrofie lotni-
czej pod Smoleńskiem.

W rekolekcjach na Jasnej Górze uczestniczyli  
także rodzice kapelanów wojskowych. Tę tra-
dycję zapoczątkował kilka lat temu nieżyjący 
już ksiądz biskup Polowy WP Tadeusz Płoski.
Pierwszy dzień rekolekcji kapelańskich za-
kończył się Apelem Jasnogórskim w kaplicy 
cudownego Obrazu, w którym uczestniczył 
ksiądz biskup polowy Józef Guzdek. 
Drugi dzień dorocznych ćwiczeń duchowych 
rozpoczęła Msza święta w kaplicy cudowne-
go Obrazu, której przewodniczył i homilię 
wygłosił ksiądz biskup nominat Grzegorz Ryś. 
Rozważania i nauki rekolekcyjne oparte były 
na Słowie Bożym, zaczerpniętym z Pierwsze-
go Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. 
Jak podkreślił rekolekcjonista, rozważany 
fragment (1 Kor 5, 1-13) jest bardzo mocny 
i trudno było te słowa słyszeć ówczesnym 
mieszkańcom Koryntu. Św. Paweł wypominał 
bowiem ich grzechy, w szczególności pychę. 

Ksiądz biskup trafnie zauważył, że właściwie 
całe pawłowe nauczanie i podejmowane pro-
blemy Kościoła w Koryncie, są aktualne także 
dzisiaj.
W godzinach przedpołudniowych księża ka-
pelani mieli okazję wysłuchać świadectwa 
księdza Waldemara Cisło – dyrektora Sekcji 
Polskiej Stowarzyszenia „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie”. Przybliżył on tematykę szero-
kiej działalności tej organizacji, która niesie 
pomoc katolikom na całym świecie. Przypo-
mniał, że Polska, przez wiele lat komunizmu 
i po jego obaleniu, otrzymywała ogromną 
pomoc materialną. Ksiądz dyrektor Zachęcił 
księży kapelanów, aby wspierali to dzieło. 
Okazja ku temu nadarzy się w drugą niedzielę 

listopada. Jest to bowiem „Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym”, który ustano-
wiła Konferencja Episkopatu Polski w 2008 
roku. Każdy z księży otrzymał książkę wydaną 
przez Stowarzyszenie pt. „Prześladowani i za-
pomniani. Raport o prześladowaniach chrze-
ścijan w latach 2007-2008”.
W godzinie miłosierdzia uczestnicy rekolekcji 
odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej na 
wałach klasztornych. Rozważania przygoto-
wali księża wyznaczeni z poszczególnych ro-
dzajów Sił Zbrojnych i wszystkich dekanatów 
diecezji polowej. Jak co roku, po zakończo-
nym nabożeństwie wykonano wspólne zdję-
cie pamiątkowe wszystkich uczestników.
Kolejnym punktem drugiego dnia ćwiczeń 
duchowych, była odprawa księży kapela-
nów z Biskupem Józefem Guzdkiem. Od-
czytano na niej wydane dekrety i wręczono 
przyznane księżom odznaczenia resortowe 

i medale. Ksiądz biskup podziękował także za-
angażowanym księżom w organizację letnich 
obozów dla dzieci „Caritas” w Ustce i Cheł-
mie, a także księżom, którzy pielgrzymowali 
w tym roku z żołnierzami na Jasną Górę.
Podczas rekolekcji, każdy kapelan miał okazję 
spotkać się i porozmawiać osobiście z bisku-
pem polowym, bowiem czas rekolekcji to 
również spotkania i wymiana duszpasterskich 
doświadczeń oraz dyskusji o aktualnej sytu-
acji i perspektywach na najbliższą przyszłość.
Drugi dzień rekolekcji zakończyła modlitwa 
apelowa przed obliczem Czarnej Madonny.
Kolejny dzień rekolekcyjnych ćwiczeń du-
chowych rozpoczęła wspólna modlitwa bre-
wiarzowa w kaplicy domu rekolekcyjnego, 
po której została odprawiona Msza święta 
w kaplicy cudownego Obrazu. Eucharystii 
przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz bi-
skup nominat Grzegorz Ryś. Rozważania 
i konferencje oparte były na 15. rozdziale 
Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Ko-
ryntian, do którego dogłębnej lektury zachę-
cał rekolekcjonista.
Tuż przed przerwą obiadową, drogą głoso-
wania wybrany został nowy skład Rady Ka-
płańskiej, która w swym założeniu ma funkcję 
doradczą w istotnych decyzjach podejmo-
wanych przez Biskupa Polowego. W skład 
rady wchodzi 13 przedstawicieli kapelanów, 
z grona oficerów starszych, młodszych, Stra-
ży Granicznej i pracowników wojska.
Popołudniowa część rekolekcji, skoncentro-
wana była na przygotowaniu do Sakramentu 
spowiedzi świętej i jego celebracja. Odczyta-
ne cztery fragmenty Słowa Bożego i rozwa-
żania, poprzedzone były modlitwą do Ducha 
świętego, której przewodniczył ksiądz biskup 
nominat. Jak zauważył, obecnie jest ten-
dencja ku temu, aby grzech traktować jako 
prywatne, własne doświadczenie człowieka 
umniejszając jego skutki. Tymczasem wła-
śnie skutki grzechu, bardzo często stają się 
sprawą publiczną. Przykładem są np. bolesne 
doświadczenia Kościoła w sprawie molesto-
wania nieletnich przez niektórych jego człon-
ków. Grzech, którego nie tylko doświadcza 
grzesznik, ale przede wszystkim jego skutki, 
które dotykają osoby trzecie, ranią o wiele 
bardziej.
Trzeci dzień rekolekcji zakończyła modlitwa 
apelowa przed jasnogórską Ikoną, której 
przewodniczył ksiądz Biskup Polowy Józef 
Guzdek. W kaplicy wypełnionej tłumem wier-
nych, polecił matczynej opiece Królowej Pol-
ski posługę księży kapelanów, żołnierzy służą-
cych w kraju i poza jego granicami oraz rodzi-
ny wojskowe, emerytów i kombatantów.

ks. mjr Paweł Piontek

W rekolekcjach na Jasnej Górze uczestniczyli  listopada. Jest to bowiem Dzień Solidarności 
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Inicjatorem i autorem cyklu spotkań wojskowo-historycznych „W marszu do niepod-
ległości” jest kpt. rez. Zbigniew Mierzwiński, dziennikarz i publicysta, znawca i pa-
sjonat współczesnej historii Polski. Spotkanie, które odbyło się na warszawskim Gro-
chowie 15 września, poświęcone było dwóm wyjątkowym dowódcom; ojcu i synowi, 
dwóm Stanisławom Sosabowskim.

Generał Sosabowski rozpoczynał „karierę 
patriotyczną” w skautingu polskim; w 1910 
r. zorganizował trzy polskie drużyny skauto-
we, później  dużą drużynę Związku Strzelec-
kiego. W 1913 roku został powołany do od-
bycia obowiązkowej służby w armii austriac-
kiej i dopiero wraz z odzyskaniem przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. trafił pod 
sztandary orła białego. Brał udział w roz-
brajaniu okupantów i w walkach w 1920 r. 
Nieprzerwanie przez cały okres międzywo-
jenny pełnił służbę wojskową przechodząc 
różne szczeble dowodzenia i zyskując kolej-
ne awanse.
W połowie lat 20-tych studiował w Wyższej 
Szkole Wojennej. Uczęszczał na wykłady 
w towarzystwie osób, które zostały później 
wybitnymi dowódcami, generałami Wojska 
Polskiego, politykami m.in. Walerego Sław-
ka, późniejszego premiera Polski. 
Później sam został wykładowcą Wyższej 
Szkoły Wojennej. Dowodził pułkami pie-
choty; w 1939 r. został dowódcą słynne-
go 21 Pułku Piechoty im. Dzieci Warszawy 
i z tym pułkiem wyruszył na wojnę walcząc 
w obronie Warszawy. Pułk ten należał do 
najbardziej walecznych jednostek w czasie 
kampanii wrześniowej; zginęło ok. 1000 
żołnierzy z jego szeregów. Pułk, zbiorowo 
jako jednostka, został odznaczony Orderem 
Wojennym Virtuti Militari, a dziesięciu jego 
żołnierzy otrzymało indywidualnie to naj-
wyższe polskie odznaczenie bojowe. 
Z chwilą zakończenia działań wojennych,  
Stanisławowi Sosabowskiemu udało się 
uniknąć niewoli niemieckiej i wstąpił do 
organizującej się konspiracji Służby Zwycię-
stwu Polski. Ponieważ groziło mu aresztowa-
nie - Niemcy wpadli na jego trop – wyjechał 
z Polski do Francji, gdzie tworzyły się już Pol-
skie Siły Zbrojne (PSZ), istniał rząd premiera 
i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikor-
skiego. Stanisław Sosabowski uczestniczył 
tam w tworzeniu jednostek wojskowych.
Z chwilą ewakuacji do Wielkiej Brytanii, na 
terenie Szkocji także brał udział w formo-

waniu różnych jednostek. Marzyli mu się 
polscy spadochroniarze, choć takich wojsk 
w Polsce do czasu wybuchu wojny nie było.  
Odbywały się skoki spadochronowe, w czym 
prym wiedli starsi harcerze, którzy zajmo-
wali czołowe miejsca w międzynarodowych 
zawodach spadochronowych, ale nie było 
takich jednostek wojskowych. Gen. Sikor-
ski dał się przekonać, że rzeczywiście taka 
jednostka będzie potrzebna i wyraził zgodę 
na tworzenie polskiej Brygady Spadochro-
nowej przez ówczesnego płk. Stanisława 
Sosabowskiego.
Kiedy Brygada powstała, pułkownikowi śnił 
się lot nad Warszawą, skoki spadochrono-
we i pomoc stolicy w razie akcji powstań-
czej. Przekonywał do tego pomysłu gen. 
Sikorskiego i Naczelny Wódz przychylał się 
do takiej koncepcji. Nie jest to zapisane 
w dokumentach, ale w rozmowach z płk. 
Sosabowskim wyrażał zgodę na przerzuce-
nie Brygady do Polski. 
Po śmierci gen. Sikorskiego w 1943 r., Na-
czelnym Wodzem został gen. Kazimierz 
Sosnkowski, który także był zwolennikiem 
wysłania Brygady na pomoc Polsce. Tymcza-
sem Anglicy mieli inne plany – te plany to 
Holandia i skok na Arnhem. Generał Sosa-
bowski krytykował tę koncepcję, poza tym 
uważał, że operacja na Arnhem (IX.1944 r.) 
została przez Anglików źle przygotowana 
i – faktycznie – zginęła niepotrzebnie masa 
ludzi. Wśród nich byli także polscy żołnierze 
z 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 
ale w przeważającej mierze zginęli Anglicy 
z 1 Dywizji Powietrzno-Desantowej (brytyj-
ska dywizja w zasadzie przestała istnieć). 
Zdaniem Sosabowskiego można było tego 
uniknąć. 
Po tej operacji, za krytykę Anglików, gen. 
Sosabowski został zdjęty ze stanowiska do-
wódcy brygady i mianowany  dowódcą od-
działów wartowniczych na tyłach wojsk. 
Pozostał na tym stanowisku do czasu po-
wołania Polskiego Korpusu Przysposobienia 
i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii, który 
miał demobilizować żołnierzy, którzy nie 
chcieli wracać do komunistycznej Polski. 
Przygotowywano ich do pracy na obczyźnie.
Po rozwiązaniu Korpusu, generał praco-
wał ciężko jako robotnik w fabryce butów. 
W wolnych chwilach pisał pamiętnik „Naj-
krótszą drogą” o Brygadzie Spadochronowej 

i jej desancie na Arnhem, a później książkę  
„Droga wiodła ugorem” przedstawiając w 
niej swoje wspomnienia wojenne i refleksje.
Ciekawostką jest fakt, że dwie polskie jed-
nostki – 1 Dywizja Pancerna i Brygada Spa-
dochronowa, która już wówczas nie była 
dowodzona przez gen. Sosabowskiego, 
znalazły się w ramach brytyjskiej armii oku-
pacyjnej na ziemi niemieckiej i przez dwa 
lata żołnierz polski pełnił służbę okupacyjną 
w Niemczech.
Gen. Sosabowski był współzałożycielem 
kombatanckiego Stowarzyszenia Spado-
chroniarzy Polskich i do końca życia angażo-
wał się w jego działalność. Zawsze śnił o wol- 
nej Polsce, marzył o pochówku w swojej oj-
czyźnie. Zmarł w Londynie w 1967 r. Jego 
prochy, po długich staraniach rodziny, zo-
stały sprowadzone do Polski i spoczęły na 
wojskowych Powązkach.

„Stasinek”

Mniej znaną postacią, choć również wybit-
ną, był syn generała – por. AK Stanisław 
Sosabowski ps. „Stasinek”, który wsławił się 
męstwem w czasie Powstania Warszawskie-
go.
Był dowódcą oddziału w Zgrupowaniu 
„Radosław”, współdziałał z Batalionem 
„Zośka”. Uczestniczył m.in. w odbijaniu 
więźniów z obozu na Gęsiówce, brał udział 
w  zdobywaniu magazynów z bronią na 
Stawkach. Został ciężko ranny w walkach, 
stracił wzrok.
Po wojnie, ojciec starał się sprowadzić go 
do Anglii. Jego wysiłki zakończyły się suk-
cesem. Syn, mimo kalectwa, skończył z wy- 
różnieniem brytyjskie studia medyczne i był 
na Wyspach Brytyjskich cenionym lekarzem. 
Działał także aktywnie w organizacjach 
kombatanckich, zwłaszcza akowskich i spa-
dochronowych. Zmarł kilka lat temu w Lon-
dynie.

* * *

Obaj dowódcy zostali uhonorowani przez 
władze polskie na emigracji najwyższymi 
odznaczeniami – Orderem Virtuti Militari, 
Krzyżem Walecznych i in.

       Anna Tokarska

Gen. Sosabowski
– rozmach i rozwaga

Marzył o desancie polskich spadochroniarzy z pomocą dla powstańczej Warszawy
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Młodzi ludzie uwielbiają być razem. Świetnie wiedział o tym bł. 
Jan Paweł II, który w 1985 roku po raz pierwszy zwołał do Rzymu 
młodych całego świata. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w Kościele u schyłku XX wieku. 

Światowe Dni Młodzieży odbywające się 
w Madrycie od 16 do 21 sierpnia tego roku 
były już dwudziestymi szóstymi z kolei. 
Wcześniej słyszeliśmy wiele świadectw ludzi 
uczestniczących w minionych spotkaniach, 
oglądaliśmy filmy, zapoznawaliśmy się z prze- 
mówieniami Ojca Świętego Jana Pawła II oraz 
Benedykta XVI. Podczas podróży do Madry-
tu mieliśmy okazją zapoznać się ze specyfiką 
Światowych Dni Młodzieży, przygotowywać 
się i umacniać podczas codziennej Mszy 
świętej oraz modlitw. Kiedy jednak w śro-
dowe popołudnie dotarliśmy do światowej 
stolicy młodzieży z polskimi żołnierzami, a 
dokładnie, podchorążymi wyższych uczelni: 
Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii 
Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Sił Powietrznych oraz Wyższej Szkoły 
Oficerskiej Wojsk Lądowych, to, co ukazało 
się naszym oczom przerosło wszelkie nasze 
wyobrażenia o ŚDM. Ulicami Madrytu pły-
nęło morze młodych ludzi. Był to barwny 
korowód flag i narodowych strojów. Pod-
czas spotkań można było pomijać wszelkie 
zasady przedstawiania się. Rozmowy roz-
poczynały się od razu: „Skąd jesteście?” – 
„Z Polski.” – „To super. Jan Paweł II to był 
gość. Do zobaczenia, lecimy dalej”. Spotyka-
jąc nowych ludzi wciąż myśleliśmy „to nasi”. 
„Nasi” z Meksyku i z Niemiec, „nasi” z Ekwa-
doru, i z Rosji.
W czwartek, 18 sierpnia pielgrzymi wojskowi 
rozpoczęli swój udział w ŚDM od wprowa-
dzenia flag narodowych. 14 państw wysłało 
na ŚDM przedstawicieli z diecezji polowych. 
Przed pałacem królewskim w Madrycie uro-
czystości przewodniczył generał królewski 
Antonio de la Corte oraz arcybiskup diece-
zji polowej Juan del Río. Ordynariusz woj-
ska hiszpańskiego pozdrowił ponad 1500 
osób przybyłych z 14 krajów (Australii, Bra-
zylii, Chile, Kolumbii, Ekwadoru, Salwado-
ru, Stanów Zjednoczonych, Filipin, Francji, 
Gwatemali, Węgier, Włoch, Japonii i Polski). 
W swoim przemówieniu nawiązał do sym-
bolu flagi i jej znaczenia: „Pod flagą rodzą 
się, dojrzewają i umierają – To nie są puste 
symbole dla naszych żołnierzy, one wyra-
żają ich życie, historię, łzy i radości”. Arcy-
biskup podkreślił, że „nie ma sprzeczności 
między orędziem Chrystusa i żołnierskim 
powołaniem do obrony wolności, bezpie-
czeństwa, suwerenności i dobra Ojczyzny”.  
Zebrani odmówili modlitwy za żołnierzy, któ-
rzy oddali swoje życie za pokój i bezpieczeń-
stwo narodów. Następnie przy śpiewie trady-
cyjnej pieśni „Śmierć nie jest końcem” uro-
czyście wniesiono do katedry polowej krzyż 
Chrystusa z Alabarderos, po czym rozpoczęła 
się Msza św. Uroczystości zakończyła defila-

da obecnych przed pałacem 
królewskim pododdziałów 
wojskowych. W tym samym 
czasie około południa Ojciec 
Święty przybył do Hiszpanii. 
Od tego momentu jeszcze 
mocniej rozbrzmiewały rado-
sne zawołania: „Benedicto” 
oraz absolutny hit pośród te-
gorocznych okrzyków: «!Ésta 
es la juventud del Papa!» 
[To jest młodzież Papieża]. 
Wieczorne powitanie Ojca Świętego uświa-
domiło nam rolę Następcy św. Piotra. Oto mi-
liony chrześcijan gromadzą się wokół skrom-
nego Benedykta XVI, który podczas ceremonii 
powitania wypowiedział znamienne słowa: 
„Korzystajcie z tych dni, aby lepiej poznać 
Chrystusa i aby mieć pewność, że jeśli jeste-
ście zakorzenieni w Nim, to wasz entuzjazm 
i radość, pragnienie przekraczania przecięt-
ności, osiągnięcia tego, co najdoskonalsze, aż 
do Boga, mają zawsze pewną przyszłość, po-
nieważ życie w pełni przebywa już w was”. 
W piątkowy ranek całą grupą wybraliśmy 
się na katechezę po polsku, którą prowadził 
biskup diecezji radomskiej, Henryk Tomasik. 
Był to również dobry czas na pojednanie 
się z Bogiem. Młodzież wojskowa zachę-
cona przez kapelanów, chętnie korzystała 
z obecności wielu kapłanów by porozmawiać 
i wyspowiadać się. Następnie odprawiona 
została Msza święta po polsku, której prze-
wodniczył prymas senior kard Józef Glemp. 
Po południu zwiedzaliśmy Madryt i uczest-
niczyliśmy w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
z Ojcem świętym. 
W sobotę przed południem wybraliśmy się 
do Muzeum Prado. Na własne oczy zobaczy-
liśmy setki bezcennych dzieł sztuki, które mo-
gliśmy oglądać tylko w książkach takich mi-
strzów malarstwa jak: El Greco, Caravaggio, 
Rubens, Goya, Raphael czy Bosch. Uczciwie 
trzeba przyznać, że spośród 300 propozycji 
kulturalnych przygotowanych specjalnie na 
te dni, Muzeum Prado było absolutnym nu-
merem jeden. 
Około godz. 15.00 wyruszyliśmy spod szpi-
tala, w którym byliśmy zakwaterowani, by 
dotrzeć na lotnisko Quatro Vientos. Czuło się 
wielką podniosłość tej chwili. Gdy po 2 godzi-
nach wreszcie dotarliśmy na miejsce, widok 
był niesamowity. Naszym oczom ukazały się 
wielkie rzesze młodych gromadzących się na 
spotkanie z prorokiem naszych czasów Bene-
dyktem XVI. Przed nami jaśniał długi, biały 
ołtarz symbolizujący wodę. Policjanci wyjmo-
wali telefony i z podziwem fotografowali to 
wielkie zgromadzenie. Pomimo tak wielkiego 
tłumu czuliśmy się bezpiecznie i komfor-

towo. Cała nasza grupa była w sektorze C, 
a więc bardzo blisko ołtarza. Po kilku godzi-
nach oczekiwania na lotnisku zjawił się Ojciec 
Święty. Emanował od niego wielki spokój. 
I właśnie wtedy po przywitaniu, po Ewange-
lii, już podczas przemówienia rozszalała się 
burza. Stała się ona jakby atrakcją, mocnym 
uderzeniem tego wieczoru. Zgromadzeni na 
lotnisku młodzi ludzie zaczęli śpiewać, mo-
dlić się. Każdy mógł znaczenie tej burzy od-
czytać na własny sposób. Był to niejako obraz 
młodości. Młodości, która jest wspaniałym 
okresem w życiu człowieka – z drugiej stro-
ny jednak nie pozbawionym wielu trudnych 
doświadczeń, zderzeń ze światem. Ojciec 
Benedykt Cisoń wiele razy tego dnia powta-
rzał: „Popatrzcie, jaki Kościół jest silny”. Przed 
opuszczeniem placu Benedykt XVI powie-
dział: „Razem przeżyliśmy przygodę. Mocni 
w wierze, oparliście się deszczowi. Dobranoc 
i dziękuję za ofiarę, jaką złożyliście”. Sobotnie 
czuwanie zakończył pokaz sztucznych ogni. 
Oto nadszedł wielki dzień najważniejszego 
spotkania Światowych Dni Młodzieży. Kilka-
naście minut przed dziesiątą rozpoczęła się 
„Msza posłania” pod przewodnictwem Ojca 
Świętego Benedykta XVI, w której uczestniczył 
Książe Filip z małżonką. Papież w trafiających 
wprost do młodego serca słowach zachęcał, 
aby potwierdzić decyzję o uczynieniu Jezusa 
Chrystusa Panem naszego życia.  „Powiedzcie 
Mu: Jezu, wiem, że jesteś Synem Bożym, że 
dałeś swoje życie dla mnie. Chcę iść za Tobą 
wiernie i kierować się Twoim słowem. Ty 
znasz mnie i miłujesz. Ufam Tobie i całe moje 
życie składam w Twoje ręce. Chcę, żebyś był 
siłą, która mnie podtrzymuje, radością, która 
mnie nigdy nie opuszcza”. Poza pełnymi cie-
pła i wyjątkowej prostoty słowami Benedykta 
XVI, Duch Święty przygotował dla każdego 
uczestnika ŚDM oryginalne orędzie. Gdy słu-
chaliśmy świadectw uczestników można było 
odkryć, że do niektórych ważne treści dotarły 
w słowie, poprzez obrazy, albo osobiste re-
fleksje. Jezus w tych dniach odpowiadał na 
zadawane Mu pytania.

ks. por. Maciej Śliwa 
ks. mjr Robert Krzysztofiak

towo. Cała nasza grupa była w sektorze C,

fo
t. 

ks
. p

or
. M

ac
ie

j Ś
liw

a 
i k

s. 
m

jr 
Ro

be
rt 

Kr
zy

sz
to

fia
k

To jest młodzież Papieża
Refleksje kapelanów po Światowych Dniach Młodzieży



15

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

SN
 1

23
1-

69
11

Drawsko Pomorskie
W Drawsku Pomorskim oddziały realizujące szkolenie poligonowe uczestniczyły w polowej 
mszy świętej w intencji Wojsk Lądowych. 
Msza święta została zorganizowana w przeddzień Święta Wojsk Lądowych, które przypa-
da na dzień 12 września upamiętniający zwycięstwo wojsk Króla Jana III Sobieskiego nad 
Turkami pod Wiedniem. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Szef Sztabu Generalnego 
generał Mieczysław Cieniuch oraz Dowódca Wojsk Lądowych generał broni Zbigniew Gło-
wienka. Mszę świętą celebrował ksiądz pułkownik January Wątroba.
W swoim kazaniu Wikariusz Generalny przypomniał o pochodzeniu Święta Wojsk Lądo-
wych oraz przywołał imiona sławnych dowódców. Zaznaczył również, że i w dzisiejszych 
czasach mamy świetnych dowódców oraz oddanych Ojczyźnie żołnierzy. Na zakończenie 
kazania złożył wszystkim uczestnikom świąteczne życzenia.                                por. M.S.

Kronika
Diecezji Wojskowej

Belgia
W dniach 10-12 września, delegacja żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej brała 
udział w uroczystościach upamiętnienia żołnierzy poległych w Belgii podczas II wojny 
światowej w 1944 roku. Żołnierze brygady zostali zaproszeni przez ambasadora Bogu-
sława Winida – Stałego Przedstawiciela RP przy NATO. 
Przez trzy dni żołnierze mieli zaszczyt uczestniczyć w wielu uroczystościach upamiętnia-
jących bohaterstwo Polaków podczas wyzwalania Belgii. Pułkownik Dariusz Nawrocki, 
zastępca dowódcy 10 BKPanc wraz z przedstawicielami świętoszowskich pancerniaków 
w imieniu wszystkich żołnierzy 11 DKPanc „Czarnej Dywizji”, oddali hołd poległym boha-
terom na cmentarzach wojennych i miejscach bitew w Belgii.
Ważnym dla wszystkich Polaków miejscem w Belgii jest Adegem, gdzie znajduje się pol-
sko-kanadyjsko-brytyjski cmentarz wojskowy. Jest to miejsce pochówku 33 żołnierzy 
1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Na cmentarzu żołnierze 24 batalionu ułanów 
wystawili posterunki honorowe. W uroczystościach udział wzięli weterani, wysocy rangą 
przedstawiciele z Polski, Belgii, Kanady i Wielkiej Brytanii, weterani i kombatanci 1. DPanc 
gen. Maczka oraz szeroka reprezentacja lokalnej społeczności. Uczestnicy uroczystości 
zwiedzili Muzeum Polsko – Kanadyjskie w Adegem.
Kolejne dni to wizyta w miejscowości Tielt wyzwolonej przez 24 pułk ułanów, wchodzący 
w skład 1. Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, którego chlubne tradycje przejął 24 batalion 
ułanów ze Świętoszowa. Żołnierze odwiedzili także polski cmentarz wojskowy w Lommel, 
gdzie również złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach poległych ułanów i dragonów 
1. Polskiej Dywizji Pancernej.
W trakcie pobytu w Belgi żołnierze przebywali również z krótka wizytą w Kwaterze Głów-
nej NATO wraz z ambasadorem Bogusławem Winidem – Stałym Przedstawicielu RP przy 
NATO.                                                                                                                     por. J.B. 

Bydgoszcz
Od poświęcenia okolicznościowej tablicy na ścianie Domu Polskiego w Bydgoszczy rozpo-
częto sobotnie uroczystości upamiętniające 72.rocznicę napaści ZSRR na Polskę. „Matkom 
Polkom, bohaterkom Sybiru, za siłę wiary w Boga i miłość do Ojczyzny – córki i synowie 
Sybiracy” – to przesłanie, które zostało umieszczone na tablicy.
Tablicę odsłoniła uczennica Zespołu Szkół nr 8 w Bydgoszczy Julia Słiwicka wraz ze Stefa-
nią Nowak, która na Syberię została wywieziona z trojgiem dzieci. Dokładnie 9 września 
ukończyła sto lat. – Czuję wielką satysfakcję, że mogłam doczekać tego wieku i tej chwili. 
Niewiele pamiętam z tamtych trudnych czasów, ale dzisiaj dziękuję za krzewienie owej 
pamięci – powiedziała Stefania Nowak. Tablicę poświęcił bp Jan Tyrawa, który następnie 
przewodniczył Mszy św. w bydgoskiej katedrze.                                  KAI (JM/Bydgoszcz)

Zegrze
W dniach 13 i 14 września Centrum Szko-
lenia Łączności i Informatyki w Zegrzu ob-
chodziło swoje święto połączone z nada-
niem imienia generała brygady Heliodora 
Cepy. (osoba patrona przedstawiona jest 
na stronie internetowej Ordynariatu). 
Z tej okazji w przededniu uroczystości 
w kościele garnizonowym została odpra-
wiona uroczysta Msza święta. 
Mszy św. przewodniczył długoletni pro-
boszcz, a obecnie Dziekan Inspektoratu 
Wparcia Sił Zbrojnych ks. kan. płk Zenon 
Surma wraz z obecnym proboszczem ks. 
płk. Waldemarem Rawińskim. 
W homilii proboszcz, ks. ppłk Rawiński 
przypomniał, że jednostkę wojskową 
tworzą nie mury i ogrodzenie, lecz ludzie 
i warto sobie dziś uświadomić tę prawdę 
jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni i jak 
jesteśmy za siebie odpowiedzialni wszy-
scy, którzy służymy w danej jednostce.
To wyjątkowe święto zaszczyciły swą 
obecnością córki generała Heliodora 
Cepy – panie Zofia Potkowska i Maria 
Piątkowska.                                     JMW

Wrocław
Mieszkańcy i goście Wrocławia licznie 
odwiedzali zorganizowaną przed bazyli-
ką p.w. św. Elżbiety wystawę poświęconą 
profesorom lwowskim zamordowanym 
przed 70-laty na Wzgórzach Wóleckich 
we Lwowie. Przygotował ją wrocławski 
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
przy współpracy Politechniki Wrocław-
skiej.
Na blokach przypominających nagrobne 
płyty umieszczono biogramy i zdjęcia 
ofiar tej kaźni. Na ekspozycję składały 
się moduły ułożone na planie prostoką-
ta pokazujące zdjęcia z przedwojennego 
Lwowa, działania okupantów zmierzają-
ce do likwidacji polskich elit naukowych. 
Ukazywały one także szczególną więź 
łączącą Lwów z Wrocławiem.
Profesorowie, ich rodziny, a nawet go-
ście, zostali rozstrzelani przez nazistów 
właśnie na Wzgórzach Wuleckich znajdu-
jących się w pobliżu Politechniki Lwow-
skiej w lipcu 1941 roku zaraz po zajęciu 
Lwowa przez armię niemiecką.         MZ
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