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Uroczystości 70.rocznicy utworzenia armii
gen. Władysława Andersa w Tockoje i Buzułuku



A

Refleksje niedzielne

Dziwne, ale prawdziwe. Przyzwyczailiśmy się 
do tego, iż mówi się nam to, co powinni-
śmy zrobić, a wówczas bardzo często poka-
zujemy swoje egocentryczne ja, na przekór 
komuś. I Pan Jezus wcale nie pragnie dziś, 
gdy z takim oddaniem śpiewamy Chrystus 
Królem, Chrystus Panem, dać nam prostej 
recepty na sukces i szczęście. Natomiast od-
krywa przed nami głębie swojego zamysłu 
i wielkiej, a właściwie ogromnej troski o dru-
giego człowieka, brata, siostrę, ale i niezna-
jomego. Zaprasza do głębokiej refleksji, co 
jeszcze mogę zrobić, w czym jeszcze jestem 
niedoskonały? Co winno być częścią mojego 

ludzkiego, chrześcijańskiego bycia tu i teraz. 
Chrystusowe „wszystko” odbija się echem 
w moim życiu, zabieganym często niewraż-
liwym na świat, człowieka, siebie samego 
a i Boga. To, co nie uczyniliśmy, jest dziś 
wyrzutem zmarnowanych okazji, zmarno-
wanego czasu. Wszystkiego, co mogło być 
a niestety nie stało się. Każdy z nas staje dziś 
oko w oko z Chrystusem Królującym z miło-
siernym wejrzeniem skierowanym na swoje 
dziecko. Szczególnie to, które cierpi przez 
brata czy siostrę. Ten Boży wzrok utkwiony 
w swoim stworzeniu odrzucającym szanse 
bycia blisko Swego stwórcy przez pełnienie 

uczynków miłości. Czy nie za wielkie to wy-
maganie z Jego strony? Mamy tyle na gło-
wie, nie ma czasu na codzienne obowiązki 
a jeszcze myśleć że coś się przeoczyło. To nie 
współczesne, nie nowoczesne. A jednak sło-
wa Jezusa nie pozostawiają wątpliwości: je-
śli przestaniesz myśleć, jeśli wszystko kończy 
się na czubku twego nosa, marnujesz to ży-
cie, które z taka pieczołowitością chcesz za-
chować. Nic ci po tym wszystkim skoro czło-
wiek stojący obok jest dla ciebie nikim. Skoro 
Boże stworzenie, tak ważne jak ty sam, dla 
ciebie jest nikim. Skoro ten, co chce przychy-
lić ci nieba jest dla ciebie bez znaczenia. Pa-
miętaj szanse się nie powtarzają nie marnuj 
okazji by… On stał się prawdziwie Królem 
twojego życia.

20 listopada – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Jakaż miła ta niedziela, tak inna, chociaż je-
sienna. Niedziela świec, wieńca adwentowego 
i fioletów. Niedziela tak inna, bo przypomina 
nam o świętach. Jak Adwent to one już tuż, 
tuż. Wspominamy dziecięce lata, lampiony, 
Roraty. Jakoś na duszy milej i lżej, choć to jesz-
cze listopad i nie dogasły znicze na naszych 
cmentarzach. Z tego miłego, ale przecież 
oderwania wyrywa nas jasne i klarowne Chry-
stusowe Czuwajcie! Uważajcie i czuwajcie. 
Ale, na co zapyta każdy z nas. Pytanie, jakie 
wiele razy stawialiśmy naszym rodzicom, na 
co mamy uważać, po co czuwać? Widocznie 

mamy postawę taka samą jak uczniowie, sko-
ro do nich pierwszych takie słowa skierował 
Jezus. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. 
Dalej przychodzi nam być czujnym, aby nie 
przegapić najważniejszej chwili w życiu czło-
wieka, momentu spotkania z Panem. Wydaje 
się to oczywiste dla kogoś, kto kocha że nie-
cierpliwie czeka na tego jedynego, tę jedyną. 
Jak dziecko spragnione widoku spracowane-
go ojca wracającego do domu i zmęczonej 
a uśmiechniętej mamy spieszącej się do swej 
rodziny. Czuwa by nie przegapić tego mo-
mentu, tej właśnie chwili. A my chrześcijanie 

wielokroć tak żyjemy jakby mement spotkania 
z naszym Ojcem niebieskim w istocie nigdy 
miał nie nastąpić. Teoria mija się z praktyką. 
Jakby On miał przyjść, ale czy to ważne, kie-
dy. Przecież mamy czas. Nie teraz martwić 
się nam i niepokoić, nie czas na czuwanie, to 
dobre dla starszych, wtedy jest więcej czasu, 
ale teraz? A prawda jest jedna i niezmienna: 
powierzył swoim sługom staranie o wszystko, 
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 
przykazał, żeby czuwał (Mk. 13,33). Masz 
przyjacielu piecze nad swoim życie od ciebie 
zależy, jakość tego życia. Od ciebie zależy czy 
zauważysz przechodzącego Jezusa! 

ks. ppłk Mateusz Hebda

27 listopada – I Niedziela Adwentu

„Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście 
i Mnie nie uczynili”.

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA LISTOPAD 
Aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, 
wskazaną przez II Synod Biskupów poświęcony Afryce.
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„Powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zaję-
cie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał”.

Cmentarz Orląt Lwowskich
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Czy jednak posiadanie tych cech wystarczy 
do tego, aby uważać się za patriotę? Gdzie 
szukać korzeni patriotyzmu i miłości do Oj-
czyzny?
Odpowiedzi na tak postawione pytania moż-
na znaleźć w nauce bł. Jana Pawła II. Szcze-
gólną wykładnię znaczenia patriotyzmu daje 
nam w książce „Pamięć i tożsamość. Rozmo-
wy na przełomie tysiącleci” (2005). Ukazuje 
jego głębię, a przede wszystkim wartość mo-
ralną. W nauczaniu papieskim „patriotyzm”, 
a więc umiłowanie ojczyzny, ma znacznie 
głębsze, niż nam się to potocznie wydaje.
Można zapytać, czy „patriotyzm” wiąże się 
w jakiś sposób z nakazem, lub przykaza-
niem? Bł. Jan Paweł II tak odpowiada na to 
pytanie: „Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu 
w Dekalogu, to odpowiedź jest jednoznacz-
na: wchodzi on w zakres czwartego przyka-
zania, które zobowiązuje nas, aby czcić ojca 
i matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który 
język łaciński wyraża terminem pietas, pod-
kreślając wymiar religijny, jaki kryje się w sza-
cunku i czci należnym rodzicom. Mamy czcić 
rodziców, gdyz� oni reprezentują wobec nas 
Boga Stwórcę. Dając nam z�ycie, uczestniczą 
w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługu-
ją na cześć podobną do tej, jaką oddajemy 
Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie 
taką właśnie postawę wewnętrzną w odnie-
sieniu do ojczyzny, która dla każdego praw-
dziwie jest matką. To dziedzictwo duchowe, 
którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas 
poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obo-
wiązek owej pietas”.
„Pietas” – to łacińskie słowo, które oznacza 
przede wszystkim miłość, szacunek, opiekę, 
jaką dziecko powinno otaczać swych rodzi-
ców. Ojciec Święty używa tego określenia 
również w odniesieniu do miłości ojczyzny. To 
owa „pietas” wymaga od nas bezwarunkowe-
go szacunku dla rodziców i Ojczyzny, nawet w 
przypadku, gdy inni postrzegają ich w sposób 
negatywny i trzeba za nich „świecić oczyma”. 
O tym bezwzględnym szacunku dla rodziców 
mówi także Pismo Święte Starego Testamen-
tu. W Księdze Syracha, w odniesieniu do ojca, 
czytamy: „A jeśliby nawet rozum stracił, miej 
wyrozumiałość, nie pogardzaj nim...”(Syr 
3,13), znajdziemy tam także przestrogę: „Kto 
porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca”(Syr 
3,16). Ojca bowiem należy szanować nawet 
wtedy, gdyby zasługiwał na moralną naganę, 
zaś Ojczyzny nie wolno się wyrzekać, nawet 
wtedy, gdy w jakimś środowisku lub w opi-
nii światowej byłaby postrzegana w sposób 
skrajnie negatywny.
Kiedy mówimy o patriotyzmie zwykle pojawia 
się także pojęcie „ojczyzna”. Łączy się ono z 

„Nasze dzieje uczą – mówi Ojciec Święty – że 
Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar 
dla zachowania tego dobra albo też dla jego 
odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mo-
giły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na 
różnych frontach świata. Są one rozsiane na 
ziemi ojczystej oraz poza jej granicami”(PiT). 
Bo Polacy, którzy posiadali „umysły poczci-
we” (I. Krasicki) zawsze byli dumni z tego, 
że są Polakami i w myśl słów roty przysięgi 
wojskowej byli gotowi: „Za sprawę mojej 
Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia 
nie szczędzić”.
„Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli i jako taka, jest też wielkim obo-
wiązkiem” – czytamy w „Pamięci i tożsamo-
ści”. „Analiza dziejów dawniejszych i współ-
czesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, 
nawet w stopniu heroicznym, dzięki której 
potrafili wywiązywać się z tego obowiązku, 
gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczel-
nego dobra. Nie oznacza to, że w niektórych 
okresach nie można było dostrzec osłabienia 
tej gotowości do ofiary, jakiej wymagało 
wprowadzanie w życie wartości i ideałów 
związanych z pojęciem ojczyzny. Były to te 

momenty, w których prywata oraz tradycyj-
ny polski indywidualizm dawały o sobie znać 
jako przeszkody”(PiT).
Były także momenty w naszych dziejach, 
że „patriotyzm” wzbudzał niechęć i bunt 
pewnej grupy społeczeństwa. Obywatele 
byli wręcz prześladowani za swoje poglądy 
i przywiązanie do tradycji i kultury. Był to 
„patriotyzm” narzucony przez obce ideolo-
gie, z którym nie wszyscy chcieli i potrafili 
się utożsamiać. Kiedy Polska była krajem 
socjalistycznym patriotyzm także „musiał” 
być socjalistyczny. Wtedy znów dawały znać 
o sobie „umysły poczciwe” pragnące wolno-
ści kraju i niezależności od obcych ideologii. 
Miłość do Ojczyzny potrafiła zmobilizować 
obywateli, do odrzucenia tego nałożonego 
przed laty jarzma. Wspaniały zryw narodu 
– „Solidarność”, doprowadził do odzyskania 

pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to 
poniekąd to samo co ojcowizna, czyli pewne 
dobra, które otrzymujemy w dziedzictwie po 
przodkach. Obejmują one pewne określone 
terytorium i wszystko, co na nim się znaj-
duje – czyli wartości materialne, ale także, a 
może przede wszystkim, wartości duchowe, 
które tworzą kulturę narodu. Ojczyzna to 
wyjątkowy rodzaj dziedzictwa. W tym ujęciu 
„patriotyzm” oznacza umiłowanie tego, co 
stanowi ojcowiznę, czyli tego, co ojczyste. To 
umiłowanie historii, tradycji, języka, a także 
ojczystego krajobrazu. „Jest to miłość, która 
obejmuje również dzieła rodaków i owoce 
ich geniuszu”.(PiT). „Próbą dla tego umiło-
wania staje się każde zagrożenie tego dobra, 
jakim jest ojczyzna”(PiT).

Polacy zawsze z tej próby wychodzili zwy-
cięsko. W ostatnich dwu stuleciach swych 
dziejów Ojczyzna nasza przechodziła róż-
nego rodzaju zagrożenia począwszy od za-
borów, gdy Polska została „wymazana” z 
mapy świata, poprzez wojny XX wieku, po 
narzucenie systemu totalitarnego – komuni-
zmu. W walce z tymi zagrożeniami ogromną 
rolę odegrało umiłowanie wartości ducho-
wych. To przecież „rozwój kultury duchowej 
w XIX wieku przygotował Polaków do tego 
wielkiego wysiłku, który przyniósł narodowi 
odzyskanie niepodległości. Polska, skreślona 
z map Europy i świata, w roku 1918 zaist-
niała na nich z powrotem i od tego czasu 
istnieje na nich ciągle. Nie zdołało zniszczyć 
tej obecności nawet szaleństwo nienawiści, 
które wybuchło na Zachodzie i na Wschodzie 
w latach 1939-1945” (PiT).

Kościół a patriotyzm
 „Święta miłości kochanej ojczyzny,

 czują cię tylko umysły poczciwe”
(bp Ignacy Krasicki)

Zastanawiając się nad znaczeniem patriotyzmu, warto przyjrzeć się cytowanym sło-
wom „Hymnu do miłości Ojczyzny”(1774), autorstwa „księcia polskich poetów”, bi-
skupa warmińskiego Ignacego Krasickiego. Początek utworu nasuwa myślenie, że 
nie każdy jest przygotowany do miłowania Ojczyzny. Nie każdy czuje i rozumie tę 
miłość, bo zdolne do tego są jedynie „umysły poczciwe!”. Akcentuje więc, że aby 
miłować Ojczyznę trzeba być wyposażonym w pewne cnoty. Jakie? Można pokusić 
się o stwierdzenie, że są nimi: duma z bycia Polakiem, wierność i uczciwość wobec 
ojczyzny, godność osobista oraz poczucie honoru.
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„ojcowizny”, czyli tego, co stanowi naszą 
tożsamość.
Patriotyzm, jako norma etyczna i moralna, 
zajmuje szczególne miejsce w nauczaniu 
Kościoła katolickiego. Choć w samym Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego nie występuje 
pojęcie „patriotyzm”, to jednak nie oznacza, 
że Katechizm go pomija. Artykuł 2239 KKK 
zawiera treści mówiące o obowiązkach wo-
bec ojczyzny. Czytamy w nim: „Obywatele 
mają obowiązek przyczyniać się wraz z wła-
dzami cywilnymi do dobra społeczeństwa 
w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidar-
ności i wolności. Miłość ojczyzny i służba dla 
niej wynikają z obowiązku wdzięczności i po-
rządku miłości. Podporządkowanie prawo-
witej władzy i służba na rzecz dobra wspól-
nego wymagają od obywateli wypełniania 
ich zadań w życiu wspólnoty politycznej”, 
a dalej „Uległość wobec władzy i współod-
powiedzialność za dobro wspólne wymagają 
z moralnego punktu widzenia płacenia po-
datków, korzystania z prawa wyborczego, 
obrony kraju”(KKK 2240). To zaś ściśle łączy 
się z nauką św. Pawła zawartą w Liście do 
Rzymian: „Oddajcie każdemu to, co się mu 
należy: komu podatek – podatek, komu cło 

– cło, komu uległość – uległość, komu cześć 
– cześć”(Rz 13,7).
W nauce Kościoła Katolickiego znajdujemy 
wiele elementów mówiących o szacunku dla 
Ojczyzny i jej praw. A także wezwanie do 
modlitwy za sprawujących władzę: „Zalecam 
więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, 
wspólne błagania, dziękczynienia odprawia-
ne były za wszystkich ludzi: za królów i za 
wszystkich sprawujących władzę, abyśmy 
mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą 
pobożnością i godnością” (1Tym 2,1-2).
Dziś bardzo często zarzuca się katolikom jakąś 
dziwną skrajność praktykowaniu patriotyzmu, 
graniczącą z brakiem tolerancji wobec innych 
narodów, nacjonalizm, brak otwartości na Eu-
ropę, a nawet zagrożenie dla funkcjonowania 
państwa. Jest to całkowicie fałszywe twier-
dzenie, ponieważ patriotyzm, którego naucza 
Kościół, wiąże się z poszanowaniem i toleran-
cją dla innych narodów, które zamieszkują 
terytorium danego państwa, dla ich kultury 
i tradycji, stoi także w jawnej sprzeczności 
z nacjonalizmem i kosmopolityzmem. „Patrio-
tyzm nie jest nienawiścią do innych narodów, 
lecz miłością, która zapewnia w naszym sercu 
pierwsze miejsce naszemu krajowi i naszym 

rodakom, taki jest bowiem porządek ustalony 
przez Opatrzność Bożą” (Pius X, List Apostol-
ski 11.04.1909 r.). Natomiast w Konstytucji 
Gaudium et spes czytamy: „Niech obywate-
le pielęgnują wielkodusznie i wiernie miłość 
ojczyzny, jednak bez ciasnoty duchowej, tak 
by zawsze mieli również wzgląd na dobro 
całej rodziny ludzkiej, którą łączą w jedno 
różne więzy między plemionami, ludami i na-
rodami” (KDK 75). Bł. Jan Paweł II stwierdza 
jednoznacznie, że patriotyzm „jako miłość oj-
czyzny, przyznaje wszystkim innym narodom 
takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest 
drogą do uporządkowanej miłości społecz-
nej”(PiT). Nauka Kościoła nie zagraża także 
funkcjonowania państwa, a nawet, jak wspo-
minałem, wspomaga je, zalecając podporząd-
kowanie się prawowitej władzy, służbę na 
rzecz dobra wspólnego, płacenie podatków, 
uczestnictwo w prawie wyborczym i obronie 
kraju. Natomiast „przyjazne państwo” powin-
no zapewnić poszanowanie praw wszystkim 
obywatelom bez względu na pochodzenie, 
wyznanie, czy poglądy. To jego powinność 
i obowiązek względem wspólnoty ojczyzny.

Ks. płk Krzysztof Wylężek 

Do specjalnej jednostki kleryckiej w Bartoszycach jechali niemal w tym samym cza-
sie, kiedy w Watykanie ogłaszano najważniejszą dla Polaków i świata wieść: Mamy 
papieża. Karola Wojtyłę – Jana Pawła II. I to właśnie jemu zawdzięczają, że haniebna 
karta wojskowych jednostek kleryckich- które w zamyśle ich twórców miały znisz-
czyć powołanie alumnów do kapłaństwa, została zamknięta. W 1979 r. dostali prze-
pustki i po cywilnemu (rozkaz dowódców wojskowych), ale za to z transparentem 
”Alumni- żołnierze w jedności z Ojcem Świętym” zameldowali się na Jasnej Górze.

Po skróconej służbie w Bartoszycach wiedzieli 
Komu dziękować. Przez ręce Maryi i konse-
krowane dłonie Prymasa Wyszyńskiego dzię-
kowali Chrystusowi w maju 1980 r. na Jasnej 
Górze za ten czas próby i wytrwania.
Wśród alumnów żołnierzy tego ostatniego 
bartoszyckiego rocznika był też ks. Józef Brzo-
stowski, który przyjechał na zjazd żołnierzy 
kleryków w dniach 17- 18 października 2011 r. 
Obecnie ks. Józef Brzostowski pełni misję 
dziennikarską w telewizji publicznej, w TV3 
Rzeszów.
– Pamiętam dobrze ten dzień, gdy odjeżdża-
liśmy do jednostki w Bartoszycach, wspomi-
na ksiądz redaktor. Odbyła się wtedy wielka 
manifestacja pożegnalna. Na dworzec PKP 
odprowadzało nas 300 kleryków z semina-
rium w Tarnowie. Najstarsze roczniki szły 
w sutannach. Ludzie powychodzili z bloków 
na ten niecodzienny widok. Temu tłumnemu 
pożegnaniu towarzyszyła żałościwa i wojsko-
wa muzyka.
Drugim momentem, który zapisał się mocno 
w mojej pamięci. Był zarządzony o północy 
alarm. Szliśmy około 40 kilometrów przy tem-
peraturze -30 stopni w pełnym oprzyrządo-
waniu. Na poligonie kazano się nam okopy-

Momentami wydawało mi się, że nie wytrzy-
mam, że oni są silniejsi. Ten triumfalizm sił 
zła, ten krzyk, brutalność, wulgaryzmy…że to 
wszystko mnie przytłoczy, że nie ma mocnych, 
wspomina te trudne chwile służby kleryckiej 
ks. Józef Brzostowski…
 Cierpienia, ofiary, modlitwy kontra ślepa prze-
moc i siła? To tylko kwestia czasu i wieczności, 
których Panem jest Bóg, rozstrzyga o zwycię-
stwie i jego okolicznościach.
Wśród kolegów ks. Józefa Brzostowskiego 
z ostatniego bartoszyckiego wcielenia byli 
i obecni kapelani wojskowi:
- W tym samym czasie służyłem w Bartoszy-
cach z Bogusiem Wroną, ze Zbyszkiem Kępą, 
z Markiem Rudzińskim…
Najwięcej kleryków z seminarium tarnowskie-
go władze komunistyczne zabierały z diecezji 
przemyskiej, mówi dalej ks. Brzostowski. To 
był odwet na Bp. Ignacym Tokarczuku, nie-
złomnym pasterzu, którego uważali za wroga 
systemu.
Czy nasza postawa oddziaływała na żołnierzy 
niekleryków?.. Podam może banalny przykład. 
Zawsze w środy w okresie PRL podawano 
w wojsku najlepsze mięso. Była środa popiel-
cowa i jak zwykle podano mięso. Wśród nas 
kleryków powstał bunt. Nikt nie ruszył tego 
mięsa.
Inni żołnierze nieklerycy jedli to mięso. Po 
trzech miesiącach jednak, gdy w dzień obo-
wiązującego w Kościele ścisłego postu podali 
w stołówce żołnierskiej mięso, i oni zaprote-
stowali.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Byliśmy ostatnim rocznikiem (1979-1980) 
żołnierzy kleryków w Bartoszycach

wać do pozycji stojącej. Kopaliśmy łopatkami 
tę zmarzniętą ziemię.
To wydarzenie pamiętam szczególnie, bo po 
tym całonocnym wymarszu, rano dowód-
ca jednostki, mjr Sadowski i inni oficerowie 
obwieścili, że doszło do katastrofy lotniczej 
w Warszawie. A zginęła w niej m.in. Anna Jan-
tar. Miałem wielki sentyment do jej piosenek, 
a ostatnia, którą słyszałem, to była „Wielka 
dama tańczy sama”. Przesłanie tej piosenki 
nastrajało człowieka do myślenia o kruchości 
ziemskiego życia, o przemijaniu, o śmierci…
Dzisiaj – już z perspektywy ponad 30. lat od 
zakończenia tej służby w Bartoszycach – po-
myślałem sobie, nawiązując do nastroju tej 
piosenki Anny Jantar, że „przemija postać 
tego świata”. Przemijają systemy komuni-
styczne, totalitarne, które próbowały znie-
wolić człowieka. Ale jednak prawda, miłość 
i dobro zwyciężają. Tak interpretuję i ten wy-
padek, i to doświadczenie, i ten ostatni słysza-
ny przeze mnie utwór Anny Jantar.
Wtedy jednak, gdy to przeżywałem, gdy by-
łem w jednostce wojskowej w Bartoszycach, 
wydawało mi się, że nie sprostam tej próbie, 
metodom tego reżimowi, temu naciskowi 
psychicznemu, emocjonalnemu i fizycznemu. 
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12 XII 2006 r. – ks. ppłk w st. spocz. Jan Zawistowski – kapelan 
Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego, m.in. proboszcz Parafii 
Wojskowej w Toruniu; spoczywa na cmentarzu w Zarębach Kościel-
nych (diecezja łomżyńska);

11 II 2007 r. – ks. ppłk w st. spocz. Franciszek Kędziora – kapelan 
Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego 
w Polsce, m.in. proboszcz Garnizonu Wałcz, spoczywa na cmenta-
rzu komunalnym w Przeworsku;

22 IV 2007 r. – ks. kpt. w st. spocz. Antoni Gorzandt – kapelan Or-
dynariatu Polowego w Polsce, redaktor naczelny „Naszej Służby”;

2 IV 2008 r. – o. gen. bryg. w st. spocz. Adam Franciszek Studziń-
ski – kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie od 1942-1947, 
w 2006 r. awansowany na st. gen. bryg. Spoczywa na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie;

4 VI 2008 r. – ks. płk w st. spocz. Józef Klamecki, kapelan Gene-
ralnego Dziekanatu Wojska Polskiego. Spoczywa na cmentarzu w 
Sompolnie k. Inowrocławia;

31 X 2008 r. – ks. kan. mjr rez. Henryk Cudak – kapelan pomoc-
niczy garnizonu Trzebiatów (1990-2005). Spoczywa na cmentarzu 
w Trzebiatowie;

13 XI 2008 r. – o. płk w st. spocz. Jan Wolny, kapelan General-
nego Dziekanatu Wojska Polskiego, m.in. Zastępca Generalnego 
Dziekana Wojska Polskiego. Spoczywa w grobowcu paulińskim na 
cmentarzu w Częstochowie;

11 I 2009 r. – ks. prof. dr hab. płk Jerzy Syryjczyk – Wikariusz 
Generalny Biskupa Polowego WP w latach 1991-2004;

30 VIII 2009 r. – ks. kan. płk Stanisław Potapczuk – W duszpa-
sterstwie wojskowym od 1993 r.; proboszcz Parafii Wojskowej 
w Kaliszu, spoczywa na cmentarzu w Łukowie;

10 kwietnia 2010 r. – bp gen. broni Tadeusz Płoski Biskup 
Polowy Wojska Polskiego w latach 2004-2010. Zginął w katastrofie 
samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Uroczystości pogrze-
bowe odbyły się 19 kwietnia 2010 r. Został pochowany w kaplicy 
lotników w Katedrze Polowej Wojska Polskiego;

10 kwietnia 2010 r. – ks. płk Jan Osiński – sekretarz Biskupa 
Polowego WP. W duszpasterstwie wojskowym od 2001 r. Zginął 
w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Uroczy-
stości pogrzebowe odbyły się 19 kwietnia 2010 r. Został pochowa-
ny w kaplicy lotników w Katedrze Polowej Wojska Polskiego;

22 maja 2010 r. – ks. płk w st. spocz. Józef Mroczek. W duszpa-
sterstwie woskowym od 1977 r. Został pochowany na cmentarzu 
wojskowym w Przemyślu;

22 sierpnia 2011 r. – ks. mjr w st. spocz. Włodzimierz Jankowski. 
Od 1993 do 2002 r. był kapelanem pomocniczym 28. Pułku Lotnic-
twa Myśliwskiego w Słupsku. Był pierwszym kapelanem Solidarności 
w Słupsku. Został pochowany na Starym Cmentarzu w Słupsku.

ks. płk Zbigniew Kępa

W listopadzie Kościół zachęca do modlitwy za zmarłych. Duszpasterstwo wojskowe w modlitwie pamięta o zmarłych w latach 
1991-2011 księżach kapelanach. W rocznicę śmierci każdego z nich sprawowana jest Msza św. w katedrze polowej Wojska Polskie-
go. Poniżej zamieszczamy listę zmarłych księży kapelanów według daty śmierci.

Kapelani Ordynariatu Polowego WP
zmarli w latach 1991-2011

30 X 1995 r. – ks. płk dr hab. Jerzy Grzywacz – w duszpasterstwie 
wojskowym od 1 IX 1993 r., wykładowca etyki katolickiej w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie i w 3. Dywizji 
Zmechanizowanej w Lublinie;

11 XI 1995 – ks. kpt. mgr Stanisław Knapp – w duszpasterstwie 
wojskowym od 15 III 1992 r., proboszcz Parafii wojskowej w Świ-
noujściu; spoczywa na cmentarzu w Potoku Górnym;

4 VII 1999 r. – ks. prałat płk mgr Tadeusz Dłubacz – w duszpaster-
stwie wojskowym od 1 VI 1991 r., proboszcz Katedry Polowej WP, 
dziekan Warszawskiego Okręgu Wojskowego i Instytucji Central-
nych MON, kapelan Żandarmerii Wojskowej, kapelan przy Urzędzie 
Prezydenta RP, Dyrektor Caritas Ordynariatu Polowego WP, spoczy-
wa na cmentarzu w Starym Sączu;

10 IV 2000 r. – ks. dr mjr Marek Major, w duszpasterstwie woj-
skowym od 22 maja 1991 r., m.in. wicedziekan Warszawskiego 
Okręgu Wojskowego, proboszcz parafii wojskowej w Siedlcach 
i Radomiu. Spoczywa na cmentarzu komunalnym w Siedl- 
cach;

27 VI 2001 r. – ks. prałat płk mgr Jan Wnuk – w duszpasterstwie 
wojskowym od 1 grudnia 1974 r., proboszcz Parafii wojskowo-cy-
wilnej w Lublinie, spoczywa na cmentarzu w Potoku Górnym;

10 II 2001 r. – ks. por. Dariusz Strzelczyk – w duszpasterstwie 
wojskowym od 4 V 1996 r., kapelan 6. Brygady Desantowo-Sztur-
mowej i 13. Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach; 
spoczywa na cmentarzu w Strawczynie;

11 VII 2002 r. – ks. płk Jan Mrugacz – w duszpasterstwie wojsko-
wym od 1944 r., kapelan garnizonu Legionowo, Zastępca General-
nego Dziekana WP, Penitencjarz Ordynariatu Polowego WP, Hono-
rowy Kapelan Saperów WP; spoczywa na cmentarzu na Powązkach 
Wojskowych;

11 I 2003 r. – ks. mjr rez. Bolesław Bugzel – w duszpasterstwie 
wojskowym od 15 XI 1991 r., kapelan pomocniczy Garnizonu 
Leszno;

10 I 2004 r. – ks. ppłk Zbigniew Stefaniak proboszcz Parafii woj-
skowej w Brzegu, wicedziekan dziekan ŚOW. Spoczywa na cmen-
tarzu parafialnym w Poniatowicach;

7 XI 2004 r. – ks. płk w st. spocz. Marian Sternik – w duszpaster-
stwie wojskowym od 1978 do 1996; proboszcz w Kaliszu i w Po-
znaniu. Spoczywa na cmentarzu w Abramowie (diec. Lubelska);

7 II 2006 r. – ks. ppłk Marek Strzelecki - w duszpasterstwie woj-
skowym od 1 IX 1996 r., m.in. proboszcz Parafii Wojskowej w Ło-
dzi; spoczywa na cmentarzu w Kowalu k/ Włocławka;

4 IX 2006 r. – ks. płk w st. spocz. Zygmunt Gola – kapelan Gene-
ralnego Dziekanatu Wojska Polskiego i Ordynariatu Polowego w 
Polsce, m.in. proboszcz kościoła garnizonowego p.w. św. Agnieszki 
w Krakowie, spoczywa na Cmentarzu Rakowickim;



A

Armia zesłańców i więźniów 
Tockoje – Buzułuk: Obchody 70. rocznicy utworzenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR

Tockoje – apel pamięci

Polska delegacja udała się do Tockoje, gdzie 
podczas II wojny światowej (wrzesień 1941 r. 
– styczeń 1942 r.) formowała się 6 Dywizja 
Piechoty Armii Polskiej w ZSRR, której do-
wódcą był gen. bryg. Michał Tokarzewski-Ka-
raszewicz. Przy pomniku upamiętniającym 
polskich żołnierzy pochowanych na wojsko-
wym cmentarzu odbył się okolicznościowy 
apel oraz modlitwy ekumeniczne z udziałem 
przedstawicieli duszpasterstw wojskowych. 
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego repre-
zentował biskup polowy Józef Guzdek, Pra-
wosławny Ordynariat WP – ks. płk Eugeniusz 
Bójko, zaś Ewangelickie Duszpasterstwo 
Wojskowe – ks. płk Andrzej Fober. Ze strony 
Rosyjskiej uczestniczyli w uroczystości szef 
przedstawicielstwa MSZ Federacji Rosyjskiej 
w obwodzie orenburskim Aleksandr Niki-
forowicz Kuzniecow oraz wicegubernator 
obwodu orenburskiego Walerij Anatolewicz 
Rogozin.
Podczas uroczystości, Waldemar Strzałkow-
ski odczytał list Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. – Kiedy wspominamy ewa-
kuację sił wojskowych i towarzyszących im 
osób cywilnych, w tym tysięcy dzieci, często 
sierot, do lraku jesienią 1942 roku trudno 
oprzeć się skojarzeniom z historią biblijną. 

to, że byli Polakami. Oddajemy dziś hołd 
wszystkim, którzy nie mogli stąd odejść 
i spoczywają w tej ziemi. Oddajemy hołd 
naszym kombatantom, którzy przed 70 laty 
brali udział w tworzeniu tej wspaniałej, pol-
skiej armii. W tym miejscu wspominamy dziś 
gen. Andersa, i jego słowa o żołnierzach-
-tułaczach: „oni sprzed tronu Najwyższego 
błogosławią świętej, polskiej sprawie” – po-
wiedział podczas uroczystości. Minister Cie-
chanowski podziękował przedstawicielom 
władz Federacji Rosyjskiej za udostępnienie 
i pomoc w zorganizowaniu uroczystości. 
Delegacje złożyły wieńce i kwiaty, zapalono 
znicze. W uroczystości wzięły udział dzieci 
i młodzież polonijna, które przybyły w gru-
pie zorganizowanej przez Wandę Seliwa-
nowską, prezesa zarządu polskiego Centrum 
Kulturalno-Oświatowego „Czerwone Maki”. 

Buzułuk

Kwiaty  i znicze złożono także na mogile 
13 polskich żołnierzy w Kołtubanowce, na 
mogile 8 polskich żołnierzy na cmentarzu 
w Buzułuku oraz w miejscu stacjonowania 
sztabu gen. Władysława Andersa. Obecnie 
na budynku, w którym mieściło się dowódz-
two armii znajduje się tablica pamiątkowa, 
powstała dzięki zaangażowaniu Andrzeja 
Przewoźnika. W budynku, mieszczącym obec-
nie szkołę odbyła się akademia oraz występ 
rosyjskiej i polonijnej młodzieży. 
– Była to armia niezwykła. Była to armia 
więźniów, zesłańców skazańców i jeńców, 
była też armią dowodzoną przez więźniów, 
zesłańców i jeńców – powiedział podczas 

Dla Polaków i obywateli 
II Rzeczypospolitej innych 
narodowości było to na-
prawdę wyjście z domu nie-
woli. Przeprawa przez Morze 
Kaspijskie i późniejsza mar-
szruta przez pustynne kraje 
Bliskiego Wschodu, także 
Palestynę, dopełniają obra-
zu tej wędrówki. (…)dzisiaj 
widzimy, że dzięki dzielności 
i męstwu podkomendnych 
generała Władysława An-
dersa oraz zaangażowaniu, 
najwyższemu poświęceniu 
i trosce o żołnierzy i cywi-
lów samego Generała, ta wielka odległość 
została pokonana. Ich heroiczny szlak bojo-
wy poprowadził, chociaż nie od razu, do su-
werennej i demokratycznej Rzeczypospolitej. 
Do Ojczyzny której tak mocno pragnęli, kie-
dy przed 70 laty stawali tutaj w żołnierskich 
szeregach pod biało-czerwonym sztanda-
rem.  – napisał prezydent Komorowski. 
Polskiej delegacji przewodniczył Jan Sta-
nisław Ciechanowski – pełniący obowiązki 
Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. – Z wielkim wzrusze-
niem stajemy tu, pośród mogił tych żołnie-
rzy – więźniów, których jedyną winą było 

Z inicjatywy Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 2 listopada 
w Federacji Rosyjskiej odbyły się uroczystości 70. rocznicy utworzenia Pol-
skich Sił Zbrojnych w ZSRR. Program, początkowo zaplanowany na dwa dni 
(2-3 XI) został skrócony ze względu na zamknięcie lotniska Okęcie po awa-
ryjnym lądowaniu samolotu Boeing 767 Polskich Linii Lotniczych LOT, które 
spowodowało zamknięcie pasa startowego. Z tej to przyczyny nie odbyły 
się uroczystości zaplanowane na 2 listopada w Samarze, w miejscu pamięci 
w parku miejskim poświęconemu zamordowanym Polakom oraz przy tabli-
cy pamiątkowej w miejscu siedziby polskiej ambasady. Niedoszło także do 
spotkania z miejscową Polonią i Mszy św. w kościele katolickim w Samarze. Fo
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uroczystości Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. An-
drzej Kunert przypomniał genezę i tło hi-
storyczne powstawania armii gen. Andersa 
w ZSRR. 
Nawiązując do miejsc, w których odbywały 
się uroczystości sekretarz ROPWiM przypo-
mniał, że miejsca te wizytował w grudniu 
1941 roku, podczas swojej wizyty w Związku 
Radzieckim Naczelny Wódz, gen. Władysław 
Sikorski. – Zachowały się zdjęcia zarówno 
z jego wizyty w Tatiszczewie, jak i w Tockoje. 
Prof. Kunert przypomniał także postać ks. 
Teofila Wdzięcznego, kapelana armii gen. 
Andersa. Ks. Wdzięczny odprawił 25 sier- 
pnia 1941 nabożeństwo przy ołtarzu, na 
którym po raz pierwszy pojawiła się płasko-
rzeźba Matki Bożej Kozielskiej, wykonana 
przez ppor. Tadeusza Zielińskiego, z obozu 
Kozielsk II. – Ta płaskorzeźba towarzyszyła 
później żołnierzom armii generała Andersa, 
umieszczana na ołtarzach polowych, aż do 
końca kampanii włoskiej. Pod Monte Cassi-
no stanęła dwa razy. W czasie tej niezwykłej 
Mszy polowej sprawowanej przez biskupa 
Gawlinę, w nocy z 11 na 12 maja 1944 roku, 
kiedy ruszał pierwszy szturm i po raz drugi 
dwadzieścia lat później kiedy ten sam biskup 
przybył na Monte Cassino i sprawował tam 
swoją ostatnią Mszę – przypomniał prof. 
Kunert.
W lutym 1942 roku sztab armii przeniesio-
no do Jangi-Julu, bo wtedy cała armia gen. 
Andersa ruszyła do trzech ówczesnych azja-
tyckich republik sowieckich, do Kazachsta-
nu, Uzbekistanu i Kirgistanu – relacjonował 
prof. Kunert. – Kiedy 6. Dywizja lwowska, 
stąd z Tockoje, dotarła do Szachriziabas, 
ok. 70 kilometrów od Samarkandy i kiedy 
nazajutrz jeden z żołnierzy odegrał hejnał 
mariacki z obozowej wieży całe miasto za-
marło. Polscy żołnierze nie wiedzieli co się 
stało. Okazuje się, że wśród Uzbeków zna-
na jest legenda o hejnaliście krakowskim, 
którego grę przerwała strzała tatarska pod-
czas najazdu z 1241 roku. Uzbecy wierzyli, 
że gdy hejnał ten zabrzmi z wież minaretu 
w Uzbekistanie, ich naród odzyska wolność. 
To dlatego wśród Uzbeków, Kazachów i Kir-
gizów żołnierze Andersa cieszyli się ogrom-
ną sympatią – mówił prof. Kunert.
Sekretarz ROPWiM przypomniał też ostatni 
epizod związany z pobytem żołnierzy II Kor-
pusu we Włoszech. – 11 sierpnia 1946 roku 
na wspaniałym placu katedralnym w Medio-
lanie, przed piękną katedrą i drugą najwięk-
szą budowlą świątynią katolicką na świecie, 
miała miejsce ostatnia defilada żołnierzy 
gen. Andersa przed ewakuacją do Wielkiej 
Brytanii. Przypomniał, że w tym samym miej-
scu, 150 lat wcześniej, w styczniu 1797 roku 
odbyła się pierwsza defilada żołnierzy Legio-
nów Polskich gen. Henryka Dąbrowskiego. 
– Tych pierwszych legionów żołnierzy, którzy 
chcieli iść z ziemi włoskiej do polskiej – pod-
kreślił. Zapowiedział, że w przyszłym roku na 
placu katedralnym w Mediolanie odsłonięta 
zostanie tablica pamiątkowa, upamiętniają-
ca te dwa niezwykłe wydarzenia. Prof. Ku-
nert zapowiedział również, że w przyszłym 
roku wspólnie z Urzędem ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych zorganizowane 

zostaną obchody 70. rocznicy ewakuacji ar-
mii gen. Andersa z ZSRR.
Podczas spotkania z miejscową Polonią 
uhonorowano p. Wandę Seliwanowską 
miejscową działaczkę polonijną oraz wyra-
żono wdzięczność miejscowym władzom, 
które pomogły w zorganizowaniu obcho-
dów rocznicowych. Reprezentujący Ministra 
Obrony Narodowej gen. dyw. Janusz Lalka 
wręczył upominki przedstawicielom Polonii 
i władz rosyjskich.

Armia gen. Andersa

Armia pod dowództwem gen. Władysława 
Andersa to jedna z najbardziej niezwykłych 
jednostek ze wszystkich formacji alianckich 
walczących w II wojnie światowej. 
Powstała w ZSRR w sierpniu 1941 r., na mocy 
podpisanego w Londynie układu polsko-ra-
dzieckiego, który przywrócił stosunki dyplo-
matyczne zerwane przez Związek Radziecki 
17 września 1939 r. oraz zawartej równole-
gle umowy wojskowej. Z polskich zesłańców, 
łagierników, przesiedleńców zaczęto formo-
wać Polskie Siły Zbrojne (PSZ) w ZSRR. Tysią-
ce Polaków zwalnianych na mocy amnestii 
z więzień i obozów pracy rozpoczęło swój 
marsz ku miejscom koncentracji polskich od-
działów. Ich głównym punktem był Buzułuk 
w obwodzie orenburskim (wówczas: Czka-
łow). Tysiące ludzi – żołnierzy i ich rodzin 
(w tym wiele dzieci) z bezkresnych ziem Sy-
berii, Kazachstanu i innych miejsc przymuso-
wego pobytu, przy zamieszaniu wojennym 
i braku informacji, dążyło do Wojska Pol-
skiego. Jeżeli nawet udawało się im dotrzeć 
do armii, którą dowodził niedawny więzień 
Łubianki gen. Władysław Anders, to ich stan 
był z reguły podobny – skrajne wyczerpanie, 
choroby, brak środków do życia. Mimo bra-
ku praktycznie wszystkiego rozpoczęto pro-
ces formowania trzech pierwszych dywizji 
piechoty oraz formacji pomocniczych.
Napływ ludności polskiej do miejsc kon-
centracji przekroczył wszelkie oczekiwania. 
O ile w listopadzie 1941 r. PSZ w ZSRR liczy-
ły ok. 42 tys. żołnierzy, to w lutym 1942 r. 
już 75 tys. Należy do tego doliczyć dziesiątki 
tysięcy cywilów, kobiet i dzieci, które w PSZ 
widziały swoje ocalenie. Gen. W. Anders 
stanowczo domagał się realizacji wszyst-
kich postanowień traktatu Sikorski – Majski, 
w tym zwolnienia polskich żołnierzy z so-
wieckich z obozów i więzień oraz wyposaże-

nia formujących się oddziałów w żywność, 
broń i mundury. Był twardym partnerem 
dla Stalina, który cenił go za niezwykły hart 
ducha i niezłomną postawę. Jednakże mimo 
tego, nie udawało się zapewnić dostaw od-
powiedniej ilości środków dla Armii Polskiej, 
brakowało nawet uzbrojenia. Polacy byli 
dziesiątkowani przez choroby i trudne wa-
runki – w tym ostrą zimę.
W celu polepszenia warunków uzyskano 
zgodę na przeniesienie „Armii Andersa” 
w cieplejsze okolice – do Uzbekistanu. Do-
wództwo z Kołtubianki przeniesiono do 
miejscowości Jangi - Jul. Jednak gorący kli-
mat – przy braku lekarstw żywności i właści-
wych warunków sanitarnych sprzyjał epide-
miom. W tej sytuacji w wyniku działań gen. 
Andersa władze radzieckie wydały zgodę na 
ewakuacje części PSZ do Iranu. W dwóch fa-
lach ewakuacji (1942–1943) do Iranu wyje-
chało ogółem ok. 115 tysięcy obywateli pol-
skich różnych narodowości – w tym 75 tys. 
żołnierzy. Po ich ewakuacji władze radzieckie 
przystąpiły do likwidowania sieci polskich 
przedstawicielstw w ZSRR, a po ogłoszeniu 
wiadomości o Zbrodni Katyńskiej (marzec 
1943 r.), ponownie zerwały stosunki dyplo-
matyczne z legalnymi władzami Rzeczypo-
spolitej w Londynie.
Dalszy szlak bojowy „Armii Andersa” wiódł 
z Iranu przez Palestynę (w której pozostało 
wielu żołnierzy pochodzenia żydowskiego 
– w tym założyciel Państwa Izrael Menachem 
Begin) i Północną Afrykę do Włoch, gdzie (od 
1943 r.) jako II Korpus Polski dowodzony nie-
zmiennie przez gen. Andersa, Polacy wzięli 
udział w wyzwoleniu Włoch. Część żołnierzy 
zostało także skierowana do Anglii w celu 
uzupełnienia polskich oddziałów (utworzo-
no 1. Dywizję Pancerną i Samodzielna Bry-
gadę Spadochronową). Najbardziej znany 
epizod szlaku bojowego Armii Andersa, to 
zdobycie ruin klasztoru na Monte Cassino. 
Klasztor został zdobyty 18 maja 1944 r., 
kosztem poległych 72 oficerów i 788 szere-
gowych. Szlak bojowy polskich oddziałów 
wiódł następnie przez zdobycie Ancony, 
przełamanie „Linii Gotów”, walki pod Faen-
zą, aż po zdobycie Bolonii.
Po zakończeniu walk frontowych gen. An-
ders nadal rozbudowywał II Korpus, przyj-
mując w jego szeregi więźniów uwolnio-
nych z niemieckich obozów. Była to jedyna 
jednostka zwiększająca po zakończeniu woj-
ny swój stan osobowy. Niestety, większości 
żołnierzy II Korpusu, tak jak i ich kolegom 
z Anglii, walczących na frontach zachod-
nich nie dane było wrócić do wolnej Polski. 
Po konferencji w Jałcie (luty 1945 r.) sytu-
acja Polski została przesądzona – nie było 
w niej miejsca dla zdobywców Monte Cas-
sino. Większość żołnierzy II Korpusu, w tym 
sam gen. Anders, zmuszonych zostało do 
pozostania na emigracji. Ci, którzy zdecydo-
wali się na powrót, musieli liczyć się z repre-
sjami komunistycznego aparatu przemocy*.

*  korzystałem z opracowania historycznego 
autorstwa ppłk Ryszarda Najczuka

Krzysztof Stępkowski
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– Na Ukrainie spotkaliśmy polskiego księdza, 
opowiada por. Józef Piecek, z pułku przeciw-
lotniczego w Gołdapi, uczestnik tegorocz-
nego XI Motocyklowego Rajdu Katyńskiego. 
W kazaniu podczas Mszy św. postawił nam 
kilka pytań, kilka otwartych pytań: Co to zna-
czy – kocham Polskę?! W jaki sposób, co ze 
sobą niesiesz innym, motocyklisto, uczestniku 
rajdu katyńskiego? Ten polski ksiądz, posługu-
jący na Ukrainie, gdzie żyje się trudniej, pa-
trzy na nas, z oddalenia, z innej perspektywy 
i pyta o to, co zrobiliśmy z naszą polskością. 
Tym dziedzictwem, któremu na imię Polska, 
a o które ci pozostali na Wschodzie, muszą 
i musieli walczyć, dzieli się refleksją żołnierz 
Wojska Polskiego z siedemnastoletnim sta-
żem służby, porucznik Piecek.
Dlatego tak głęboko czują i znają wartość 
polskiej tożsamości. O niej opowiadają krzyże, 
pomniki, dęby i kościoły, szczególnie te spalo-
ne. Jak w Hucie Pieniackiej. I ta staruszka Po-
lka, gdzieś z zagubionej wioski, która tylko raz 
w roku może mówić po polsku. I jest szczę-
śliwa, bo przyjechali jej rodacy – motocykli-
ści z rajdu katyńskiego. – Jedziemy do ludzi 
o pięknych sercach, mówi o rajdzie jego spiri-
tus movens, 72 letni Wiktor Węgrzyn.
– Ten rajd jest w nas, podkreśla por. Piecek.- 
Kto raz tam pojechał, rajdowcem już pozo-
stanie. Tu rodzi się więź podobna do tej, jaką 
mają ze sobą pielgrzymi na Jasną Górę, do 
Lourdes, mówi z przekonaniem.

Folder z Jasnej Góry

Ta historia zaczęła się na Jasnej Górze.
Gdy por. Józef Piecek mówi o rajdzie katyń-
skim jak o pielgrzymce to dokładnie wie, 
o czym mówi i co to znaczy.
– W pielgrzymce wojskowej na Jasną Górę 
uczestniczyłem 4. razy. Dwa razy z Lubli-
na, raz z Bydgoszczy i w tym roku szedłem 
z Warszawy. W zeszłym roku dojechałem 
do wojskowych pielgrzymów jasnogórskich, 
a w wolnym czasie poszedłem na spacer 
i natrafiłem na foldery o X Motocyklowym 
Rajdzie Katyńskim. Szczególnie przemówiły 
do mnie zdjęcia. – Dobrze by było, pomyśla-
łem, być wśród tych ludzi, bo ta wyprawa 
ma taki szczytny cel. Ta myśl pociągnęła za 
sobą konsekwentne działanie, opowiada 
por. Piecek.
W Otwocku zakupił motocykl i wyposażenie.
– To ciężka, stabilna maszyna, Yamaha XJ 
900. Typowo turystyczny motocykl. Musia-
łem trochę odświeżyć umiejętności jazdy na 
motorze, bo trochę czasu minęło od ostatniej 
przejażdżki.

jak Huta Pieniacka. Ta czerwień to kolor krwi, 
która wsiąkała w tę męczeńską ziemię – nie-
przypadkiem nazwaną Golgotą Wschodu.
Czerwone punkty – znaki pamięci i wezwanie 
do modlitwy o łaskę wybaczenia oprawcom. 
„Na przebaczenie im przeczyste wlej w nas 
moc, Chryste”.
– Jechali z nami czterej księża, którzy codzien-
nie odprawiali Msze św. z kazaniem. To byli 
nasi rajdowi kapelani; jeden ksiądz z Programu 
I Polskiego Radia i dwóch zakonników wspo-
mina por. Józef Piecek. Uczestnikiem rajdu był 
też Leszek Rysak, historyk z IPN, który dzielił się 
z nami najnowszymi odkryciami historyków 
i opowiadał o każdym z miejsc, gdzie docie-
raliśmy. Ten rajd ma charakter pielgrzymkowy 
i edukacyjno-historyczny, uzupełnia…
Ta nasza historia zresztą tak zespolona jest 
z sacrum, z Kościołem, że tych narracji nie da 
się sztucznie oddzielić. Bo to tak jakby ocenzu-
rować Słowackiego, Mickiewicza, Piłsudskie-
go, Konopnicką, której m.in. grób na Cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwowie odwiedzili. 
A to przecież nasi wielcy rodacy z kresów, któ-
rzy nie przestają przypominać, skąd nasz ród. 
Jak autorka Roty i słów, jak wyrzut sumienia 
dla współczesnych: „Kto ziemię przedaje, nie 
naszej ten wiary”. 
– Na rajdowej koszulce na czerwono zazna-
czone są miejsca, gdzie zginęło najwięcej 
Polaków, bestialsko zamordowanych, opisuje 
por. Piecek. Miejsca martyrologii Polaków na 
Wschodzie: Katyń, Bykownia, Huta Pieniacka, 
Ponary. – Swego rodzaju szokiem była dla 
mnie informacja, że w Ponarach, w tych do-
łach, gdzie palono ofiary mordów, spoczywa 
aż 100 tys. ludzi! Mieszkańców litewskich wsi 
i miasteczek. Żydów, Polaków, Cyganów. Le-
szek opowiadał nam, jak straszne to było be-
stialstwo, jak działała ta biurokratyczna machi-
na mordu. Na przykład są raporty, w których 
precyzyjnie wyliczali, ile dziennie zabijać, żeby 
bezpośredni sprawcy się nie zmęczyli, mówi 
por. Piecek. Towarzyszył nam na Wileńsz-
czyźnie charyzmatyczny kapłan ks. Dariusz 
Stańczyk, który uzupełniał relacje Leszka.
Wśród mordowanych w Ponarach, dodajmy, 
były tysiące Polaków, przywożonych z piwnic 
gestapo i z więzienia na Łukiszkach. Byli drę-
czeni jeszcze nad dołem śmierci, aby wymusić 
zeznania za obietnice darowania życia.
– Zupełnie nic nie wiedziałem też o Hucie Pie-
niackiej. W mroźny – 20 stopni, dzień lutego 
ukraińscy nacjonaliści wymordowali i spa- 

Żołędzie z dębu, który chcą zniszczyć

Najlepsze do treningu okazały się kręte ma-
zurskie drogi.
– Podobno Niemcy tak je budowali ze wzglę-
dów strategicznych, mówi Józef Piecek. Teraz 
bardzo mi pomogły w opanowaniu moto-
cykla. Trochę też poczytałem o technicznych 
możliwościach Yamachy, żeby połączyć teorię 
z praktyką i uniknąć w trasie niepotrzebnych 
niespodzianek. W sprawnej logistyce, spra-
wach bytowych podczas rajdu pomogły mi 
też szkolenia wojskowe dla dowódców od-
działów rozpoznawczych ”Patrol”, które od-
byłem dwukrotnie, w 2009 i 2010 roku. 
W folderze o rajdzie były wszystkie niezbęd-
ne informacje i kontakty do Stowarzyszenia 
Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu 
Katyńskiego.
– Wszedłem na stronę internetową stowa-
rzyszenia www.rajdkatynski.net i zadzwo-
niłem do Pana Wiktora Węgrzyna. Pocztą 
elektroniczną przesyłał mi komunikaty na 
temat przygotowań do rajdu. Stowarzyszenie 
zatroszczyło się o załatwienie wiz do Rosji, 
wpisowego, paszportu itp. – Wyruszyliśmy 
spod Grobu Nieznanego Żołnierza, z placu 
Józefa Piłsudskiego akurat w moje urodziny, 
27 sierpnia 2011 r. Noszę to samo imię, by-
łem w jego miejscu urodzenia, w Zułowie, 
gdzie rośnie ponad 70. letni dąb. Marszałek 
jest dla mnie wzorem wojskowego dowódcy, 
a u mnie w kancelarii wisi jego portret. Czy 
może być piękniejszy prezent urodzinowy niż 
udział w tym rajdzie?..

Czerwone punkty na białej mapie

Mój rozmówca, który – a jakże – przyjechał do 
redakcji „Naszej Służby” z Gołdapi na swoim 
żelaznym rumaku, pokazuje koszulki, w jakich 
jechali. Na czarnych podkoszulkach białe kon-
tury mapy z białymi i czerwonymi punktami. 
To kolejne stacje tegorocznej wyprawy, któ-
ra wiodła przez 4. państwa: Ukrainę, Rosję, 
Łotwę, Litwę i Polskę. Przejechali 6000 km, 
17 dni w podróży.
– Były dłuższe i krótsze odcinki; przeloty na-
wet do 500 km. Przeważnie nocowaliśmy pod 
namiotami, na boiskach, na polanach… 
Na dźwięk niektórych nazw wszystkim Kre-
sowiakom w oczach stają obrazy jak łzy 
i uśmiech dzieciństwa, a schorowane serca biją 
szybciej: Lwów, Żółkiew, Jazłowiec, Zadwórze 
(polskie Termopile), Okopy św. Trójcy, Bar, Ka-
mieniec, Latyczów, Wilno, Berdyczów…
Są jednak na tej mapie miejsca, które trudno 
odnaleźć, bo z powierzchni ziemi (a potem 
oficjalnych map) zniknęły wraz z wymordo-
wanymi mieszkańcami z dnia na dzień. Takie 

Yamahą do miejsc, gdzie Krzyże pamiętają (XI Motocyklowy Rajd Katyński)

W uszach i pod kaskiem szum wiatru, a na plecach słowa wyznania i apelu: „Kocham 
Polskę i ty ją kochaj”. Wagę tych słów czują nie tylko na plecach, ale przede wszyst-
kim w sumieniach i sercach, gdy stamtąd wracają. Stamtąd czyli z Katynia, ze Smo-
leńska, z Łyczakowa, z wileńskiej Rossy, z Moskwy, z Kamieńca Podolskiego, z Huty 
Pieniackiej, z Ponar… To – czego dane im było doświadczyć i przeżyć – to przecież 
zobowiązanie do świadectwa.

Żułów, dąb zasadzony w miejscu urodzenia Józefa 
Piłsudskiego
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lili 1000 osób, całą wioskę. To było straszne 
okrucieństwo – dzieci, kobiety zadźgane wi-
dłami… Modliliśmy się tam razem z rodzina-
mi wymordowanych, z tymi, którzy cudem 
ocaleli na Mszy św. w spalonym kościele. Dziś 
tworzą Stowarzyszenie „Huta Pieniacka”. Wie-
czorem przy ognisku opowiadali, jak dosłow-
nie cudem uniknęli śmierci z tej rzezi na Wo-
łyniu. Dojazd do tego miejsca jest trudny i ni- 
czym nie oznakowany, opowiada por. Piecek. 
Złapałem współrzędne miejsca, żeby móc tam 
trafić. Niesamowity był kontrast – Jest tam tak 
pięknie, nieopodal płynie strumień. I ta pust-
ka, cisza w miejscu, gdzie przecież żyli ludzie. 
Stoi tylko pomnik. 
Gdy spaliśmy na tej ziemi, która kryje ich 
szczątki… To takie uczucie łączności z nimi. 
Tymi pogrzebanymi w tej ziemi i nami, któ-
rzy na niej odpoczywają. Ktoś powiedział: 
Huty Pieniackiej już nie ma, ale ona odżywa, 
gdy przyjeżdżają motocykliści. Tam szczegól-
nie można było odczuć, że oni żyją, że nie 
pogrzebaliśmy ich w zapomnieniu, dzieli się 
przeżyciami z Huty Pieniackiej porucznik…
Każdy naród ma prawo opłakiwać swoich 
bliskich, krewnych i znajomych, swoich bo-
haterów, modlić się za ich dusze, w sposób 
mu bliski.
– W Bykowni zaskoczył mnie widok; w lesie 
drzewa przewiązane ukraińskimi chustami. To 
cmentarzysko, a te drzewa to jakby krzyże.

Przy ściętej brzozie…

– Przy ściętej brzozie był podest, a na nim 96. 
lampek ustawionych w kształcie Krzyża. Tam 
sprawowana była msza polowa, a my na mo-
tocyklach. Z dala widoczne samoloty wojsko-
we – wspomina porucznik pobyt w miejscu 
katastrofy Tu-154.  Niezabliźniona rana.
– Ta tragedia bardzo mnie poruszyła. Zginął 
tam przecież ks. Jan Osiński, mój wikariusz z 
Dęblina. Znaliśmy się dobrze, byliśmy po imie-
niu. Poznałem też bp. Płoskiego, gdy był u nas 
w Gołdapi.
Po Mszy św. wjechaliśmy na teren lotniska 
Siewiernyj. Byliśmy na otwartej przestrzeni, 
w rejonie pasa startowego. I znowu to zde-
rzenie; piękna okolica i ta straszna śmierć.
W Smoleńsku spotkaliśmy niezwykłego zakon-
nika, Polaka. Pół żartem, pół serio opowiadał, 
że przez 7. lat mieszkał w grobowcu... i był 
to najlepiej wyposażony grobowiec na świe-
cie, bo z telefonem i telewizorem. Po prostu 
mieszkał na cmentarzu. 
Do kaplicy w Smoleńsku motocykliści zawieźli 
Krzyż i rzeźbę Chrystusa.
– Jest tam kaplica, a obok stoi kościół, w któ-
rym mieści się archiwum. Jest nadzieja, że 
odzyska on swoją funkcję sakralną, mówi por. 
Józef Piecek.
Na cmentarzu w lesie katyńskim cisza, która 
nie jest martwa.
– Chodziłem, dotykałem tabliczek, z na-
zwiskami. Patrzyłem z mostku na palące się 
lampki. Po prostu trzeba tam być. Rosjanie nie 
przeszkadzają, rozumieją, że to dla nas jakby 
skrawek polskiej ziemi.
Stosunek do sacrum był zawsze wyznaczni-
kiem kultury człowieka. Wcale nie cenzus wy-
kształcenia, majątku, ale szacunek do znaków 
i przedmiotów kultu.

– Uderzyło mnie na jednym z cmentarzy, z ja-
kim szacunkiem, czcią złożone były w jednym 
miejscu krzyże z odnalezionych na cmentarzy-
sku nagrobków.
Krzyż, gdziekolwiek jest, zasługuje na szacu-
nek. (abp Dzięga)

Kto ty jesteś?..

– We Lwowie czułem się tak jak w Lublinie czy 
w Warszawie. Wszędzie słychać język polski, 
mówi por. Piecek. Lwowiacy mówią: Polska 
jest tam, gdzie biją polskie serca, a my jeste-
śmy Polakami.
Na Cmentarzu Łyczakowskim, co nagrobek 
to znajome nazwiska: Ordon, Bełza – ten co 
pytał: „Kto ty jesteś… jaki znak twój… czym 
twa ziemia?” – Konopnicka. Na zdjęciach po-
rucznika Piecka, cały reportaż z rajdu. Staran-
na dokumentacja każdego śladu polskości na 
kresach dawnej II Rzeczypospolitej.
– We Lwowie mieliśmy pierwszy nocleg. Naj-
trudniejsze było pierwsze pakowanie, nie 
wszystko chciało się zmieścić. Komendant nie 
mówił, o której pobudka, ale o której odjazd. 
Trzy minuty do odjazdu, a tu motor Wiktora 
odpalony… I kto nie zdążył, musiał doganiać.
Przez pierwsze dni byliśmy eskortowani przez 
policję ukraińską – opowiada Józef Piecek.
Jechało nas w tym roku 80. osób. Można po-
wiedzieć, że to była „Polska w pigułce”, bo 
i rozpiętość wieku od 17 lat do siedemdziesię-
ciu kilku i ludzie z różnych środowisk: lekarze, 
nauczyciele, wojskowi, policjanci, biznesmeni, 
urzędnicy itd.
Na jednym ze zdjęć grupa motocyklistów pod 
pomnikiem Mickiewicza.
– To było koło Katedry Lwowskiej. Daliśmy 
spontaniczny półgodzinny koncert pieśni pa-
triotycznych. Motocykliści naszym rodakom 
lwowiakom. Śpiewali z nami, byli wzruszeni. 
Rajdy Katyńskie to także pomoc Polakom na 
Wschodzie. – Staramy się, aby do odwiedza-
nych przez nas na Wschodzie Polaków trafiły 
pomoce szkolne, zabawki, słodycze. Najważ-
niejsze są jednak polskie książki, których tak 
bardzo na Kresach brakuje, takie jak, m.in.: 
powieści Sienkiewicza, Słowackiego, czy Mic-
kiewicza – mówił przed wyruszeniem tego-
rocznego rajdu komandor Wiktor Węgrzyn.
A por. Piecek wspomina, jak odwiedzali domy 
dziecka, rosyjskie szkoły. Jak wielką frajdę mia-
ły te biedne dzieciaki, gdy ich przewozili mo-
torami. – Dostałem e-maile od ks. Stańczyka 
z Wilna, że rodzi się taki pomysł, by przewieźć 
polskie dzieci z Wileńszczyzny w rajdzie ka-
tyńskim jako pasażerów. Ksiądz Dariusz Stań-
czyk to jeden z charyzmatycznych kapłanów, 
których poznaliśmy na rajdzie. Jest w Wilnie 
kapelanem harcerzy. Powiedział nam coś, co 
się w głowie nie mieści. Była próba zamachu 
na jego życie. Jego „zbyt patriotyczne kaza-
nia” nie podobają się Litwinom. Polacy na 
Litwie czują się źle traktowani, dyskrymino-
wani przez władze litewskie…
Porucznik Piecek podkreśla wzruszającą go-
ścinność tych niezamożnych przecież ludzi, 
którzy witali ich sercem na dłoni. 
– To byli nie tylko Polacy, ale i Rosjanie, Ukra-
ińcy. Wzruszył mnie moment, gdy konsul za-
dzwonił do wioski, że się spóźnimy, a ludzie 
na to:- będziemy czekać, choćby i do wieczo-

ra. Mała wioska, ludzie czekają przed bramą 
cmentarną z chlebem i solą, bo jadą do nich 
polscy motocykliści. 

Dwa dęby

Yamahy, Hondy mkną dalej po szosach Wi-
leńszczyzny, Rosji, Ukrainy. Mijają kolejne 
miejsca na trasie, spotykają kolejnych ludzi 
i słuchają ich historii. Ale one nie mijają wraz 
z przemierzanymi kilometrami.
– Mamy wiele czasu między jedną stacją a na-
stępną. Jesteśmy sami ze sobą i z tym szumem 
wiatru pod kaskiem. Ile tam myśli nurtuje, ile 
przeżyć, ile widoków.
Bo czy można przemilczeć i nie przekazać, 
tak dziś zagubionym rodakom w Ojczyź-
nie tych dwóch, tak profetycznych historii 
o dwóch dębach. Usłyszeli je od dwóch „cha-
ryzmatycznych kapłanów.”, jak o nich mówi 
porucznik Piecek. I to niezależnie od siebie 
w dwóch różnych miejscach. A jednak łączy 
te historie symboliczna nić. Jeden z kapłanów 
to wspomniany już ks. Dariusz Stańczyk z Wil-
na, drugi – ordynariusz Diecezji Kamieniecko- 
-Podolskiej bp Leon Dubrawski (OFM).
– Ksiądz Stańczyk opowiadał nam, że w miej-
scu urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego 
rośnie 70 letni dąb, który miejscowi, nie-
przychylni Polakom, którzy go zasadzili, chcą 
ściąć. Nasi rodacy wymyślili więc, że żołędzie, 
które z tego dębu spadają, będą zaszczepiać 
w różnych miejscach. Przywiozłem sobie kilka 
tych żołędzi z dębu marszałka…
Zaglądam na stronę internetową rajdu i znaj-
duję poruszające świadectwo uczestnika rajdu 
katyńskiego z 2008 r. Nasi rodacy bronią tego 
70-letniego dębu, który zakorzenił się miejscu 
narodzin Marszałka Piłsudskiego: 
– Obok granitowy pomnik. Czytamy inskryp-
cję, następnie Łucja i Jurek składają wieniec 
od „polskich motocyklistów”. Ze wzruszeniem 
wszyscy razem odśpiewujemy „Pierwszą bry-
gadę”. Tymczasem z pobliskiego domu wybie-
ga młoda dziewczyna. Bosa, z grubą księgą 
przy piersi. Wpiszcie się, prosi. Wszyscy roda-
cy, którzy tu przybywają wpisują się do mojej 
Księgi Pamiątkowej. Do niedawna nie było tu 
żadnej oficjalnej delegacji polskiego rządu. Do 
niedawna, bo tej wiosny (2008 r.) z oficjalną 
wizytą przybył Marszałek Sejmu, pan Marek 
Jurek. Pamięta też, że prosiła kogoś o książkę o 
Józefie Piłsudskim. Któregoś dnia dostała we-
zwanie na pocztę. Ktoś nie zapomniał, mówi 
ze wzruszeniem. Kiedy tak opowiada, jej trój-
ka dzieci dołącza i tuli się do mamy. Pytamy, 
jak tu się żyje, jak rodzina? Smutnieje i głos jej 
mięknie. „Mąż pracuje na budowie. Ja opie-
kuję się dziećmi i ponieważ jestem na miejscu 
dbam o to, co jest tutaj symbolem wolnej Pol-
ski” – powiada. Nie mam tu łatwego życia, jej 
głos coraz bardziej się łamie. „Drwią ze mnie, 
wyśmiewają, gdy pielę koło pomnika albo 
zbieram butelki i śmieci pozostawione po li-
bacjach wokół dębu. Nawet dzieciom nie dają 
spokoju…”Podbródek drży, a łzy jak grochy 
płyną po tej pięknej twarzy. Ale głowa uniesio-
na wysoko, dumnie. Tutaj na Wschodzie Po-
lacy chodzą z podniesionymi głowami, kiedy 
trzeba zapłakać też głowy nie spuszczają.

dokoñczenie na str. 12
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Uroczystość rozpoczęła się od zmiany poste-
runku honorowego przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza, na płycie pomnika złożone zostały 
kwiaty. Następnie goście przeszli pod budy-
nek Dowództwa Garnizonu Warszawa, gdzie 
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy.
Znalazły się na niej zdjęcie i notki biograficz-
ne Jadwigi Zarugiewiczowej i jej syna Kon-
stantego, wiersz Artura Oppmana „Żołnierz 
Nieznany” oraz herby Warszawy i Lwowa 
z umieszczonym na nich wizerunkiem orderu 
wojennego Virtuti Militari.
– Tak jak Grób NŻ w Warszawie był i jest 
wyrazem symbolicznym oddaniem hołdu 
wszystkim znanym i wszystkim bezimiennym 
poległym, tak i niech nasza tablica z wyraza-
mi hołdu dla Jadwigi Zarugiewiczowej będzie 
symbolem naszej czci dla wszystkich matek 
znanych i nieznanych żołnierzy, którzy polegli 
w walkach o suwerenną i wolną Rzeczpospo-
litą we wszystkich wojnach i insurekcjach XIX i 
XX wieku – powiedział Andrzej Kunert. Sekre-
tarz ROPWiM przypomniał okoliczności po-
wstania Grobu Nieznanego Żołnierza oraz po-
stać Jadwigi Zarugiewiczowej, lwowskiej dzia-

znanego Żołnierza powstała w 1923 roku. 
Wcześniej, pamięć o bezimiennych ofiarach 
wojny uczcili Francuzi, składając pod Łukiem 
Tryumfalnym zwłoki jednego z tysięcy niezi-
dentyfikowanych bojowników pod Verdun. 
W ślad za nimi poszły inne narody. 24 stycz-
nia 1925 r. kiedy to ówczesny minister spraw 
wojskowych gen. dyw. Władysław Sikorski 
przedstawił Radzie Ministrów wniosek w 
sprawie ustanowienia i budowy Grobu Nie-
znanego Żołnierza, proponując jego lokaliza-
cję w centralnym punkcie kolumnady Pałacu 
Saskiego. Wystrój Grobu zaprojektował Stani-
sław Ostrowski. W dniu 29 października 1925 
roku na Cmentarzu Obrońców Lwowa Jadwi-
ga Zarugiewiczowa wskazała jedną z trzech 
trumien zawierających szczątki bezimiennych 
żołnierzy, przetransportowaną następnie do 
Warszawy i uroczyście złożoną w kolumna-
dzie Pałacu Saskiego, po uroczystym nabo-
żeństwie w archikatedrze św. Jana, w dniu 
2 listopada 1925 roku.
Obok trumny do niszy ustawiono 14 urn 
z ziemią z pobojowisk wytypowanych do 
losowania. Od tamtego czasu GNŻ stał się 
panteonem narodowej pamięci, miejscem 
składania kwiatów podczas uroczystości pań-
stwowych i wojskowych oraz oficjalnych wizyt 
zagraniczny delegacji wysokiego szczebla. Ko-
lumnada Pałacu Saskiego została zniszczona 
w 1944 roku. Zachował się jednak fragment 
z Grobem Nieznanego Żołnierza.
W dniu 2 czerwca 1979 roku, podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki w Polsce, przy grobie 
modlił się papież Jan Paweł II oraz złożył swój 
podpis w Księdze Pamiątkowej GNŻ. W 1988 r. 
w Wojskowym Instytucie Historycznym opra-
cowano treść nowych 12 tablic upamiętniają-
cych całe militarne dzieje Polski, umieszczając 
na nich nazwy 142 pół bitewnych od Cedyni 
do Berlina.
Podobnie jak dawniej, tak i dziś na płycie GNŻ 
kwiaty składają odwiedzający nasz kraj wyso-
kiej rangi osobistości – koronowane głowy, 
wysokiej rangi przedstawiciele świata polityki, 
sił zbrojnych, delegacje krajowych i zagranicz-
nych władz państwowych oraz różnego ro-
dzaju organizacji, a także ambasadorzy obej-
mujący misję dyplomatyczną w Warszawie.

kes

łaczki społecznej i cha- 
rytatywnej. W czasie ob- 
rony Lwowa w walkach 
w Zadwórzu zginął jej syn 
Konstanty a jego grób 
nie został nigdy odnale- 
ziony. Jadwiga Zarugiewiczowa została wy-
typowana do wskazania jednej z trzech tru-
mien, zawierających szczątki bezimiennych 
żołnierzy, obrońców Lwowa. Trumna z ciałem 
anonimowego żołnierza została przewieziona 
następnie do Warszawy i złożona 2 listopada 
1925 roku w kolumnadzie Pałacu Saskiego.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali prezy-
dentowa Anna Komorowska, wnuk Jadwigi 
Zarugiewiczowej – Tomasz, a także Andrzej 
Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, wiceprezydent Warszawy Ja-
cek Wojciechowicz oraz dowódca Garnizonu 
Warszawa gen. bryg. Wiesław Grudziński. 
Tablicę pobłogosławił ks. płk Jan Domian, 
dziekan stołecznego garnizonu. Pod tablicą 
złożone zostały kwiaty.
– Ta tablica to jest wyrazem hołdu i czci dla 
wszystkich matek, tych znanych poległych, 

ale w pierwszym rzędzie tych niezna-
nych, bezimiennych, którzy spoczy-
wają gdzieś w nieznanych miejscach, 
w bezimiennych mogiłach. Wyda-
wało nam się najwłaściwsze, żeby 
w dniu 86. rocznicy utworzenia Gro-
bu Nieznanego Żołnierza taką tablicę 
odsłonić – powiedział Naszej Służbie 
Andrzej Kunert.
Inicjatorem uroczystości była Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
i Dowództwo Garnizonu Warszawa.
Idea budowy w Warszawie Grobu Nie-

Dziekan stołecznego garnizonu, ks. płk Jan Domian poświęcił 
tablicę upamiętniającą Jadwigę Zarugiewiczową, symboliczną 
Matkę Nieznanego Żołnierza, odsłoniętą 2 listopada na fronto-
nie budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa. W uroczystości 
uczestniczyła małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. Odsło-
nięcie tablicy było elementem obchodów 86. rocznicy utworzenia 
Grobu Nieznanego Żołnierza.

Warszawa: odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jadwigę Zarugiewiczową

Matce nieznanego żołnierza
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Warto pomyœleæ

A

Niebanalne
życiorysy

Urodził się 19 lutego 1913 
roku w Krakowie, jako syn 
Franciszka i Franciszki z d. 
Preissner.
W 1933 roku ukończył IV 

Gimnazjum Humanistyczne im. H. Sienkiewicza 
w Krakowie. W 1935 roku wstąpił do Wyższe-
go Częstochowskiego Seminarium Duchowne-
go w Krakowie. Jako alumn tego seminarium 
podjął studia na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 22 maja 1941 roku w Krakowie z 
rąk biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz 
w parafii Św. Jakuba w Częstochowie. Rok póź-
niej został wikariuszem w Gorzkowicach.
W parafii prowadził również działalność kon-
spiracyjną. Był kapelanem Obwodu Armii Kra-
jowej Piotrków Trybunalski w łódzkim Okręgu 
Armii Krajowej. W lipcu 1944 roku, w czasie 
akcji „Burza” został kapelanem 25 pułku pie-
choty AK, który zmobilizowany w Inspekto-
racie piotrkowskim, wszedł w skład 7 Dywizji 
Piechoty AK, walczącej w ramach Kieleckiego 
Korpusu AK. Przewiózł do Piotrkowa Trybunal-
skiego zdobyte przez pułk mapy umocnień nie-
mieckich. W sierpniu 1944 roku uczestniczył w 

marszu pułku na pomoc walczącej Warszawie. 
A gdy stało się to niemożliwe, we wszystkich 
walkach pułku na Kielecczyźnie, na zapleczu 
frontu. 26 września 1944 roku wziął udział w 
bitwie z ekspedycją niemiecką pod Gałkami i 
Stefanowem w Lasach Przysuskich, gdzie pol-
skie oddziały zadały niemieckim oddziałom 
Wehrmachtu, SS, policji i żandarmerii w sile 
około 1200 ludzi, działających w ramach akcji 
pacyfikacyjnej „Waldkater”, poważne straty: 
140 zabitych i około 200 rannych. W czasie 
pobytu w pułku udzielał posługi religijnej żoł-
nierzom, odprawiał Msze polowe, organizował 
obchody świąt narodowych. Za bohaterstwo 
w walkach w AK został odznaczony Orderem 
Virtuti Militari V klasy numer 13376.
Po wojnie został wikariuszem w parafii Niepo-
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w 
Sosnowcu-Sielcu Nowym. Był również prefek-
tem w szkołach powszechnych nr 10 i 16 w 
Sosnowcu. Od 1951 roku był wikariuszem w 
parafii Św. Trójcy w Będzinie, a od 1958 roku w 
parafii Św. Józefa w Częstochowie. 29 sierpnia 
1960 roku został mianowany administratorem 
parafii w Wielkowiecku koło Kłobucka. Ponie-
waż nie chciał podpisać umowy na nauczanie 
religii w punkcie katechetycznym, 30 września 

Ks. Marian Skoczowski (1913-2001) – kapłan diecezji 
częstochowskiej, kapelan 25 pułku piechoty AK, ps. „Ksawery”

1961 roku został wezwany do Prokuratury Wo-
jewódzkiej w Katowicach, gdzie został tymcza-
sowo aresztowany. Więzienie opuścił 3 listopa-
da 1961 roku. 26 lutego 1962 roku został ska-
zany na 5 tysięcy zł grzywny z zamianą na 50 
dni aresztu. 22 października 1962 roku, z uwagi 
na zły stan zdrowia, został czasowo mianowany 
wikariuszem w parafii Św. Stanisława w Mysz-
kowie. Od sierpnia 1965 roku był wikariuszem w 
parafii Św. Barbary w Częstochowie, a od 1967 
w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w tym mieście. 
W 1969 roku ponownie został wikariuszem w 
parafii Św. Stanisława w Myszkowie. 16 sierpnia 
1969 został wikariuszem terenowym odpowie-
dzialnym za duszpasterstwo w Mijaczowie. Wi-
kariaty terenowe, w ramach istniejących parafii, 
tworzył biskup częstochowski Stefan Baryła, po-
nieważ komunistyczne władze administracyjne 
nie wyrażały zgody na tworzenie nowych para-
fii. W 1973 roku wrócił do parafii myszkowskiej. 
30 czerwca 1992 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł 24 lipca 2001 roku w Myszkowie. Spo-
czywa w grobie rodzinnym na Cmentarzu Sal-
watorskim w Krakowie.
Odznaczony był również Srebrnym Krzyżem 
Zasługi i Krzyżem Partyzanckim.

Bogusław Szwedo

Ostrówki i Wola Ostro-
wiecka to były wsie poło-
żone w zachodniej części 
Wołynia, niedaleko od 
Bugu, na terenie powiatu 
lubomelskiego. Od ponad 

czterystu lat mieszkali w nich Polacy, potomko-
wie osadników z Mazowsza sprowadzonych 
niegdyś na Wołyń przez króla Władysława Ja-
giełłę. 30 sierpnia 1943 roku sotnie Ukraińskiej 
Powstańczej Armii zaatakowały wsie. W ciągu 
kilku godzin napastnicy w okrutny sposób za-
mordowali ok. 1050 bezbronnych mieszkań-
ców, zrabowali ich majątek, spalili zabudo-
wania. Tamten dzień zapisał kolejną krwawą 
kartę martyrologii Wołynia: mordów ludności 
polskiej dokonywanych przez Organizację 
Ukraińskich Nacjonalistów (UON) i Ukraińską 
Powstańczą Armie (UPA), szczególnie między 
lutym 1943 a lutym 1944 roku. Tragicznego 
wątku polskich dziejów w czasie II wojny świa-
towej, który wciąż jest niedostatecznie rozpo-
znany; a docieranie do prawdy o nim natrafia 
na rozmaite przeszkody, w dużej mierze dykto-
wane politycznymi względami.
Książka Leona Popka, historyka z lubelskiego 
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autora 
cennych publikacji z dziejów Wołynia (m.in. 

Wołyńskie ludobójstwo
książki Polacy i Kościół rzymskokatolicki na 
Wołyniu w latach 1918–1997) w istotny spo-
sób wzbogaca piśmiennictwo dotyczące wo-
łyńskiego mysterium iniquitatis. Jest to dzieło 
zawodowego historyka, ale równocześnie 
człowieka związanego osobistymi emocjami z 
tragedią Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. Zginął 
tam jego dziadek, liczni krewni i kuzyni. To była 
niezabliźniona rodzinna rana. Leon Popek jesz-
cze w młodości powziął postanowienie, aby 
tamtą tragedię rozpoznać, opisać, ocalić do 
zapomnienia. Poszedł w tym celu na studia hi-
storyczne na KUL Jeszcze w latach siedemdzie-
siątych, odnalazł rozproszonych po Polsce oca-
lonych z pogromu, utrwalił ich relacje. Stano-
wią one zasadniczą, wstrząsającą część książki 
Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo. Relacjom 
ocalonych towarzyszy rys historyczny, przedsta-
wiający dzieje tych miejscowości. Autor odtwo-
rzył pełną listę pomordowanych, zgromadził 
bogaty zestaw zdjęć tych, którzy wtedy zginęli 
i ocalonych z zagłady. Książka Leona Popka 
dokumentuje również utrwalanie i ocalanie pa-
mięci o tragedii w wymiarze ludzkiej wspólnoy. 
Autor opowiada o przeprowadzonej w 1992 
roku ekshumacji dwóch masowych grobów na 
tereni tych dwu wsi, o powtórnym pogrzebie 
wydobytych szczątków na parafialnym cmen-

tarzu w Ostrówkach, zdewastowanym i opusz-
czonym, a w ciągu ostatnich lat pieczołowicie 
w ciągu lat uporządkowanym, m.in. przez 
harcerzy polskich i ukraińskich i odnowionym. 
Kolejny motyw książki to relacje z dorocznych 
pielgrzymek potomków dawnych mieszkań-
ców na miejsce kaźni, o duchowej opiece nad 
nimi kapłanów z Polski i Ukrainy, szczególnie 
pasterza diecezji łuckiej ks. bp. Marcjana Tro-
fimiaka. Mówi też ta książka o przełamywaniu 
złej przeszłości, przynosi świadectwa pomocy, 
wsparcia, życzliwości doświadczanej przez 
uczestników polskich pielgrzymek pamięci od 
ukraińskich mieszkańców tej części Wołynia. 
W czwartej edycji konkursu Książki Historycz-
nej Roku im. Oskara Haleckiego, organizowa-
nego przez Telewizję Polską, Polskie Radio i 
Instytut Pamięci Narodowej, którego wyniki 
ogłoszono na początku listopada, książka Le-
ona Popka została uznana za najlepszą książkę 
popularnonaukową poświęconą historii Polski 
w XX wieku.

Leon Popek, Ostrówki. Wołyńskie ludobójstwo, 
przedmowa Andrzej Krzysztof Kunert, Oficyna Wy-
dawnicza RYTM Warszawa, Instytut Pamięci Narodo-
wej Oddział w Lublinie.

(JŁ)

Pó³ka z ksi¹¿kami
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Jednak brak głosu drugiej strony – świadectw 
kleryków żołnierzy, nie służy przekazowi 
obiektywnej (audiatur altera pars) prawdy 
dla przyszłych pokoleń. Tym bardziej en bloc 
nie służy człowiekowi, który nie jest w stanie 
zrozumieć ani siebie, ani drugiego człowieka 
bez Chrystusa (bł. Jan Paweł II).
Ta służba bowiem to nie epizod wyrwany 
z naszego doświadczenia historycznego, 
ale integralny element bardzo poważnego 
procesu historycznych zmian w Polsce. Nie 
można bowiem zrozumieć wielu aktualnych 
zjawisk bez pełnej wiedzy o ich genezie 
z przeszłości.

Naukowiec z bielańskiej uczelni ks. prof. 
Tadeusz Bąk podkreślił, że nauka to służba 
prawdzie i drugiemu człowiekowi. Stąd apel 
do obecnych na dwudniowym zjeździe kle-
ryków żołnierzy, ponawiany wielokrotnie, 
o nadsyłanie świadectw na ręce, b. kleryka 
żołnierza, ks. płk. Zbigniewa Kępy, jednego 
ze współorganizatorów zjazdu.
Biskup Polowy Józef Guzdek, witając gości 
– żołnierzy kleryków w mieście cudu nad 
Wisłą, 17 października w Radzyminie, przy-
toczył poruszające fragmenty listów od żoł-
nierzy kleryków, które nadeszły na jego ręce. 
Wielu z nich ze względu na stan zdrowia nie 
mogło już przybyć.
A ci, którym dane było przyjechać, przy gro-
bie księdza Jerzego Popiełuszki, po Mszy św. 
18 października żegnali się słowami: do zo-
baczenia w niebie.
Dyrektor Instytutu Socjologii UKSW, jeden 
z prelegentów spotkania na WAT, które go-
ścinnie przyjęło 700. byłych kleryków żołnie-
rzy, zaprezentował nader skromną bibliogra-
fię świadectw księży ze służby wojskowej.
Pierwsze i najbardziej poruszające świadec-
two, to książka Stanisława Gabańskiego 
„W zielonej sutannie. Dziennik kleryka żołnie-
rza.”. Okoliczności powstania tej książki, już 

dawnictwo przygotowało drugie wydanie ze 
wstępem ks. prof. Marka Starowieyskiego. 
Tym razem nakład wynosi 1000 egzempla-
rzy.
To w tym wstępie znajduje się m.in. wspo-
mnienie z czasów stanu wojennego. Rozmo-
wa z taksówkarzem, który przed księdzem 
Starowieyskim, swoim pasażerem, odsłonił 
mroczne wspomnienie z przeszłości. Był 
świeckim żołnierzem, który przysporzył swo-
im kolegom, żołnierzom klerykom, wielu cier-
pień. Tak wielki ciężar win przygniatał jego 
sumienie, że po tym wyznaniu odczuł wielką 
ulgę. Ksiądz profesor pokrzepił go zapewnie-
niem, że księża na pewno mu te krzywdy wy-
baczyli. A Pan Jezus czeka, by mu przebaczyć 
w konfesjonale.
Świadectwa żołnierzy kleryków z Bartoszyc 
zebrał ich ojciec duchowny ks. infułat Adolf 
Setlak w publikacji „Służba wojskowa alum-
nów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach 
alumnów i kapłanów rezerwistów. Studium 
historyczno- socjologiczne”.
Ordynariat Polowy przygotował w 1997 r. 
album z pierwszego spotkania żołnierzy kle-
ryków „Deo et Patriae”. Jedną z ostatnich 
pozycji na ten temat jest książka ks. Jana 
Zająca „Mundur zamiast sutanny”. Klerycy 
w wojsku – Bartoszyce 1966–1968.”
To nader skromne dossier, zwłaszcza że ton 
relacji przedstawicieli władz wojskowych na 
temat służby wojskowej kleryków przypomi-
nał tę poufną notatkę, przytoczoną na sesji 
w WAT.
Notatkę podpisał dowódca ppłk Tadeusz 
Czajkowski i jego zastępca do spraw poli-
tycznych mjr Gerard Śliwa:
„Należy się spodziewać, że po powrocie do 
seminariów duchownych alumni wniosą wie-
le myśli, metod postępowania, przyzwycza-
jeń obcych dyscyplinie seminaryjnej i samej 
istocie katolicyzmu. Alumni mogą spełniać 
rolę bomb z opóźnionym zapłonem”.
Te oczekiwania, jak podkreślił na zakończe-
nie ks. prof. Tadeusz Bąk, się nie spełniły.
– Nie staliście się „bombą z opóźnionym za-
płonem”, ale zaczynem dobra i służby czło-
wiekowi.
 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Kleryk Gabański i inni

po śmierci kleryka Gabańskiego, są równie 
wymownym i poruszającym świadectwem 
charakteru tej służby.
Jak bowiem pisał Prymas Wyszyński do ów-
czesnego ministra Obrony Narodowej, Ma-
riana Spychalskiego, pytając retoryczni: „Czy 
godzi się rzucać na służbę przygotowawczą 
do obrony Ojczyzny cień narzędzia karne-
go”?
Kleryk Stanisław Gabański pisał ten dziennik 
konspiracyjnie, na paskach papieru, które 
chował do specjalnie doszytej kieszeni przy 
spodniach. Rzeczy kleryków były bowiem 
przeszukiwane przez specjalnie przeszko-
lonych i przydzielonych do kompanii klery-
ków żołnierzy świeckich. Przy okazji wyjść 
z jednostki wojskowej kleryk przekazywał 
osobom zaufanym kartki dziennika, pisane 
na bieżąco.
Już podczas służby wojskowej kleryk Gabań-
ski bardzo poważnie zachorował (rak). Nie-
stety, przełożeni wojskowi nie zapewnili mu 
dostatecznej opieki medycznej i zlekceważyli 
jego stan zdrowia. Po zakończeniu służby 
wrócił do seminarium, ale nie doczekał świę-
ceń. Zmarł na raka.
Jego koledzy odczytali zapiski i wydali dzien-
nik zmarłego kolegi w wydawnictwie tar-
nowskim „Biblos” – „W zielonej sutannie”.
Kolejne publikacje to zebrane przez ks. Sta-
nisława Pawłowskiego świadectwa kleryków 
żołnierzy, wśród których można przeczytać 
m.in. wspomnienia naszych kapelanów woj-
skowych „Mundur i sutanna” (wyd. diecezji 
tarnowskiej „Biblos”). Autorem wspomnień 
z Bartoszyc jest również nasz wojskowy ka-
pelan ks. Tadeusz Łukaszczyk „720 dni na 
Warmii i Mazurach”.
W 500. egzemplarzach wyszła pozycja ks. 
Andrzeja Lesińskiego „Służba wojskowa kle-
ryków w PRL (1959-1980)”. Pozycja dawno 
wyczerpana i trudna do zdobycia. Dobrze 
się więc stało, że na spotkanie w WAT wy-

Na brak dostatecznej ilości świadectw b. kleryków żołnierzy z czasów ich służby 
w wojsku zwrócił uwagę podczas konferencji na WAT ks. prof. Tadeusz Bąk z UKSW. 
Istnieją za to, podkreślił, liczne dokumenty na temat wszystkich kleryków żołnierzy, 
pisane przez ich ówczesnych dowódców wojskowych. Wielu z nich było po stronie ich 
prześladowców. Prześladowani kapłani, zgodnie z dewizą swojego kolegi z jednostki 
w Bartoszycach, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wybaczyli swoim prześladowcom.

Wszyscy mamy ściśnięte gardła. Patrzę jak Wik-
tor całuje te spracowane młode ręce i przyciska 
dziewczynę mocno do piersi. Coś w niej pękło, 
płacząc opowiada, jak wybiegła z krzykiem, kie-
dy zaczęli piłować dąb. Dla nich nie ma święto-
ści, Sowieckie wychowanie: bez Boga, bez ko-
rzeni, bez poszanowania czegokolwiek”. 
– W Kamieńcu Podolskim spotykamy bp. Le-
ona Dubrawskiego, taki ciepły serdeczny czło-

wiek, kresowa otwarta dusza, opowiada por. 
Piecek. Obok Katedry św. Apostołów Piotra 
i Pawła stoi pomnik. Biskup opowiadał, że to 
pień ściętego dębu, a na nim orzeł, który nie 
może uwić gniazda 
Ten ścięty dąb to całkowity rozbiór Polski – tłu-
maczył przesłanie pomnika biskup z Kamieńca 
Podolskiego. Z uciętego pnia odrastają małe 
gałązki – to nasze powstańcze zrywy narodo-
we. Ale i one są ścinane. Na dole pnia dębu 
największa kula armatnia znaleziona w Ka-

mieńcu, a na niej słowa: Res magna Libertas 
(Wolność to wielka rzecz).
„Nie jesteśmy narodem tylko na dziś, jeste-
śmy narodem, który ma przekazać w dalszą 
przyszłość moce nagromadzone przez całe 
tysiąclecia”, mówił w jednym z kazań ks. Jerzy 
Popiełuszko.
Polacy ze Wschodu czują to z całej duszy, bo 
kochają pomimo wszystko.

 Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 9

Apel o spisywanie świadectw z czasów służby
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Dzień Wszystkich Świętych to dla wszystkich Polaków czas zadumy. 
W tym dniu znajdujemy chwilę na przemyślenia i refleksje, na które 
w codziennej gonitwie nie mamy czasu. Wspominamy tych, którzy ode-
szli, zbieramy się przy ich grobach, kładziemy wieńce i palimy świeczki, 
zdając sobie sprawę z tego, jak kruche jest życie.

Dni te szczególnego znaczenia nabierają 
w misjach wojskowych, dlatego też
1 listopada br. żołnierze Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego (PKW) wspominali 
przede wszystkich swoich kolegów, którzy 
stracili życie na afgańskiej ziemi. Od rozpo-
częcia misji w Afganistanie poległo 31 Pola-
ków, w tym jeden cywil.
Choć żołnierze osobiście nie mogli odwie-
dzić grobów swych kolegów to we wszyst-
kich polskich bazach wspominali tych, którzy 
odeszli na wieczną wartę.
Podczas Mszy świętej, odprawianej przez ks. 
ppłk. Jerzego Niedzielskiego w Kaplicy pod 

wezwaniem Miłosierdzia Bożego 
w Ghazni, przedstawione zosta-
ły sylwetki wszystkich Polaków 
poległych w Afganistanie. Przy 
zgaszonym świetle i dźwiękach 
muzyki, na dużym ekranie wy-
świetlane były zdjęcia tragicznie 
zmarłych, a każdy chętny mógł 
zapalić symboliczną świeczkę. 
Kolejka była długa…
W tym dniu, w sposób szczególny zmarłych 
i poległych wspominali, stanowiący trzon 
polskiego kontyngentu, żołnierze 15 Giżyc-
kiej Brygady Zmechanizowanej, którzy nie-

dawno pożegnali swego kolegę, śp. sierż. 
Mariusza Deptułę.

Tekst: Zespół PIO PKW Afganistan

Czas zadumy w Afganistanie
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Na północny wschód od centrum miasta Ło-
dzi znajduje się dzielnica zwana Doły z ulicą 
Smutną, gdzie znajduje się 7 cmentarzy róż-
nych wyznań. Nazwa pochodzi od wioski, 
która tu istniała w XIX wieku i wywodzi się 
z czasów rozwoju miasta, gdzie wydobywano 
glinę potrzebną do wyrobu cegły na budowę 

nowych pałaców, domów i hal fabrycznych. 
Pozostałe hałdy  i wyrobiska ukształtowały 
teren pagórkowaty, którego miasto nie wyko-
rzystało pod budowę domów mieszkalnych 
przeznaczając go na nową nekropolię łódz-
ką dla różnych wyznań religijnych. Plan no-
wej nekropolii wykonał inż. Ignacy Stebelski. 
Pierwszy pogrzeb osób wyznania ewangelicko 
– augsburskiego odprawiono w 1902 roku. 
Znajduje się tu także cmentarz rzymsko-kato-
licki pw. św. Wincentego a Paulo, cmentarz 
komunalny, cmentarz prawosławny pw. św. 
Aleksandra Newskiego, cmentarz kościoła 
chrześcijan baptystów, cmentarz kościoła zie-
lonoświątkowego, cmentarz kościoła staroka-
tolickiego mariawitów oraz nieduży cmentarz 
wojskowy, który znajduje się na samym końcu 
kompleksu cmentarzy i jest pod administracją 
Parafii Wojskowej p. w. św. Jerzego w Łodzi. 

nie spoczywają na 
wojskowym cmen-
tarzu. Cmentarz 
Wojskowy w Łodzi 
jest o tyle ciekawy, 
że można tu odnaleźć mogiły i groby żołnie-
rzy od 1933 roku, obrońców naszej Ojczyzny, 
bohaterów walk w różnych miejscach na 
świecie, gdzie polski żołnierz walczył o „Wol-
ność Naszą i Waszą”, którzy po powrocie do 
Ojczyzny złożyli tutaj swoje doczesne szcząt-
ki. Obecność szpitala wojskowego w Łodzi 
sprawiła, że przywożono rannych z różnych 
miejsc gdzie toczono walki. Wyleczeni wracali 
do swoich domów a zmarłych często grzeba-
no na tym właśnie cmentarzu wojskowym.
Najstarszą zachowaną mogiłą choć nieco 
z uszkodzonym pomnikiem jest grób car-
skiego żołnierza z 1910 roku podporucznika 
Michaiła Gawriłowa. Dalej znajduje się 7 gro-
bów legionistów I Brygady Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Są 2 groby Powstańców Wiel-
kopolskich w tym kapitana Tadeusza Walcza-
ka odznaczonego Krzyżem Polonia Restituta 
oraz 4 groby Powstańców Śląskich, 4 mogiły 
żołnierzy walczących w I i II wojnie światowej, 
wśród nich płk Lucjan Kępiński – odznaczony 

Na cmentarzu wojskowym w Łodzi…
Na cmentarzu tym odbywają się pogrzeby 
żołnierzy, osób z rodzin wojskowych oraz tych 
osób, których rodziny posiadają już groby na 
tym cmentarzu. Coraz częściej odbywają się 
pogrzeby w grobie rodzinnym osób skremo-
wanych lub do specjalnie przygotowanej do 
tego celu ściany urnowej (kolumbarium). Przy 

wejściu na cmentarz znajduje się tablica mar-
murowa z napisem CMENTARZ WOJSKOWY. 
Dalej widzimy małą kaplicę, w której odbywa-
ją się obrzędy pogrzebowe za zmarłych oraz 
Msze św.  w czasie pogrzebów. 
W oknach kaplicy znajdują się 
ozdobne witraże, które przed-
stawiają św. patronów wojska: 
między innymi św. Jerzego, św. 
Marcina, św. Huberta, św. Lon-
ginusa. 
Na zewnętrznej stronie kaplicy 
jest umieszczone logo Ordyna-
riatu Polowego WP z hasłem 
„BÓG – HONOR – OJCZYZNA” 
oraz tablica upamiętniająca 
bohaterskich lotników polskich, 
którzy zginęli w bitwach po-
wietrznych nad Łodzią - jednak 
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Krzyżem Virtuti Militari. Można odnaleźć gro-
by obrońców Lwowa z 1920 roku oraz War-
szawy z 1939 roku. Jest też grób żołnierza, 
który walczył w obronie Lwowa w 1920 roku 
potem w 1939 deportowany na wschód, 
wraz z armią Andersa walczył pod Monte 
Cassino, pochowany tutaj st. sierż. Stanisław 
Pawłowski żołnierz II Korpusu. Ciekawostką 
jest grób najmłodszego uczestnika obrony 
Westerplatte ppor. Ryszarda Duzika. Histo-
rycznymi mogiłami są 3 groby Powstańców 
Warszawy oraz symboliczny grób harcerza, 
uczestnika Powstania, Mirosława Walczaka. 
15 grobów to żołnierskie mogiły żołnierzy 
odznaczonych Krzyżem Virtuti Militari oraz  
 8 grobów należy do Polaków, którzy zdoby-
wali benedyktyński klasztor na Monte Cassi-
no. Świadectwem udziału polskich żołnierzy 
na różnych frontach II wojny światowej są 
groby polskich żołnierzy Sił Zbrojnych na 
Zachodzie wśród nich chor. Bolesława Mi-
chalaka – pilot RAF- u z Dywizjonu 304, mjr 
Tadeusza Żukowskiego i Stanisława Lesz-
czyńskiego – z 1 Polskiej Samodzielnej Bry-
gady Spadochronowej gen. Sosabowskiego, 

uczestników bitwy pod 
Arnhem, symboliczny 
grób Szymona Sobienia 
walczącego pod Tobru-
kiem, a pochowanego 
w Nowej Zelandii, chor. 
Henryka Robaszkiewicza 
– ułana 21 Pułku Ułanów 
Podolskich, uczestnika 
kampanii francuskiej w 
1940 roku. Można odna-
leźć 16 grobów żołnierzy 
Armii Krajowej – z pew-
nością jest ich więcej, ale 
nie zawsze w dziejach 
naszej historii można 
było o tym mówić a ta-
blice nagrobne pozbawione są inskrypcji na 
ten temat.
Ponad 30 grobów to uczestnicy II wojny świa-
towej, wśród nich żołnierze 1. Dywizji WP im. 
Tadeusza Kościuszki, którzy brali udział w 
bitwie pod Lenino jak płk Jan Rudnicki czy 
chor. Janina Niedzielska, która przeszła szlak 
bojowy od Lenino do Berlina, jest grób „kle-
berczyka” kpt. Tadeusza Masłowskiego, Syna 
Pułku Jana Tabora „ kościuszkowca” oraz 
chor. Wandy Tryścień z baonu Emilii Plater. 
Przy głównej alei znajduje się kwate-
ra zbiorowych mogił żołnierzy poległych  
w czasie II wojny światowej w różnych bi-
twach w okolicach Łodzi. Są wśród nich żoł-
nierze różnej rangi i stopni, jednak wielu jest 
bezimiennych. Wśród grobów żołnierskich 
można znaleźć groby byłych więźniów obo-
zów koncentracyjnych z Oświęcimia, Buchen-
waldu, Gusen-Mauthausen, Sachsenhausen, 
Radogoszcza oraz symboliczne groby zamor-
dowanych w Katyniu, Starobielsku oraz w 
łagrach na Syberii. 
Znajduje się tu także grób sapera poległego 
w latach 70., a dla upamiętnienia wszystkich, 
którzy zginęli w czasie akcji rozminowywania 
kraju postawiono tu obelisk poświęcony sa-
perom. 
Z grobów współczesnych należy wymienić 
grób pierwszego w historii komendanta 
– dziekana Wydziału Lekarskiego WAM płk. 
prof. dr hab. n. med. Bolesława Gwoździa, 
gen. bryg. Ryszarda Wilczyńskiego, groby by-

łych Komendantów Garnizonu Łódź i Sieradz, 
groby lekarzy i profesorów WAM w tym prof. 
Doktora Honoris Causa Jana Pruszyńskiego 
oraz groby emerytów wojskowych, którzy 
odeszli na wieczną wartę w ostatnich latach. 
Na cmentarzu wojskowym znajduje się grób 
ppłk. Mirosława Wilczyńskiego – który zginął 
w katastrofie samolotu Cassa w 2008 roku 
pod Mirosławcem. Oprócz żołnierzy są spo-
czywają tu także twórcy kultury m. in.: reży-
sera i dokumentalisty Bogdana Kowalika czy 
Heleny Tchórzewskiej – malarki.
Przychodząc na cmentarz wojskowy modlimy 
się za zmarłych, zapalamy znicze i stawiamy 
kwiaty na grobach, w ten sposób wyrażając 
naszą pamięć  i wdzięczność dla naszych 
bliskich zmarłych oraz wiarę w zmartwych-
wstanie. Wśród pomników i mogił możemy 
uczyć się historii bitew żołnierzy polskich. 
Ci bohaterowie, którzy spoczywają na tym 
cmentarzu są wzorem bohaterstwa, odwagi 
i honoru oraz patriotyzmu. Walczyli o wolną 
Polskę na różnych frontach, służyli Ojczyźnie 
często poświęcając swoje życie. Ich imiona i 
zasługi wypisane na pomnikach nagrobnych 
mówią o wielkiej miłości do Ojczyzny. Non 
omnis moriar – nie wszystek umrę - nadzieja 
zmartwychwstania i pamięć o nich niech po-
zostanie w sercach naszych na zawsze.

Opracował: ks. ppłk Stanisław Błądek 
zdjęcia: Piotr Piotrowski
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Holandia-Breda
Minęło 67 lat od chwili, gdy wolna Breda witała oswobodzicieli miasta, żołnierzy 1. Polskiej 
Dywizji Pancernej napisami „Dziękujemy wam Polacy”. Jednym z akcentów rocznicowych 
uroczystości w holenderskim mieście, którego honorowym obywatelem był gen. broni Sta-
nisław Maczek, było zorganizowanie w ostatnich dniach października br. wystawy fotogra-
ficznej „20 lat pancerniackiej przyjaźni 1991–2011”.
W kościele p.w. św. Wawrzyńca odprawiona została Msza św., w której uczestniczył am-
basador RP Janusz Stańczyk, reprezentanci środowisk kombatanckich, mieszkańcy Bredy, 
przedstawiciele Polonii oraz żołnierze „Czarnej Dywizji”. Oprócz dowódcy 11 Dywizji Ka-
walerii Pancernej (11DKPanc), gen.  dyw. Mirosława Różańskiego, znaleźli się także gen. 
bryg. Cezary Podlasiński wraz z podległymi mu Ułanami i Dragonami z 10 Brygady Kawa-
lerii Pancernej oraz prezes Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków, generał brygady 
rezerwy Zbigniew Szura.
Po zakończonej Mszy goście obejrzeli wystawę „20 lat pancerniackiej przyjaźni 1991–
–2011”, stanowiącą fotograficzny zapis procesu przejmowania oraz kontynuacji tradycji 
1 Polskiej Dywizji Pancernej (1PDPanc) przez żołnierzy „Czarnej Dywizji”.
Ostatnim, ale bardzo istotnym akcentem wizyty żołnierzy spod znaku husarskiego skrzydła 
w holenderskiej Bredzie był udział w apelach pamięci na honorowych cmentarzach woj-
skowych w Ginneken oraz Etensebaan, miejscach, gdzie spoczywają żołnierze 1. Dywizji 
Pancernej. Zapalając symboliczne znicze, składając wieńce z biało-czerwoną wstęgą na 
grobie generała broni Stanisława Maczka, zapewnili o tym, że stoją na straży pamięci 
o żołnierzach 1. Polskiej Dywizji Pancernej, których wolna Breda witała napisami „Dziękuje-
my wam Polacy”.                                                                                                            kg

Kronika
Diecezji Wojskowej

Włochy
Jak każdego roku, 2 listopada w dzień zaduszny na polskim cmentarzu wojennym w Casa-
massima, odbyła się uroczysta Msza święta w intencji poległych polskich żołnierzy, którzy 
zmarli w wyniku odniesionych ran w walce nad rzeką Sangro i na Monte Cassino.
Mszy świętej przewodniczył ksiądz Andrzej Wiśniewski kapłan pochodzący z Polski, a ho-
milię wygłosił ks. mjr Paweł Piontek.
W Eucharystii uczestniczyli: przedstawiciel Ambasady Polskiej we Włoszech – attaché woj-
skowy płk Andrzej Sarna, burmistrz miasta Casamassima, przedstawiciele włoskiej armii, 
policji, liczna grupa mieszkańców miasta, siostry zakonne oraz polscy studenci z Bari. 
Armia włoska wystawiła na tę uroczystość kompanię i wartę honorową.
Po Mszy świętej pan płk Sarna podziękował społeczności Casamassima za pamięć i troskę 
jaką otaczają groby polskich żołnierzy. Szczególnie podziękował polskim studentom za to, 
że co roku w ten dzień nawiedzają skrawek polskiej ziemi we Włoszech. Przed błogosła-
wieństwem odmówiona została modlitwa ekumeniczna przez duchownego prawosławne-
go, bowiem na cmentarzu spoczywają także żołnierze innych wyznań.
Po zakończonych uroczystościach na cmentarzu, otwarto piątą już edycję wystawy zdjęć 
i pamiątek, które są żywym świadectwem obecności polskich żołnierzy w regionie Puglia. 
Współorganizatorami wystawy byli Gianluca Vernole, Stefania Castellano oraz Żaneta Na-
wrot – młoda i pełna energii emigrantka z Polski, która zafascynowana historią polskich 
żołnierzy w tym regionie, postanowiła wskrzesić na nowo pamięć o nich wśród nowego 
pokolenia mieszkańców.                                                                                                 pp

Poznań
W Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się 
29 października, uroczysta gala z okazji 
jubileuszu 90-lecia Związku Oficerów 
Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Uroczystość objął patronatem 
prezydent RP Bronisław Komorowski.
W gronie licznych gości, którzy przybyli 
na uroczystość byli m.in.: Minister ON 
Tomasz Siemoniak, senator Jadwiga 
Rotnicka, wicewojewoda wielkopolski 
Przemysław Pacia, wicemarszałek wo-
jewództwa wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, ks. płk prał. Józef Srogosz 
– przedstawiciel Biskupa Polowego WP, 
zastępca dowódcy 3 Warszawskiej Bry-
gady Rakietowej płk Mirosław Bodnar.
Jubileuszowe obchody były okazją do 
uhonorowania Związku, jego członków 
i osób z nim współpracujących. Zwią-
zek Oficerów Rezerwy RP za zasługi w 
prowadzonej działalności statutowej 
otrzymał kilka odznaczeń, którymi ude-
korowano sztandar ZOR RP. Licznymi 
odznaczeniami uhonorowano także 
wiele osób związanych ze środowiskiem 
Związku Oficerów Rezerwy.
Po zakończeniu części oficjalnej uczest-
nicy uroczystości mogli podziwiać pro-
gram artystyczny w wykonaniu Repre-
zentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.
Z Teatru Wielkiego członkowie Związku 
i zaproszeni goście udali się do Centrum 
Szkolenia Wojsk Lądowych, gdzie mieli 
możliwość zwiedzenia Muzeum Broni 
Pancernej. Tutaj też odbyło się spotka-
nie integracyjne kombatantów, rezer-
wistów, żołnierzy, młodzieży oraz gości, 
które zakończyła tradycyjna wojskowa 
grochówka.                                     alka



XI  Motocyklowy Rajd Katyński 
(27 VIII - 12 IX 2011 r.)

 fot. por. Józef Piecek
W Żułowie, gdzie urodził się J. Piłsudski

Na wileńskiej Rossie

Pomnik ściętego dębu 
przed katedrą
w Kamieńcu Podolskim

 Wiktor Węgrzyn ,inicjator i komendant rajdu

Ordynariusz kamieniecko-podolski bp Leon Dubrawski (OFM)

Huta Pieniacka

Msza św. w spalonym kościele

Chocim


