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Refleksje niedzielne

Posłał Bóg anioła z Dobrą Nowiną. Nowina, 
która odmienia losy świata, a człowiekowi, 
który ją przyjmie i pokocha otwiera szczęśli-
wą przyszłość, której nie zdoła objąć umysł 
człowieka.
Piękna wizja, ale czy dostępna każde-
mu? Takie pytanie stawia sobie niejeden 
z nas, współczesnych chrześcijan, którzy 
nie mają odwagi podjąć tej nowiny w 
swoim życiu i pragną pozostawić sobie 

furtkę bezpieczeństwa, wyjście awaryjne, 
gdyby coś nie tak poszło. Ale co ma iść 
nie tak?
Jednak bliskość Pana Boga wydaje się dla 
wielu chrześcijan wciąż wielkim i niespeł-
nionym pragnieniem. Bo jak uwierzyć w tę 
bliskość Boga, gdy wiele wydarzeń w moim 
życiu jakby przeczyła temu, że i ja otrzyma-
łem Boże błogosławieństwo. Stąd mój lęk 
i obawy.

Maryja także lękała się przyszłości, ale 
wszystko stawia na Boga i nie zostaje sama. 
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc najwyż-
szego osłoni cię. A ja? Czy mogę liczyć na 
moc z góry? Czy mogę być pewien, że z tym 
wszystkim co niesie świat nie zostanę sam? 
Przypatrz się historii swego życia, ile tam 
mimo wszystko codziennych Bożych inter-
wencji, muśnięcia Bożej Miłości choć nie 
zwracasz na to uwagi. Nie bój się! Woła Po-
słaniec. Nie bój się zaangażować i ująć rękę 
Tego, który kocha. On jest i będzie przy tobie 
bez względu na to, co zrobisz.

18 grudnia – 4 Niedziela Adwentu

Słowo stało się ciałem. A czy to coś zmie-
nia? Ostre pytanie w ten wyjątkowy dzień. 
Dzień szczególny. Miły i ciepły, bez względu 
na panującą pogodę. Dzień, w którym serce 
rozpływa się w zapachu piernika, nuceniu 
pod nosem kolędy i patrzeniu w migają-

ce światełka na choince. Dzień w którym, 
z przyzwyczajenia jest nam miło i dobrze na 
duszy. Ale gdzie jest ON.
Zmarznięte Dzieciątko ukryte w głodnym dziec-
ku, samotnej staruszce, dla której nikt już nie 
ma czasu. ON zapominany w chorych i opusz-

czonych, wręcz odrzuconych. ON w oczernia-
nych i poniżanych. ON! Czemu nie ma go przy 
pustym talerzu po wigilijnej wieczerzy? Bo On 
oczekuje abym to ja przemeblował całość mych 
pragnień, by nie zasłaniały i nie przeszkadzały 
mi dostrzec małą Miłość zagubioną gdzieś po-
śród świata, od której tak często odwracam 
wzrok, bo jest za bardzo wymagająca.
Gdzie jesteś Boże Dziecię, by przywrócić 
porządek wartościom mego życia? Przyjdź 
i nie zwlekaj, nawet gdy ja mam tysiące 
innych spraw na głowie i wzrok skierowa-
ny na wszystko, tylko nie na Ciebie. Przyjdź 
i narodź się w sercu moim, które zionie taką 
pustką. Przyjdź i daj mi moc, abym stał się 
dzieckiem Bożym.
Przyjdź, bez Ciebie ten świat pozbawiony 
jest sensu.  

25 grudnia – Boże Narodzenie

„Bóg posłał anioła Gabriela... do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem 
Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”.

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”.
„Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”

ks. mjr Mateusz Hebda

Błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia 

wszystkim Czytelnikom
i Współpracownikom

życzy Redakcja

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA GRUDZIEN 
Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności były zawsze szanowane 
i chronione przed wszelką przemocą i wyzyskiem
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Na początku adwentu Duch Święty słowami 
niedzielnej liturgii: „uważajcie”, „czuwajcie” 
i „rozumiejcie” zachęca nas do podjęcia wy-
siłku umysłu i serca, celem przygotowania 
do dobrego przeżycia tajemnicy Narodze-
nia Pańskiego. Czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy pan domu przyjdzie (por. Mk 13,35). 
„Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nade-
szła dla was godzina powstania ze snu. 
Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż 
wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, 
a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki 
ciemności, a przyobleczmy się w zbroję świa-
tła” (Rz 13,12-13).
Pierwszą, która zrozumiała, że „zbawie-
nie jest bliżej nas”, jest Maryja – Niewiasta 
z Nazaretu. Kiedy anioł Gabriel „rzekł do 
Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem 
łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus” (Łk 1, 30-31) 
– odpowiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska, 
niech Mi się stanie według twego słowa!” 
(Łk 1,38). Maryja czuwała, jak ewangeliczna 
„panna roztropna z zapaloną lampą w rę- 
ku”. Z ufnością, natychmiast otworzyła drzwi 
swojego serca dla Boga, który w swoim Synu 
chciał „zamieszkać” pośród ludzi. Zgoda na 
Boże macierzyństwo uruchomiła cały proces 
zbawienia, pojednania człowieka z Bogiem 
w Jezusie Chrystusie. U początku Nowego 
Przymierza Boga z ludzkością, stanęła ko-
bieta – Maryja. To absolutna nowość, wszak 
w Starym Testamencie Bóg zawierał przy-
mierze z mężczyznami: Noem, Abrahamem, 
Mojżeszem...
Jezus, narodzony z Maryi, przezwyciężając 
obowiązujące w kulturze swej epoki normy, 
przyjmował wobec kobiet postawę szacun-
ku, zrozumienia i serdeczności. W ten spo-
sób pokazał na nowo godność, którą kobieta 
miała od początku w planie i miłości Boga. 
Chrystus, zarówno słowem jak i czynem kon-
sekwentnie sprzeciwiał się wszystkiemu, co 
uwłaczało godności kobiety. Wziął w obronę 
jawnogrzesznicę, rozróżniając osobę, od zła, 
które czyniła. O największych Bożych tajem-
nicach rozmawiał z Samarytanką, zaś Marii 
i Marcie – siostrom Łazarza, objawił prawdę 
o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym.
Kobiety towarzyszyły Jezusowi, gdy prze-
mierzał Palestynę głosząc Dobrą Nowinę. 
Uważnie słuchały Jego nauki (por. Łk 8,2-3). 
W Wielki Piątek, te, które „wiele umiłowały”, 
przezwyciężając lęk, zdały egzamin z wier-
ności. Żona Piłata stanęła w obronie Chry-
stusa w czasie procesu, prosząc męża: Nie 
czyń temu Niewinnemu nic złego (por. Mt 
27,19); Weronika chustą otarła twarz Ska-
zańca; Maryja towarzyszyła swemu Synowi 
na drodze krzyżowej do końca; pod krzyżem 
stały niewiasty i tylko jeden mężczyzna – Jan 
Apostoł. Również w poranek wielkanocny, 
jako pierwsza spotkała Zmartwychwstałego 
kobieta – Maria Magdalena. Ona też zanio-
sła tę radosną wieść Apostołom.

2011 roku uczyńmy więc czasem rachunku 
sumienia z poszanowania godności kobiety. 
Jego owocem niech będzie przemiana serc 
i postaw.
Kobieta i mężczyzna w zamyśle Bożym są 
równi. Święty Paweł pisał, że w ekonomii 
zbawienia „nie ma już Żyda ani poganina, 
nie ma już niewolnika ani człowieka wolne-
go, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszy-
scy bowiem jesteście kimś jednym w Chry-
stusie Jezusie” (Ga 3,27).
Należy z całą mocą powiedzieć, że dziś źró-
dłem przemocy oraz dyskryminacji wobec 
kobiet jest brak poszanowania zamysłu Boga 
wobec kobiety, zanegowanie jej godności 
oraz należnego miejsca w rodzinie i społe-
czeństwie. Aby zmienić tę sytuację, potrzeb-
na jest zmiana myślenia, przestawienie go 
na tory ewangeliczne; ale także konkretne 
działania w Kościele i społeczeństwie.
Zwracam się więc do księży kapelanów, aby 
z odwagą podejmowali działania duszpa-
sterskie, mające na celu poprawę losu kobiet, 
zwłaszcza dotkniętych przemocą w domu, 
w pracy czy też w miejscu służby.
Apeluję do pracodawców, których zdecydo-
wana większość to katolicy. Proszę, odrzuć-
cie praktykę niższego wynagradzania kobiet 
za ich pracę, tylko dlatego, że są kobietami. 
Uszanujcie te, które chcą łączyć macierzyń-
stwo z karierą zawodową. Przecież od ich 
poświęcenia zależy przyszłość narodu, a więc 
nas wszystkich.
Zwracam się do dowódców jednostek woj-
skowych, komendantów służb munduro-
wych, aby w wyznaczaniu obowiązków i za- 
dań, w miarę możliwości, uwzględniali sy-
tuację rodzinną kobiet-żołnierzy, czy kobiet-
-funkcjonariuszek, zwłaszcza wychowują-
cych małe dzieci.
Proszę Was, Mężowie, abyście w duchu mi-
łości, na nowo przemyśleli podział obowiąz-
ków domowych. Ciężar troski o dzieci, ich 
wychowywanie, prowadzenie domu powin-
ny być sprawiedliwie dzielone między mał-
żonków, aby nikt nie był pokrzywdzony.
 Wzywam wszystkich, aby szczególnie w ad-
wentowym czasie kontemplacji słów i czy- 
nów Maryi, noszącej pod swoim sercem Zba-
wiciela świata, w sposób szczególny okazy-
wali wdzięczność kobietom, które trudzą się 
w różnych dziedzinach życia społecznego: 
w służbie zdrowia, w przedszkolach, szko-
łach, uniwersytetach, domach opieki, para-
fiach, stowarzyszeniach i ruchach.
Usilnie proszę, abyśmy w naszych chrześci-
jańskich rodzinach, w kontekście przygoto-
wania do najbardziej rodzinnych świąt – Bo-
żego Narodzenia, na nowo odkryli „geniusz 
kobiety” – matki, żony, siostry, córki. To ko-
bieta jest duszą domu. Ona sprawia, że czte-
ry ściany stają się domem, wypełniają się ży-
ciem. Niech spotkanie przy wigilijnym stole, 
będzie okazją do wyrażenia im wdzięczności 
za cichą codzienną obecność, za wieloraką 

Szczególną rolę w dziejach Kościoła pełni 
Matka Jezusa. Pod krzyżem, spełniając Chry-
stusowy testament, przyjęła nas za Swoje 
dzieci stając się Matką Kościoła. W wieczerni-
ku trwała na modlitwie z Apostołami, otwie-
rając wraz z nimi umysł i serce na dary Ducha 
Świętego. Przez Kościół nazwana została: 
Orędowniczką, Pocieszycielką, Pośredniczką 
łask… Wiele miejsc na świecie naznaczonych 
jest Jej szczególną obecnością i działaniem: 
Lourdes, Fatima, Jasna Góra, La Salette, Gu-
adalupe i inne. Maryja nieustannie troszczy 
się o nas, wzywa do nawrócenia i przekonuje 
o miłości miłosiernej swego Syna.
W klimacie adwentowej refleksji, razem z Ma- 
ryją staramy się na nowo odkryć i zrozumieć, 
że kobieta także dzisiaj jest często pierwszą 
osobą, która otwiera drzwi ludzkich serc dla 
Boga i drugiego człowieka. Już w poemacie 
zamieszczonym w Księdze Przysłów (31,10-
-31), a poświęconym „dzielnej niewieście”, 
autor natchniony podkreśla „geniusz kobie-
ty”. Wymienia cechy, które sprawiają, że „jej 
wartość przewyższa perły”. Pośród nich jest 
i ta: „jej strojem siła i godność”. „Niewiasta 
dzielna” na mocy Bożego powołania jest 
więc źródłem siły duchowej w małżeństwie 
i rodzinie. To jej w sposób szczególny Bóg 
powierza człowieka: męża i dzieci. To ona, 
stojąc u boku mężczyzny, pierwsza wycho-
wuje dzieci w duchu wiary i tradycji Kościo-
ła. Co matka zaszczepi w sercu dziecka – to 
zwykle staje się na całe życie fundamentem 
dla świata wartości. Czytamy w Księdze 
Przysłów: „powstają synowie, by szczęście 
jej uznać, i mąż, ażeby ją sławić”. W tym 
kontekście warto przypomnieć jedno zdanie 
z Zapisków więziennych kard. Stefana Wy-
szyńskiego: „Ilekroć wchodzi do twego po-
koju kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś 
najbardziej zajęty”.
Niestety, podobnie jak w przeszłości, tak i 
w naszych czasach, kobiety są niejednokrot-
nie niedoceniane, pomijane i spychane na 
margines życia rodzinnego, zawodowego, 
społecznego oraz politycznego. Niepokoi 
skala wykorzystywania seksualnego i prze-
mocy wobec kobiet. Mimo formalnego uzna-
nia ich równych praw, często doświadczają 
one faktycznych nierówności, a nawet dys-
kryminacji. W tej sytuacji należy przypomnieć 
wskazania bł. Jana Pawła II z adhortacji Chri-
stifideles laici: „W sytuacji, w której kobieta 
musi znosić rozmaite formy dyskryminacji 
i godzić się na zajmowanie marginesowych 
pozycji tylko dlatego, że jest kobietą, istnieje 
pilna potrzeba obrony i promocji osobowej 
godności kobiety, a więc jej równości wobec 
mężczyzny” (nr 49).
Dla nas chrześcijan, adwent jest okazją do 
kontemplacji słów i czynów Maryi, Mat-
ki Jezusa. Jednocześnie powinien stać się 
czasem szczególnej refleksji nad godnością 
kobiety, jej powołaniem i rolą jaką odgrywa 
w naszym najbliższym otoczeniu. Adwent 

Geniusz kobiety
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posługę wobec bliskich, za wyjątkowy klimat 
rodzinnego świętowania.
Kończąc, zachęcam wszystkie kobiety, aby 
zabiegały nie tylko o to, co zewnętrzne, 
ale przede wszystkim o bogactwo życia 
wewnętrznego, które wypływa z przyjaźni 
z Bogiem. Bądźcie zawsze strażniczkami ży-
cia, które wam Bóg powierza. Bądźcie wraż-

liwe na krzywdę, niesprawiedliwość, złe trak-
towanie słabych, bezbronnych i stawianych 
poza margines życia społecznego. Nasze cza-
sy oczekują na objawienie się owego „geniu-
szu” kobiety, który zabezpieczy wrażliwość 
na człowieka w każdej sytuacji: dlatego, że 
jest człowiekiem! I dlatego, że „największa 
jest miłość” (1 Kor 13,13).

Na czas adwentowej refleksji nad osobą 
Dziewicy Maryi oczekującej narodzenia Syna, 
oraz godnością i powołaniem każdej kobiety, 
udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

bp Józef Guzdek 
Biskup Polowy Wojska Polskiego

– Janie Pawle teraz przyjdź z mocą jak Błogosławiony – przy dźwię-
kach pieśni beatyfikacyjnej wojskowi w galowych mundurach i wło-
darze miasta wnieśli na ramionach relikwiarz z relikwiami pierwsze-
go stopnia bł. Jana Pawła II. Tak wyróżnieni szczególną obecnością 
Papieża parafianie z parafii cywilno-wojskowej p.w. św. Józefa Ob-
lubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie mogą wypraszać 
łaski dla siebie, swoich rodzin, ojczyzny i świata całego. Euchary-
stii, połączonej z instalacją relikwii, przewodniczył 7 grudnia 2011 r. 
abp Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej.

Wprowadzenie relikwii do kościoła w Le-
gionowie miało bardzo uroczysty charakter. 
A motywem dbałości o każdy szczegół piękna 
liturgii, do której włączeni zostali tak licznie 
parafianie, była wielka wdzięczność za dar 
Jana Pawła II. Relikwiarz został przywieziony 
do kościoła w asyście legionowskiej Policji 
i Straży Pożarnej. Harcerki z 277 legionow-
skiej drużyny ZHR „Świt” utworzyły wzdłuż 
kościoła szpaler. Wraz z relikwiarzem, który 
stanął wśród żółtych i białych kwiatów przy 
ołtarzu, wniesiony został obraz Jana Pawła II 
z fragmentem jego sutanny (relikwie drugie-
go stopnia), który będzie peregrynował po 
rodzinach – „kościołach domowych”.
– „Pamięć zachować i tożsamość Boguro-
dzica nam pomoże” – śpiewali zgromadzeni 
w świątyni pieśń beatyfikacyjną, a abp Hoser 
poświęcił obraz peregrynacyjny. To przed nim 
poczet sztandarowy 1 Warszawskiej Dywizji 

wienia sobie pytania, czy jest ono dążeniem 
do świętości, podstawowego celu każdego 
chrześcijanina.
– „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez 
zmęczenia, bez znużenia idą” – usłyszeli Iza-
jaszowe uskrzydlające słowa wszyscy „zmę-
czeni i utrudzeni”, przeczytane przez lektora 
w mundurze kościuszkowca.
– „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utru-
dzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrze-
pię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie 
się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny 
sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-
szych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, 
a moje brzemię lekkie” – słowa Ewangelii 
według św. Mateusza odczytał ks. Dariusz 
Kowalski.
– Dzisiejsze Słowo Boże adresowane jest do 
tych, co są zmęczeni, zawiedzeni, smutni, 
mówił w homilii abp Hoser.
– I jest to Słowo, które tchnie optymizmem, 
nadzieją, podkreślił. Dlaczego jesteśmy znu-
żeni, zmęczeni i smutni? Bo wycieka z nas 
nadzieja, a pochłania beznadziejność, roz-
ważał słowa czytań abp Hoser. Wydaje się 
nam – tyle sił przeciwnych, że sobie nie po-
radzimy.

Bóg dodaje mocy zmęczonemu, brzmi wy-
raźnie przesłanie z Księgi Izajasza.
– Ilustracją prawdy o Duchu ożywicielu, 
o Duchu Bożym jest osoba Jana Pawła II, 
mówił dalej ordynariusz warszawsko-praski. 
Ostatnie lata jego życia, choroby, gdy już nie 

Pamięć zachować i tożsamość

Zmechanizowanej pochylił 
płat sztandaru.
– Na 25 lecie pontyfikatu, 
w 2003 r. pojechałem z piel-
grzymką samorządowców 
z całej Polski do Ojca świę-
tego, dzielił się osobistym świadectwem pre-
zydent Legionowa, Roman Smogorzewski. 
– Chciałem poprosić o błogosławieństwo dla 
miasta, ale słowa uwięzły mi w gardle, więc 
tylko ucałowałem pierścień, a Jan Paweł II 
pobłogosławił mnie. Teraz wiem, że to nie 
było tylko dla mnie, ale dla Legionowa, mó-
wił prezydent.
W imieniu parafian abp. Henryka Hosera 
powitała rodzina wojskowa oraz proboszcz 
ks. prałat płk Sławomir Żarski.
– Świętość Jana Pawła II, mówił we wpro-
wadzeniu do Mszy św. abp Hoser, skłania 
do zrewidowania własnego życia, do posta-

Legionowo: instalacja relikwii Jana Pawła II 
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mógł nawet mówić, były najbardziej twórcze 
i płodne. Jego duch był gorejący, jego serce 
biło dla Boga i człowieka.
Jan Paweł II tę ewangelię znał na pamięć; nią 
żył i oddychał.
– Przyjdźcie do mnie wszyscy utrudzeni… 
a ja was poprowadzę i przeprowadzę. Bo to 
Pan wam da środki by cel osiągnąć. Cel drogi 
– zjednoczenie z Bogiem, który go przyjął do 
swego Królestwa. Dziś doświadczamy wsta-
wiennictwa Jana Pawła II jako błogosławio-
nego, mówił abp Hoser.
– Papież Jan Paweł II był nie tylko Piotrem 
naszych czasów, ale i Mojżeszem naszych 
czasów, który przeprowadził nas przez „mo-
rze czerwone”. Uczył, że wolność to trudny 
dar, trudne dziedzictwo… Wolność zakłada 
bowiem jedność, współpracę, solidarność.
Ordynariusz warszawsko-praski wskazywał, 
jak wielki dar pozostawił nam Jan Paweł II 
w postaci swojego bogatego nauczania. 
– Obejmuje ono wszystkie sfery życia; po-
litycznego, kulturalnego, ekonomicznego, 
społecznego rodzinnego. Wybór jego dzieł to 
16 tomów, 80 tysięcy stron – to skarb, do które-
go mamy sięgać, by się uczyć jak kochać Chry-
stusa we współczesnym świecie. To program, 
którym mamy żyć, podkreślił abp Hoser.
Przyjęcie relikwii błogosławionego Jana Paw- 
ła II to wielkie zobowiązanie – dojść jego śla-
dami aż do heroiczności cnót. A to oznacza 
wierność Bogu i człowiekowi. Gdy powierzymy 

nasze troski, trudne spra-
wy Jego wstawiennictwu, 
doświadczymy łaski; do-
świadczymy prawdy słów: 
„Jarzmo moje jest słod-
kie”, zakończył homilię 
abp Henryk Hoser.
W procesji z darami oł-
tarza szli przedstawiciele 
poszczególnych wspólnot 
parafialnych. Dziewczęca 
schola „Cherubinki” przy-
niosła chleb i winogrona, 
Żywy różaniec – nowe 
szaty dla liturgicznej służ-
by ołtarza, Franciszkański Zakon świeckich 
– brewiarz świeckich, Caritas – świecę pe-
regrynacyjną z wizerunkiem Jana Pawła II, 
Celina Majchrzak, poetka – wiersze poświę-
cone Janowi Pawłowi II, członkowie Rady 
parafialnej – witraż z wizerunkiem Patrona 
parafii – św. Józefa dla abp. Hosera, wspól-
nota Rodzin Nazaretańskich – chleb i wino 
do konsekracji.
Proboszcz parafii ks. płk Sławomir Żarski 
podziękował Abp Hoserowi za wsparcie u 
abp. Mokrzyckiego tej tak cennej dla parafii 
inicjatywy – sprowadzenia relikwii Jana Paw- 
ła II. Wyrazy wdzięczności złożył też gospo-
darz parafii na ręce bezpośredniego emisa-
riusza, który przywiózł ten cenny dar – Pana 
Jacka Kępińskiego.

Na zakończenie Eucharystii litanię do błogo-
sławionego Jana Pawła II poprowadził or-
dynariusz diecezji warszawsko-praskiej abp. 
Henryk Hoser.
Jak suplikacja zabrzmiały na zakończenie 
słowa przejmującej piosenki, poświęconej 
Janowi Pawłowi II: „dodaj siły nam i wiary, 
że porządek runie stary i opuści podłe kłam-
stwo prawdy tron”. Ten niezwykle mocny 
i piękny głos należał… do dziewczynki z war-
koczem z zespołu „Cherubinki”.
Ksiądz Dariusz Kowalski przy wtórze tej pie-
śni, „Zostań z nami” która dziś brzmi jak mo-
dlitwa, podawał relikwiarz do ucałowania 
wszystkim obecnym tego dnia w Kościele św. 
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

XXXVII Zjazd Nadzwyczajny Związku Harcerstwa 
Polskiego w Warszawie

Zjazd rozpoczął się od części roboczej, 
podczas której wybrano Prezydium Zjazdu 
w składzie 5 osób, z Przewodniczącym hm. 
Rafałem Sochą, oraz komisje: programową, 
strategiczną i statutową. Przyjęto program 
oraz dokumenty robocze dotyczące progra-
mu wychowawczego i statutu. Do komisji 
statutowej wpłynęły dwa projekty Statutu, 
co skomplikowało prace. Po przedstawieniu 
projektów i dyskusji nad nimi, która trwała 
do późnych godzin nocnych, przyjęto jedną 
wersję Statutu oraz wyznaczono godzinę, 
do której można było składać poprawki. 
W godzinach wieczornych kapłani – delega-
ci odprawili Msze św. w kaplicy Kompleksu 
Wojskowego 44.
Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się Mszą św. 
o godz. 9.00, po której nastąpiła dalsza 
część obrad. Po wprowadzeniu sztanda-
ru ZHP i odśpiewaniu hymnu harcerskiego 
głos zabrał przewodniczący ZHP hm. Adam 
Massalski. Przedstawił on sytuację ZHP oraz 
powitał gości i uczestników. Naczelniczka 
ZHP hm. Małgorzata Sinica zapowiedziała 
przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej Bronisława skierowane do delegatów 
Zjazdu, które uczestnicy wysłuchali i obej-
rzeli na telebimie. Prezydent, który był nie-
gdyś instruktorem ZHP, życzył uczestnikom 
Zjazdu, by prowadzonym przez nich pracom 
przyświecała idea braterstwa. Zwrócił także 
uwagę na potrzebę zachowania przez har-
cerstwo wychowania w duchu wypełniania 
misji służbie Polsce i jej obywatelom. Cytując 
słowa Baden-Powella o szukaniu w każdym 
przyjaciela, Prezydent apelował, by ruch 
harcerski był bardziej zintegrowany. Zamiast 
szukania powodów do kłótni pomiędzy 
organizacjami, radził, by wyjść z propozycją 
współpracy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski nadał także odznaczenia 
państwowe zasłużonym instruktorkom i in-
struktorom Związku Harcerstwa Polskiego 
za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, 
za działalność na rzecz kształtowania mo-
ralności i patriotycznej postawy polskiej 
młodzieży. Uroczystość wręczenia odzna-
czeń odbyła się w drugim dniu obrad. Aktu 
dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał 

W dniach od 2 do 4 grudnia br. odbył się w Warszawie 37. Zjazd Nadzwyczajny 
Związku Harcerstwa Polskiego, podczas którego zamierzano poruszyć sprawy doty-
czące programu wychowawczego, strategii i Statutu. 

Minister Maciej Klimczak, Podsekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Przewodniczący ZHP odznaczył złotym krzy-
żem „Za Zasługi dla ZHP” komendantkę 
Chorągwi Zachodniopomorskiej hm. Elżbietę 
Chudzik, zastępcę naczelnika ZHP hm. Krzysz-
tofa Budzińskiego oraz członków GK ZHP hm. 
Rafała Bednarczyka. Po ceremonii wręczenia 
odznaczeń głos zabrali: naczelniczka ZHP 
hm. Małgorzata Sinica, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji Narodowej Miro-
sław Sielatycki, wiceprezydent miasta stołecz-
nego Warszawy Włodzimierz Paszyński.
Ks. ppor Grzegorz Bechta zabrał głos w imie-
niu Biskupa Polowego Wojska Polskiego, 
Józefa Guzdka, który w swym posłaniu do 
uczestników Zjazdu pogratulował odwagi 
w podejmowaniu nowych wyzwań stwier-
dzając, że „potrzebna jest reforma struktur, 
ale jeszcze bardziej przemiana serca człowie-
ka. Ruch harcerski przeżyje prawdziwą odno-
wę, jeśli tworzyć go będą harcerki i harcerze 
wierni wartościom zapisanym w Prawie Har-
cerskim, opartym na Dekalogu i na Ewange-
lii”. Biskup Polowy podziękował harcerzom, 
że są „wzorem służby tym najwyższym war-
tościom. W czasie papieskich pielgrzymek – 
napisał biskup – stawaliście do Białej Służby 
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Bogu i ludziom, a w dniach żałoby narodo-
wej Wasze bezinteresowne zaangażowanie 
było znakiem głębokiego patriotyzmu. Dzię-
kuję za piękne świadectwo harcerskiej służby 
wszystkim druhnom i druhom. W szczegól-
ny sposób chciałbym podziękować za służbę 
jaką pełnią centralne władze ZHP, członko-
wie Rady Naczelnej oraz Kwatery Głównej 
ZHP, na czele z Druhem Przewodniczącym, 
harcmistrzem Adamem Massalskim oraz 
Druhną Naczelnik, harcmistrzynią Małgorza-
tą Sinicą”. Wyraził również wdzięczność dla 
księży kapelanów i duszpasterzy ZHP, którzy 
ofiarnie posługują harcerzom – „składam te 
podziękowania na ręce księdza harcmistrza 
Ronalda Kasowskiego, Naczelnego Kapelana 
ZHP – czytamy w biskupim posłaniu. Biskup 
Polowy wyraził także nadzieję, „że ta owoc-
na współpraca Kościoła katolickiego i Związ-
ku Harcerstwa Polskiego będzie się rozwijać 
i pogłębiać, we wzajemnym szacunku i po-
rozumieniu”. (Biskup Polowy WP, Józef Guz-
dek jest Delegatem Konferencji Episkopatu 
Polski ds. duszpasterstwa harcerz; całość 
przesłania zamieszczona na stronie Ordyna-
riatu Polowego WP: www.ordynariat.pl).
Kolejnymi zabierającymi głos byli: wiceprze-
wodniczący ukraińskiej organizacji skauto-
wej PŁAST Mykoł Muzał, przewodnicząca 
harcerstwa na Białorusi Maryna Jucho, wice-
przewodniczący ZHR Jarosław Błoniarz oraz 
wiceprzewodniczący SHK „Zawisza” FSE Ja-
rosław Sroka. Następnie hm. Rafał Bednar-
czyk przeczytał listy od zaproszonych gości, 
którzy nie mogą uczestniczyć w Zjeździe.
Po przerwie obiadowej wznowiono obra-
dy. Komisje zjazdowe pracowały cały czas, 
by wprowadzić poprawki do dokumentów 
dotyczących programu, strategii i Statutu. 
Zostały też przedstawione dokumenty doty-
czące uchwały programowej i strategicznej. 
Dalszą część obrad zdominowała kilkugo-

Episkopatu Polski oraz formuła mianowania 
kapelanów harcerskich.

ks. ppor. Grzegorz Bechta/jur

dzinna dyskusja nad przedstawionymi 
uchwałami. Uchwała programowa na 
najbliższe lata przyjęta 71 głosami prze-
ciwko 70, była poddana głosowaniu po 
raz drugi z powodu braku obecności 
na sali części delegatów. W trakcie re-
asumpcji głosowania delegaci na zjazd 
odrzucili projekt uchwały. W godzinach 
nocnych delegaci zaakceptowali pro-
jekt strategii ZHP na lata 2012-2015. 
Został też zmieniony program obrad na 
niedzielę. 
Trzeci dzień obrad rozpoczął się Mszą 
św. o godz. 7.50. Mszę celebrowa-
li księża delegaci: ks. ppor. Grzegorz 
Bechta – delegat biskupa polowego, 
ks. hm Tomasz Latoszek – Chorągiew 
Podkarpacka i ks. hm Marek Jasianek 
– Chorągiew Wielkopolska. Po wzno-
wieniu obrad delegaci podjęli dwie 
uchwały, dokonując zmian w Statucie 
ZHP. W ten sposób ZHP dostosował 
swoje prawo wewnętrzne do wymo-
gów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. Dotyczy 
to między innymi zależności rodzinnych 
między instruktorami pełniącymi funk-
cje kontrolne w ZHP. Zjazd zdecydował 
także o wprowadzeniu do statutu po-
jęcia składki dodatkowej, co umożliwi 
lepsze rozliczanie środków zbieranych 
w organizacji. Po podjęciu tych decyzji 
przewodniczący ZHP hm. Adam Massal-
ski postawił wniosek formalny o prze-
łożenie dalszych obrad i procedowania 
kolejnych zmian w Statucie ZHP na 
10 marca 2012 r. Zjazd zaakceptował 
ten wniosek. Na zakończenie został 
odprowadzony Sztandar ZHP i zawiązany 
harcerski krąg. Wśród zmian w Statucie są 
dwie poprawki dotyczące duszpasterstwa – 
nawiązanie porozumienia ZHP z Konferencją 
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W homilii prymas senior Józef Glemp podkre-
ślił, że Straż Pożarna należy do formacji ciągle 
doskonalących się w opanowywaniu natu-
ry. – Dzisiaj od strażaków wymaga się wiele 
i znajomości świata fizycznego, mechaniki, 

medycyny i formacji społecznych, a wszystko 
to ma służyć dobru wspólnemu Ojczyźnie. 
Trzeba uczyć się tej służby – zachęcał.
Kardynał Glemp powiedział, że strajk 
w WOSP, był „wezwaniem do odkrywania 

Kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył 2 grudnia Mszy św. w kościele pw. św. Sta-
nisława Kostki w intencji uczestników strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożar-
niczej (WOSP) w Warszawie, w 30. rocznicę jej pacyfikacji. Tego samego dnia auli 
szkoły, w której odprawiane były Msze św. nadano imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe, przyznane przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Biskup polowy WP uhonorował uczelnię 
medalem im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 30 lat temu odziały milicji i ZOMO, m.in. 
przy pomocy desantu ze śmigłowca, dokonały pacyfikacji trwającego od 25 listo-
pada strajku okupacyjnego w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej na warszaw-
skim Żoliborzu. Wydarzenia te są uważane przez wielu historyków za preludium 
i sondażowe badanie ówczesnych władz na wprowadzenie elementów siłowych 
w przeddzień ogłoszenia stanu wojennego

nowego światła i nowej dobroci wśród lu-
dzi”. Prymas senior przypomniał rolę kape-
lana Solidarności, bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz innych kapelanów, którzy wspierali 
duchowo strajkujących podchorążych – 
Ks. Jerzy pokazał, że można odkrywać świa-
tło ducha, moc ducha, które były przedtem 
przytłumione – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli podchorążowie 
WOSP, obecni byli m.in. doradca prezydenta 
RP Henryk Wujec, uczestnik opozycji solidar-
nościowej, wicepremier Waldemar Pawlak, 
komendant główny Państwowej Straży Po-
żarnej Wiesław Leśniakiewicz. We Mszy św. 
uczestniczyła także matka bł. ks. Jerzego 
– Marianna oraz członkowie rodziny kapela-
na Solidarności. Eucharystię koncelebrowali 
kapelani straży pożarnej.

Grudniowe preludium
Warszawa: 30 lat temu spacyfikowano podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej
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Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uro-
czystości udali się na wspólną modlitwę do 
grobu błogosławionego. Następnie wszyscy 
zebrali się pod budynkiem Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej, gdzie pod tablicą upa-
miętniającą postać ks. Jerzego delegacje zło-
żyły kwiaty. W auli A1, gdzie przed trzydzie-
stu laty odprawiane były Msze święte, od-
czytano decyzję senatu uczelni  i odsłonięto 
tablicę informującą o nadaniu sali imienia 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. 
Aktu jej poświęcenia dokonał metropolita 
warszawski, kard. Kazimierz Nycz.
– Od 24 listopada 1981 roku gromadzili się 
w tej auli podchorążowie WOSP, jest to 
miejsce historyczne i dla nas wyjątkowe. To 
właśnie w tej sali sprawowane były przez ka-
pelanów msze święte – wyjaśniał zebranym 
rektor komendant Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej, nadbryg. Ryszard Dąbrowa. 
Przypomniał, że głównym powodem strajku 
była próba podporządkowania uczelni prze-
pisom ustawy o szkolnictwie wojskowym.
Abp Henryk Hoser przypomniał, że wydarze-
nia z roku 1981 mają ponadczasowy charak-
ter. – Te wydarzenia były czytelnym znakiem 
tej postawy, która doprowadziła ostatecznie 
do wolnej Polski. Była to postawa pewności 
w dążeniu do realizowanego celu i wiary w 
zwycięstwo. Choć opór strajkujących został 
złamany siłą, oni nigdy się nie poddali. Ważne 

jest by ten fakt był obec-
ny w naszej wdzięcznej 
pamięci – powiedział.
Zdaniem abp Hosera 
istotnym wsparciem dla 
strajkujących była obec-
ność kapelanów. – Obec-
ność wśród strajkujących 
ks. Jerzego i kapelanów 
jest niezwykle wyraźnym 
dowodem na dojrzałość 
i rozeznanie podchorą-
żych, gdzie była prawda 
i przyszłość – podkreślił. 
Podziękował rodzinie ks. 
Jerzego za obecność na 
uroczystościach dodał, że „ks. Jerzy stał się 
żywą ikoną tych wydarzeń”.
Podczas uroczystości w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej wręczone zostały odzna-
czenia państwowe. W imieniu prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, który objął 
patronat honorowy nad obchodami roczni-
cowymi, wręczył je Henryk Wujec, działacz 
opozycji solidarnościowej. Uczelnia została 
także uhonorowana przez biskupa polowe-
go Józefa Guzdka medalem bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki, ustanowionym w październiku 
tego roku. – Niech medal będzie pamiątką 
tej chlubnej postawy podchorążych oraz in-
spiruje kadrę uczelni, słuchaczy i absolwen-

tów do kierowania się w życiu ewangelicz-
nymi wartościami głoszonymi przez błogo-
sławionego ks. Jerzego Popiełuszkę. Dekret 
o nadaniu medalu odczytał notariusz Kurii 
Polowej ks. płk SG Zbigniew Kępa.
– Jako uczestnicy tego strajku mamy satys-
fakcję z tego, że to o co walczyliśmy doko-
nało się i żyjemy w wolnym demokratycz-
nym państwie – powiedział Naszej Służbie 
komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej, gen. brygadier Wiesław Leśnia-
kiewicz. – Walczyliśmy o to żeby szkoła nie 
stała się orężem ówczesnej władzy, ale żeby 
podchorążowie realizowali te idee, z którymi 
przychodzili do tej uczelni. Humanitaryzm, 
pomoc społeczeństwu, ratowanie mienia 
i ludzi – powiedział.
Komendant główny PSP powiedział, że czas 
sprzed 30 lat wspomina jako niezwykle 
trudny, dodał, że ważnym wsparciem była 
dla strajkujących pomoc mieszkańców War-
szawy, studentów i wszystkich tych którzy 
gromadzili się przed szkołą. Podkreślił, że 
wsparcie płynęło ze strony zarówno władz 
Solidarności, jak i Kościoła. – Ks. Jerzy nie był 
dla nas wtedy postacią tak wyjątkową, nikt 
z nas wtedy nie przypuszczał, że zginie 
śmiercią męczeńską i zostanie błogosławio-
nym. Wiedzieliśmy, że jest z parafii z Żoli- 
borza, cieszyliśmy, że jest z nami, ale nie 
był jedynym kapelanem. Odprawiane Msze 
św., były umocnieniem naszej woli walki 
pod tymi ideałami, które nam przyświecały 
– podkreślił.
25 listopada 1981 r. studenci WOSP rozpo-
częli strajk okupacyjny. Podchorążowie do-
magali się, by uczelnia została objęta ustawą 
o szkolnictwie wyższym, a nie podporządko-
wana przepisom ustawy o szkolnictwie woj-
skowym. Uformował się komitet strajkowy, 
któremu przewodzili Zbigniew Szablewski 
i Ryszard Stępkowski.
Po fiasku rozmów mediacyjnych Minister 
Spraw Wewnętrznych podjął decyzję o uży-
ciu sił porządkowych do rozwiązania kon-
fliktu. Władze przewidywały, że strajkujący 
będą stawiać czynny opór.
2 grudnia na teren WOSP wkroczyły jed-
nostki ZOMO oraz antyterroryści zrzuceni 
z helikoptera na dach gmachu uczelni. Straj-
kujących obezwładniono, wyprowadzono, 
a następnie część z nich zmuszono do wyjaz-
du do domów. 229 studentów kontynuowa-
ło strajk na Politechnice Warszawskiej do 
6 grudnia 1981 r.

kes

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



8

Nową inicjatywą, powstałą w Muzeum 
Wojska Polskiego, jest działająca  od roku 
grupa eksploracyjna, która może poszczy-
cić się już  cennymi  znaleziskami...

– Na początku naszej działalności mieliśmy 
okres wewnętrznego organizowania się, 
zaopatrzenia w sprzęt, zakupy wykrywaczy 
metali, GPS do lokalizacji znalezisk itd. Drugi 
etap, to zlokalizowanie miejsc, które warto 
przebadać, występowanie o zezwolenia do 
właścicieli terenu i do konserwatorów zabyt-
ków, bo bez tych dwóch zezwoleń nie moż-
na legalnie prowadzić poszukiwań. Poszuki-
wania tego rodzaju w Polsce prowadzi wiele 
stowarzyszeń i grup eksploratorów oraz set-
ki osób, które działają indywidualnie. Działa 
tu również znany z programów telewizyj-
nych zespół redaktora Adama Sikorskiego 
z TVP Lublin, którego efektem pracy jest cykl 
programów „Było... nie minęło”.
Każde poszukiwanie, to odnajdywanie zna-
lezisk, a przepisy mówią, że wszystko, co 
jest znalezione w ziemi stanowi własność 
Skarbu Państwa, dlatego poszukujący, czy 
organizujący badania, by uzyskać na nie ze-
zwolenie, musi współpracować z państwo-
wą instytucją muzealną, która zgodzi się te 
znaleziska przyjąć do swoich zbiorów. 
Jednym z ostatnich przykładów podjęcia 
dobrze rozumianej współpracy między pa-
sjonatami historii a muzeami było zlokali-
zowanie przez grupę miłośników historii 
lotnictwa miejsca upadku samolotu bom-
bowego PZL 37B „Łoś” w podwarszawskiej 
Wólce Radzymińskiej. 
Badacze, wyjaśniając losy wyprawy trzech 
„Łosi”, które 7 września 1939 r. wystartowa-
ły z lotniska pod Węgrowem w celu zbom-
bardowania niemieckiej kolumny pancernej 
pod Łodzią, ustalili, że  maszyny te zostały 
zestrzelone i rozbiły się w 3 różnych miej-
scach. Z literatury tematu wiadomo było, że 
polskie samoloty spadły w rejonie Radzymi-
na, ale nikt nie prowadził tam dokładnych 
badań. Dopiero po ponad 70 latach, na 
podstawie informacji zgromadzonych od 
miejscowej ludności, pasjonatom udało się 
dokładnie zlokalizować miejsce, gdzie rozbi-
ły się wszystkie te maszyny. 

kończeniu zostaną one, w znacznej części, 
włączone do wystawy stałej poświęconej 
Wojnie Obronnej Polski w 1939 r.

Czy znana jest historia lotników polskie-
go września 1939 r., którzy mimo ogrom-
nej przewagi wroga podjęli heroiczną 
walkę?

– Losy lotników polskich są już dosyć dobrze 
poznane. Opisano je w wielu szczegóło-
wych opracowaniach historycznych. Mimo 
to, wciąż pozostają zapomniane, czy też 

By sfinalizować badania, postanowili dopro-
wadzić do przebadania tego miejsca, gdzie 
przypuszczano, że pozostałości samolotu 
będzie najwięcej. Nawiązali więc kontakt 
z redaktorem Sikorskim i z Telewizją Lublin 
oraz z naszym muzeum, które chętnie zgo-
dziło się uczestniczyć w badaniach i przyjąć 
do swoich zbiorów to, co pozostało z sa- 
molotu. W ciągu pierwszych dwóch dni 
badań 24-25 września br. znaleźliśmy ok. 
50 kg metalu. Najciekawsze elementy roz-
bitego „Łosia” znajdowały się na 1,6-1,8 m 
głębokości. Znaleźliśmy tam kilka większych 
elementów – największy z nich to masywna 
i ciężka goleń podwozia. Jest też cylinder sil-
nika (samolot miał dwa silniki 9 cylindrowe) 
oraz  kilkanaście mniejszych gabarytowo 
części i bardzo dużo elementów, których 
ze względu na stopień ich destrukcji trud-
no jest już zidentyfikować. O badaniach 
w Wólce Radzymińskiej powstał program 
z cyklu „Było… nie minęło”, a Muzeum 
Wojska Polskiego wzbogaciło swoje zbiory 
o wiele nowych znalezisk. Tak zaczęła się na-
sza współpraca. Wydobyte części samolotu 
były pokazane na jednodniowej wystawie 
otwartej w naszym muzeum w Dniu Świę-
ta Niepodległości 11 Listopada. Cieszyła się 
ona naprawdę dużym zainteresowaniem 
zwiedzających i wielu z przybyłych wtedy do 
muzeum gości dopytywało się, gdzie można 
„zobaczyć Łosia?”. Obecnie w muzeum trwa 
ostateczna konserwacja znalezisk. Po jej za-
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Na tropie zagadek historii
Z Wojciechem Krajewskim, starszym kustoszem Działu Historii Wojskowości 
Muzeum Wojska Polskiego, szefem grupy eksploracyjnej,
rozmawia Anna Tokarska
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Samolot bombowy PZL 37B „Łoś”
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Cylinder silnika

11 Listopada 2011 r. Ekspozycja w Muzeum Wojska Polskiego
prezentująca wydobyte elementy „Łosia”
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w ogóle nieznane epizody, które wciąż na-
leży wyjaśniać.
Przykład małego epizodu wojny powietrz-
nej 1939 r. – lotu trzech polskich „Łosi” 
jest jedną z takich właśnie historii. Brygada 
Bombowa, która stacjonowała koło Węgro-
wa, miała na wyposażeniu  ponad dwadzie-
ścia maszyn. Wysyłała je niewielkimi siłami 
na bombardowanie niemieckich kolumn, 
zmierzających w głąb kraju. 7 września, 
z lotniska w Węgrowie, wystartowały trzy 
bombowce „Łoś” z dwunastoma lotnikami 
na pokładzie i skierowały się w stronę Łodzi. 
Przelatując koło Warszawy, piloci dostrzegli 
nadlatujący z naprzeciwka zespół niemiec-
kich samolotów, powracających znad stolicy 
w eskorcie myśliwców. Dlatego zawrócili 
i postanowili odczekać w bezpiecznej odle-
głości, aż Niemcy odlecą w swoim kierunku. 
Zostali wtedy zaatakowani przez kilkanaście 
dwusilnikowych myśliwców Messerschmitt 
Bf 110. Polskie maszyny nie miały żadnych 
szans na wyjście z tej sytuacji obronną ręką. 
Zostały szybko zestrzelone; spadły w róż-
nych miejscach, odległych od siebie o kilka 
kilometrów. Czterech lotników wyskoczyło 
ze spadochronami i uratowało się, ośmiu 
zginęło. Z maszyny zestrzelonej w Wólce 
Radzymińskiej, której szczątki badaliśmy, 
nikt nie ocalał. Ciała lotników zostały po-
grzebane w miejscu katastrofy, a później 
ekshumowane i przeniesione na Cmentarz 
w Radzyminie.
Jeden z lotników z innego zestrzelonego 
wtedy „Łosia”, Ludwik Maślanka, złożył re-
lację, która została  opublikowana po wojnie 
w książkach. Wiadomo z niej o przebiegu tej 
walki. Pilot ten poległ później w 304. Dywi-

Ale najciekawsze jest to, że po tym jak 
w prasie ukazały się informacje o wydobyciu 
szczątków „Łosia”, odezwały się do nas ro-
dziny lotników, którzy latali na tych samolo-
tach w 1939 r. Wśród nich był bratanek tyl-
nego strzelca kpr. Kazimierza Wielgoszew-
skiego, poległego właśnie w wydobywanym 
przez nas „Łosiu” w Wólce Radzymińskiej. 
Udostępnił on wiele zdjęć swego stryja, któ-
ry zginął w wieku 20 lat i którego nawet nie 
miał możliwości osobiście poznać.
Równie owocny był także kontakt z Panem 
Błażejem Krupą, kiedyś znanym kierow-
cą rajdowym, którego ojciec był w 1939 r. 
tylnym strzelcem „Łosia”. Natomiast praw-
dziwą niespodzianką było spotkanie z Pa-
nem Aleksandrem Zaboklickim, który był 
strzelcem pokładowym, latał na samolotach 
„Karaś” i „Łoś”. Udało się nagrać 3 – go-
dzinną relację z jego wspomnień z lat służby 
w polskim lotnictwie przed wybuchem woj-
ny i z 1939 r. Było to niesłychane spotkanie 
z „żywą historią”, które pozwoliło uzyskać 
wiele szczegółowych informacji o realiach 
tamtych czasów.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Muzeum Wojska Polskiego zwraca się z apelem do wszystkich Czytelników, którzy słyszeli bądź wiedzą o ukrytych gdzieś mi-
litariach, broni, zatopionych czołgach i rozbitych samolotach. W miarę możliwości podejmiemy się wyjaśnienia tych zagadek, 
dopisania dalszego ciągu ich historii, wydobycia i uratowania tych zabytków. Prosimy o zgłaszanie takich informacji na adres 
kierującego Grupą Eksploracyjną MWP: Wojciech Krajewski, Muzeum Wojska Polskiego, Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa; 
e-mail: wkrajewski@muzeumwp.pl; tel. (22) 629-52-71 wew. 125.

Fo
t. 

An
na

 T
ok

ar
sk

a

Michał Mackiewicz, adiunkt w Dziale Historii Wojsko-
wości Muzeum Wojska Polskiego,
kierownik badań archeologicznych pod Maciejowicami

– Inspiracją dla podjęcia badań archeologicznych na 
pobojowisku pod Maciejowicami były kontakty z lo-
kalnymi historykami i poszukiwaczami – amatorami, 
entuzjastami historii, którzy wskazali nam określone 
miejsce, jako obiecujące. Do tej pory były tam znajdo-
wane rozmaite zabytki, pozostałości z czasów bitwy 
kościuszkowskiej z 1794 r. 
Wystąpiliśmy, jako Muzeum Wojska Polskiego, do kon-
serwatora zabytków i władz lokalnych o  pozwolenie na 
prowadzenie badań i po jego uzyskaniu ruszyliśmy w te-

ren. Wybraliśmy miejsce najbardziej atrakcyjne z naszego punktu widzenia. Generalnie, ba-
dając wszelkie pobojowiska, najbardziej obiecującymi miejscami są te, gdzie wojska pobite 
wycofywały się, uciekały i – rzeczywiście – zlokalizowaliśmy miejsce pomiędzy dwoma rze-
kami, Okrzejką i Pytlochą i tam rozpoczęliśmy badania przy pomocy wykrywaczy metali.
Efekty naszych wypraw są bardzo ciekawe, bo zabytków jest naprawdę dużo; przede 
wszystkim są to kule karabinowe, skorupy granatów artyleryjskich z wyraźnymi miej-
scami, gdzie tkwił zapalnik, kule armatnie, elementy umundurowania, wyposażenia 
i uzbrojenia żołnierzy – w zdecydowanej większości polskich – ponieważ badaliśmy miej-
sce ich odwrotu, panicznej ucieczki po przegranej bitwie, która miała bardzo dramatycz-
ny i krwawy przebieg. 
Jeśli chodzi o elementy umundurowania, to znajdujemy przede wszystkim guziki gładkie, 
ale także z numerami; dwa guziki z numerem siedem – 7 Regimentu Piechoty, jeden guzik 
z trójką, czyli  3 Regimentu Piechoty i trzy guziki z liczbą 31, czyli guziki szwadronowe. 
Natrafiamy także na sprzączki do pasów, klamry, okucia końców pasów, ozdoby od ele-
mentów oporządzenia żołnierskiego, elementy metalowe od pochew bagnetów i szabel. 
Te zabytki były już kilkakrotnie pokazywane, nasi konserwatorzy je oczyścili i wygląda-
ją  niezwykle efektownie. Były pokazywane m.in. 11 listopada na ekspozycji w Muzeum 
Wojska Polskiego.
Chcielibyśmy, żeby te elementy trafiły na ekspozycję stałą w naszym muzeum, ponieważ 
mają swój kontekst i działają na wyobraźnię. 

zjonie „Ziemi Śląskiej” podczas tzw. Bitwy 
o Atlantyk.

Poszukiwania szczątków „Łosia” pod Wólką Radzymińską
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Na premierowy pokaz filmu „Dachau” do 
Polski przyjechał z Florydy Pan Bernard 
Marks, jeden z więźniów, który dzieli się 
w filmie swoimi przeżyciami, a po projekcji 
tak wzruszającą łamaną polszczyzną ten Żyd 
z Ameryki dziękował harcerzom z ZHR.
Jak doszło do realizacji tego poruszającego 
dokumentu? 
Harcerze wraz z grupą więźniów, miesz-
kańców Zielonki uczestniczyli w obchodach 
65. rocznicy wyzwolenia obozu Dachau przez 
amerykański oddział zwiadowczy.
Tam spontanicznie narodził się pomysł na-
grania rozmów z żyjącymi jeszcze świad-
kami tego niemieckiego, pedantycznie zor-
ganizowanego bestialstwa, jakim był obóz 
w Dachau. 
Młodzi ludzie z Zielonki nagrali 40 roz-
mów z przedstawicielami różnych nacji. 
W filmie mówią m.in. więźniowie, miesz-
kańcy Zielonki, amerykański Żyd, Rosjanin, 
Francuz. Mówi też amerykański żołnierz 
z oddziału zwiadowczego: – Gdy natra-
filiśmy na stojące na bocznicy wagony, 
i otworzyliśmy je, to przecież ten przeraża-
jący widok 2 tysięcy, kłębowisko martwych 
ciał, sprawił, że my twardzi żołnierze mie-
liśmy łzy w oczach.

Świadectwo ofiary
polskiego duchowieństwa

W filmie występuje jeden z najstarszych ży-
jących dotąd kapłanów, więzień Dachau ks. 
Leon Stępniak, który m.in. daje świadectwo 
o heroizmie kapłańskiej posługi w Dachau 
błogosławionego ks. Wincentego Frelichow-
skiego, patrona polskich harcerzy, wyniesio-
nego do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II. 
To przecież m.in. jego relikwie znajdują się 
w katedrze polowej, pod obrazem Jezusa 
Miłosiernego.
To on z odwagą pełnił kapłańską posługę, 
zanosząc chorym na tyfus „zakazanego” 
Jezusa w Eucharystii. A przecież był bardzo 
młodym człowiekiem, a tak dojrzałym du-
chowo, jak podkreśla w filmie ks. Stępniak. 
Nie sposób nie wspomnieć o bł. ks. Wła-
dysławie Miegoniu, kapelanie wojskowym, 
który poszedł do Dachau razem ze swoimi 
marynarzami, choć miał możliwość ratunku. 
I chociaż w komentarzu historycznym do 

nej ciszy, nabrzmiałej cierpieniem słychać 
było, jak krople potu uderzają w posadzkę. 
Ta kara była stosowana za wszystko. Za po-
mylenie stopnia esesmana, krzywo posłane 
łóżko, zbyt cichy śpiew w marszu, wylaną 
kawę, gdy ręce przemarznięte i wyczerpane 
całodzienną pracą bez jedzenia nie mogły 
donieść kotła. To oczywiście tylko pierwsze 
z brzegu „przewinienia”.
Niektórzy nie wytrzymywali… Rzucali się na 
druty elektryczne okalające tę oazę „wolno-
ści”, według niemieckich oprawców, gdzie 
„praca czyniła wolnym”( Arbeit macht frei). 
Czy można sobie wyobrazić granice bestial-
stwa, gdy człowiek na człowieka patrzy jak 
na magazyn części zamiennych czy materiał 
biologiczny do eksperymentowania?

Zakorzenieni

Jeden z widzów premierowego pokazu filmu 
„Dachau” w „Wiśle” zwrócił uwagę, że druh 
Kamil Kulczycki we krwi ma etos patriotycz-
nej służby. Został bowiem uformowany 
w rodzinie harcerskiej od trzech pokoleń. 
Dziś harcerstwo, które ma młodym ludziom 
do zaoferowania ideały i wartości, które się 
nie dewaluują – tak samo jak prawdziwe, 
a nie wmówione tęsknoty młodych – jest 
marginalizowane. Dlaczego? Bo na promocji 
antywartości, deprawacji charakterów i su-
mień najlepiej zarabiają dziś marketingowy 
i pijarowcy różnych branż.
Harcerstwo ze swoim etosem przyjaźni, 
bratniej pomocy, bezinteresownej służby, 
ofiarności i poświęcenia, wierności przysię-
dze, hasłu Bóg, honor i ojczyzna nie jest ide-
alistyczną mrzonką. Na tym etosie wycho-
wywani byli najlepsi z rodu Polaków. 
W kinie „Wisła” tego listopadowego wie-
czoru spotkałam radosnych młodych ludzi, 
których radość, entuzjazm jest zaraźliwa. 
W tym najbardziej pozytywnym sensie.

* * *
 
Film „Dachau” w reżyserii Kamila Kulczyckie-
go przedstawia historię niemieckiego obozu 
koncentracyjnego od momentu jego założe-
nia w1933 r. do wyzwolenia w 1945 r. Do 
odtworzenia życia codziennego w obozie 
zastosowano wstawki fabularne oraz re-
konstrukcję zabudowań techniką 3D ściśle 
według źródeł historycznych. Patronat nad 
tą filmowa inicjatywą objęło Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” i 58 Szczep ZHR „Rosa 
Venti” w Zielonce.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

filmu wyraźnie podkreślony został aspekt 
szczególnej ofiary polskiego duchowieństwa 
w Dachau, to młody ks. Frelichowski został 
wybrany jako wymowny przykład tej ofiary.
W filmie występuje również historyk z IPN 
pani Anna Jagodzińska, która w jednym 
ze swoich tekstów mówi o przemilczaniu 
niewygodnej dla władzy komunistycznej 
prawdy o ofierze polskiego duchowieństwa 
w Dachau.

„Numer” przepuszczony przez komin

Największa zbrodnia lęgnie się w sercu 
człowieka w momencie, gdy pomyśli o in-
nym człowieku jako o przedmiocie, którego 
można używać. Dla władzy, dla pieniędzy, 
dla sławy. Największa zbrodnia zaczyna się 
w umyśle człowieka, który nie chce widzieć 
w drugim albo chce zabić w sobie obraz 
Boży. Takim najbardziej wymownym wyra-
zem tego mechanizmu zbrodni jest zredu-
kowanie człowieka do numeru. Odarcie go 
z tożsamości. – Już nie byłem Andrzejem 
Braneckim, tylko numerem…, mówi jeden 
z bohaterów filmu „Dachau”.
Jeden z rozmówców z Dachau w 2010 r. 
opowiada o niezwykle okrutnej karze „słup-
ka” (Eine Stunde Phal).
Skazanemu zakładano ręce na plecy i wiąza-
no łańcuchem w przegubie, po czym wiesza-
no go na haku lub belce na takiej wysokości, 
że jego stopy nie dotykały ziemi. Kara ta 
trwała jedną godzinę. Cierpienia były okrut-
ne. Były więzień opowiada, że w tej strasz-

– Bóg wam zapłać, że mogłem o tym powiedzieć, mówi w filmie „Dachau” – mieszka-
niec Zielonki, jeden z więźniów, ocalałych z tego piekła. Ten dokumentalny, częścio-
wo fabularyzowany film, na który zostałam zaproszona do kina „Wisła”, jest niezwy-
kły z kilku powodów. Został zrobiony przez młodych ludzi, bez wielkich sponsorów 
i równie wielkich pieniędzy. Został zrobiony przez harcerzy z 58 Szczepu „Rosa Ven-
ti” z małej Zielonki pod Warszawą. Został zrobiony z miłości do prawdy, wierności 
i z głębokiego przeświadczenia, że o cierpieniu i heroizmie przodków nie godzi się 
zapominać, zgodnie z duchowym testamentem więźnia Dachau Abp. Majdańskie-
go „Będziecie moimi świadkami”. – To nieprawda, że młodzi ludzie nie interesują 
się przeszłością. Gdy dostaną szansę zetknąć się z nią w tak autentycznym świadec-
twie, przekraczają siebie. Dowodem jest film „Dachau”. To już drugi film w reżyserii 
dh. Kamila Kulczyckiego, przedstawiciela trzeciego pokolenia harcerzy. 

KL Dachau: co trzeci zamęczony był Polakiem, co drugi – polskim księdzem 

Harcerze z Zielonki przypomnieli

„O tym co puszczono w niepamięć, 
trzeba szczególnie pamiętać”…

ku przestrodze

Bł. dh ks. Wincenty Frelichowski. Zginął w Dachau
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 6 stycznia 
1889 roku w Boguchwa-
le koło Rzeszowa, jako 
syn Wiktora, organisty 
i Józefy z Kropiwnickich.
W 1910 roku ukończył 

I Gimnazjum w Rzeszowie i rozpoczął studia 
w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
Był członkiem Związku Młodzieży Polskiej 
„Zet” i założycielem Drużyny Bartoszowej 
w Boguchwale. 5 lipca 1914 roku otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa przemy-
skiego Józefa Sebastiana Pelczara. Został 
kapelanem Okręgu Związku Strzeleckiego 
w Rzeszowie. 21 sierpnia 1914 roku z rze-
szowskimi ochotnikami wyjechał do Krakowa 
i wstąpił do Legionów Polskich. 25 września 
przybył na front i został kapelanem 6 bata-
lionu 1 pułku piechoty w I Brygadzie Legio-
nów, a w maju 1915 roku 7 pułku piechoty 
Legionów. 9 października 1914 roku został 
mianowany na stopień podporucznika. We 
wrześniu 1916 roku został kapelanem 5 puł-
ku piechoty Legionów. Przeszedł cały szlak 
bojowy Legionów od walk nad Nidą, przez 
Ziemię Sandomierską, Lubelszczyznę i Wo-

łyń. Z wielką odwagą i poświęceniem niósł 
pomoc duchową walczącym legionistom. Po 
bitwie nierzadko przez całą noc objeżdżał na 
swoim koniku pole bitwy, tuż przed linią oko-
pów rosyjskich, w poszukiwaniu rannych. Po 
kryzysie przysięgowym, we wrześniu 1917 
roku wystąpił z Legionów.
Za bohaterską posługę duszpasterską w Le-
gionach Polskich został odznaczony Orde-
rem Virtuti Militari V klasy nr 7068.
1 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska 
Polskiego. Mianowano go kapelanem 5 puł-
ku piechoty Legionów, który uczestniczył 
w odsieczy Lwowa i w walkach z Ukraińcami 
w Małopolsce Wschodniej. 1 stycznia 1919 
roku został proboszczem Dywizji Lwowskiej 
i załogi Lwowa. Od 6 maja 1919 roku był 
proboszczem 2 Dywizji Piechoty Legionów. 
Następnie był dziekanem Frontu Południo-
wo-Wschodniego (10 lipca – 6 sierpnia 1920 
roku), Frontu Środkowego (6-15 sierpnia), 
grupy uderzeniowej znad Wieprza, która za-
dała decydujący cios bolszewikom w czasie 
bitwy warszawskiej oraz 2 Armii, będącej 
główną siłą pościgową, mającą odciąć drogę 
odwrotu wojskom Tuchaczewskiego.

Ks. Stanisław Żytkiewicz (1889-1956) – kapłan diecezji przemyskiej, 
kapelan w Legionach Polskich, kapelan służby stałej WP, podpułkownik

Po wojnie został zweryfikowany w stopniu 
proboszcza. W latach 1922-24 był dzie-
kanem Okręgu Korpusu nr III w Grodnie. 
W 1924 roku został starszym referentem 
w Kurii Polowej Wojska Polskiego. W latach 
1927/28 studiował filozofię na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
W listopadzie 1937 roku przeszedł w stan 
spoczynku. Jako emeryt zamieszkał w Bogu-
chwale.
W okresie PRL żył w biedzie i zapomnieniu 
pod czujną obserwacją Urzędu Bezpieczeń-
stwa. Finansowo wspierali go pracownicy 
boguchwalskiego ZAPEL-u.
Zmarł 4 kwietnia 1956 roku w Boguchwale. 
Spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Odznaczony również Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem 
Zasługi i austriackim Krzyżem Rycerskim 
Franciszka Józefa.
Od kwietnia 2005 roku Jego imię nosi Gim-
nazjum w Boguchwale. Przed wejściem do 
szkoły stoi pomnik ks. Żytkiewicza autorstwa 
Oliwii Bać i jej ojca Kazimierza.

Bogusław Szwedo

„W „80 milionach” chcemy prawdziwie opowie-
dzieć o młodych, odważnych ludziach, którzy 
wspólnie potrafili dokonać rzeczy mądrych i wspa-
niałych, którzy – niezależnie od ceny – zwyciężyli”.
Waldemar Krzystek, reżyser filmu „80 milionów”

Nie obiecywałem sobie zbyt wiele przed 
obejrzeniem najnowszego filmu Waldemara 
Krzystka, „80 milionów”, ot kolejna, średnia 
polska produkcja – pomyślałem. Jednak, gdy 
pojawiły się napisy końcowe, moja wiara 
w polską kinematografię została bardzo pod-
budowana. Film idealnie wtapia się w nurt 
filmów o ukazujących walkę Polaków o nie-
podległość i działalność służb specjalnych za 
czasu PRL („Różyczka”, „Czarny czwartek”). 
Przedstawia metody stosowane przez SB  
wobec Solidarności oraz sposoby przeciw-
stawiania się tym działaniom. Przykładem 
jest tu pokazana w filmie akcja niszczenia 
grobów żołnierzy sowieckich przez agentów 

Kolorowy film o czarno-białym PRL

SB i próba skompromitowania w ten sposób 
działaczy związkowych oraz zdemaskowanie 
ich przez członków Solidarności.
Akcja filmu rozgrywa się w 1981 roku we 
Wrocławiu, tuż przed wprowadzeniem sta-
nu wojennego. Głównym motywem filmu 
jest wypłata tytułowych 80 milionów zło-
tych, pochodzących ze składek członków 
dolnośląskiego oddziału Solidarności, z ban-
ku i przeznaczenie ich na dalszą działalność 
związku. Cały problem polega jednak na 
tym, by zrobić to w taki sposób, aby wła-
dze nie zdążyły zablokować wypłaty i nie 
zarekwirowały gotówki po wypłacie. Czy się 
udało – z historii wiemy że tak, choć wyma-
gało to dużego poświęcenia.
W filmie pokazane są pomysłowość, odwa-
ga i determinacja ówczesnego kierownictwa 
dolnośląskiej „S” w walce o swoje pieniądze, 
a z drugiej strony ociężałość aparatu władzy 
i ułomności funkcjonowania SB. Autorzy 
filmu wyraźnie zaakcentowali rolę Kościoła 
katolickiego w w walce z systemem, świetną 
rolą Adama Ferencego, odgrywającego abp 
Henryka Gulbinowicza. 
Bardzo wiarygodnie i z dystansem ukazuje  
życie i realizm tamtych czasów – szara rze-

czywistość, na ulicach fiaty 125p i maluchy, 
kolejki do sklepów, ocet na półkach. A na 
tym szarym tle piękni, kolorowi ludzie bezin-
teresownie pomagający anonimowym dzia-
łaczom Solidarności walczącym z władzą. 
W filmie nie ma podziału na „dobrych” 
i „złych” bohaterów – ktoś kto wydawał się 
przyjacielem we wspólnej sprawie okazał się 
agentem SB. Zabieg ten jest ciekawy, zaska-
kujący i sprawia, że film ogląda się z zapar-
tym tchem do ostatniego kadru. Przecież nie 
wiadomo, kto okaże się zły, a kto dobry. 
Film warto polecić młodzieży, która  nie pa-
mięta tamtych czasów, a chętniej niż z książ-
ki korzysta z kin i telewizji. Ludzie urodzeni 
w wolnej Polsce nie pamiętają, jak wyglądały 
kartki na mięso, co to był komitet kolejkowy 
i godzina policyjna, a PRL coraz częściej koja-
rzy się z wodą z saturatora i czarno-białą tele-
wizją. Wreszcie udało się stworzyć produkcję, 
która w atrakcyjny sposób, bez zbędnego pa-
tosu przybliża najnowszą historię Polski.

jmw

„80 milionów”, reż. Wadlemar Krzystek, Filip 
Bobek, Krzysztof Czeczot, Wojciech Solarz, 
sensacja/historyczny, Polska, 2011, 105 min.
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Sławny na całym świecie geniusz fortepianu, był przyjacielem 
koronowanych głów, polityków i artystów. Nigdy nie zapo-
mniał o swojej Ojczyźnie – zaangażował się czynnie w politykę  
mającą na celu odrodzenie Polski i jej powrót na mapy Europy. 
Pozyskał dla sprawy polskiej przywódców świata zachodnie-
go, w szczególności Prezydenta Stanów Zjednoczonych Tho-
masa Woodrow Wilsona. W roku 1919 został premierem, od-
rodzonej po 123 latach niewoli, Polski i jako jej delegat złożył 
podpis pod Traktatem Wersalskim. Do końca życia cieszył się 
szacunkiem i uwielbieniem dla jego talentu na całym świecie. 
Wystawa, którą 29 listopada zorganizowało Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie, była uhonorowaniem tego wybitnego 
artysty i polityka.
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„Początek mego życia był zupełnie zwykły. Urodziłem się bardzo 
dawno temu (6.XI.1860 r.) w małej wiosce na Podolu, które już dziś 
do Polski nie należy, ale ongi wchodziło w skład ziem dawnej Rzeczy-
pospolitej. Wieś ta nazywała się Kuryłówka. Było to jedno z najcu-
downiejszych miejsc na świecie”. 

I. J. Paderewski, Pamiętniki

„Paderewski, Paderewski...To chluba moja, będzie on genialnym 
artystą do końca życia, gdyż ma charakter, gdyż poza pracą umiał nie 
widzieć, nie znać innych celów”. 

Teodor Leszetycki, wiedeński profesor Ignacego

„Największe audytorium, jakie miałem kiedykolwiek, i sądzę, że nie 
będę mógł już tego powtórzyć, zgromadziło się w Madison Square 
Garden w lutym tego roku [1931]. 
Przybyło wtedy na recital fortepianowy ponad 16 tysięcy osób., na 
miejsce, gdzie zwykle odbywają się mecze i walki bokserskie. Recital 
był przeznaczony na rzecz bezrobotnych muzyków i dochód brut-
to wyniósł około 37 tysięcy funtów. To doprawdy było niezwykłe, 
szczególne, nie tylko jako wydarzenie artystyczne, ale dlatego, że 
było tam tyle ludzi, z których większość prawdopodobnie nie słyszała 
mnie nigdy przedtem”. 

I. J. Paderewski, Pamiętniki

„Kto nie wie o Paderewskim? Uważam, że ten geniusz muzyczny ob-
darzony jest najwyższym poetyckim poczuciem. Kto słyszy grę Pade-
rewskiego, ten zrozumie duszę tego wielkiego i podziwu godnego 
człowieka...”.

William Taft, Prezydent USA

„(...) Nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby słu-
żyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz 
nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno: Polska 
i temu jednemu służyć będę do śmierci”.[1.I 1919 r., Warszawa]

Ostatnia misja Paderewskiego zaczęła się w 1940 r. Opuścił Szwajca-
rię i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by zabiegać o pomoc dla 

okupowanej przez Niemcy hitlerowskie 
i Rosję Sowiecką Polski. Misję tę przerwała 
śmierć. 

Ignacy Jan Paderewski zmarł w Nowym 
Jorku 29 czerwca 1941 r. Śmierć Paderew-
skiego wstrząsnęła Ameryką. Pogrzeb na 
cmentarzu w Arlington zgromadził nie-
przebrane tłumy. W kondukcie szła pie-
chota i kawaleria Stanów Zjednoczonych, 
piechota morska i marynarze. Szli weterani 
wojsk polskich i liczne organizacje polonij-
ne. Trumnę Paderewskiego złożono w „Ma-
ine Memorial”.

W roku 1992 -  zgodnie z ostatnią wolą 
artysty – jego prochy przewiezione zostały 
do Polski i spoczęły w krypcie Katedry War-
szawskiej.

oprac. at
na podstawie materiałów Muzeum 

Niepodległości w Warszawie

Kompozytor polskiej wolności
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„Brak jest rzetelnych statystyk dających odpo-
wiedź na pytanie, ilu żołnierzy straciło zdrowie 
wskutek traumy psychicznej. Z wycinkowych 
badań sondażowych wynika, że u ok. 10 proc. 
Weteranów PKW występują objawy niepełne-
go lub rozwiniętego zespołu stresu potrauma-
tycznego (PTSD)” – podkreślił prof. Ilnicki. 
„Z przyczyn medycznych rotowanych jest 
przedterminowo do kraju ok. 15 żołnierzy na 
1000 wchodzących w skład PKW w Afgani-
stanie. Zaburzenia stresowe pourazowe sta-
nowią przyczynę ewakuacji w 1 przypadku 
na 2000 żołnierzy PKW. Rzeczywisty wskaźnik 
rotacji z tych przyczyn może być wyższy, po-
nieważ z obawy przed psychiatryczną styg-
matyzacją, przedterminowy „zjazd” do kraju 
bywa niekiedy uzasadniony „własną prośbą 
żołnierza”. 
(...) Oddziały psychiatryczne pięciu szpitali 
wojskowych w Bydgoszczy, Krakowie, Wro-
cławiu, Gdańsku Oliwie i w Warszawie są 
przygotowane do leczenia potraumatycznych 

Podziękowania na ręce Prof. Ilnickiego za jego 
zaangażowanie i wkład w powstanie Kliniki 
i jej efektywne funkcjonowanie złożył dr n. 
med. Radosław Tworus wraz z całym zespo-
łem Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM. 

  *** 

Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego – dzia-
ła w Wojskowym Instytucie Medycznym od 
lipca 2005 r. To główna polska placówka 
zajmująca się terapią zaburzeń stresowych 
pourazowych. Jej pracownicy od kilku lat 
ściśle współpracują z podobnymi ośrodkami 
w USA. Dlatego pacjenci są leczeni najnowo-
cześniejszymi metodami. Na oddziale cało-
dobowym jednocześnie przebywać może ok. 
30, a na oddziale dziennym ok. 15 pacjentów. 
W sumie w klinice hospitalizowano już pra-
wie 200 weteranów. Najdłuższy pobyt trwał 
160 dni. Z leczenia korzystają głównie żołnie-
rze oraz ich rodziny.

at

Stres bojowy

zaburzeń psychicznych. Jednakże, w warun-
kach swobodnego wyboru miejsca leczenia, 
przeważająca większość weteranów PKW 
kierowana jest do Kliniki Psychiatrii i Stresu 
Bojowego WIM w Warszawie. Od momentu 
założenia kliniki (2005 r.) było w niej hospi-
talizowanych 206 żołnierzy PKW, a łączna 
liczba ich hospitalizacji sięga 300” – mówił 
prelegent. 
Pracownicy kliniki zaprezentowali wykład 
„Psychotraumatologia – czyli wykorzysta-
nie doświadczeń zespołu Kliniki Psychiatrii 
i Stresu Bojowego WIM w pomocy psychia-
tryczno – psychologicznej chorym trafiającym 
do Centrum Urazowego dla województwa 
mazowieckiego”. Podzielili się w nim do-
świadczeniami dotyczącymi pomocy chorym 
po urazach wielonarządowych oraz formami 
opieki nad ich rodzinami. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: dyrektor 
WIM, gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz 
Gielerak oraz gen. bryg. Andrzej Reudowicz. 

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia 
sztandaru WAT i odegrania Mazurka Dąbrow-
skiego. W nawie środkowej kościoła stanął 
szpaler podchorążych Akademii w strojach 
z epoki Księstwa Warszawskiego.
– Ewangeliczne wezwanie „czuwajcie”, „słu-
chajcie” odnoszą się do wszystkich, może na-
wet w sposób szczególny odnoszą się do mło-
dych. Bo młodość sama w sobie jest wielkim 
darem. To czas intensywnego rozwoju intelek-
tualnego, ale także i czas rozwoju duchowe-
go. Czas podejmowania niezwykle ważnych 
decyzji – mówił w homilii bp Guzdek. Biskup 
polowy podkreślił, że wybory dokonywane 
w młodości niosą często konsekwencje na 
całe życie. Wezwał młodzież akademicką WAT 
do rozwagi i odpowiedzialności. Zachęcił do 
korzystania z sakramentów pokuty i pojedna-
nia oraz Eucharystii, które pomagają w utrzy-
maniu duchowego czuwania nad stanem 
swego sumienia. Podkreślił, że Kościół jest 
przestrzenią, która „pomaga i podnosi” tych 
ludzi, którzy upadli.

nie uczestniczyli podchorążowie akademii. 
Obecni byli przedstawiciele kadry naukowej 
z rektorem-komendantem uczelni, gen. bryg. 
Zygmuntem Mierczykiem oraz kanclerzem 
Janem Klejszmitem. Do boernerowskiej świą-
tyni przybyli także oficerowie jednostek woj-
skowych rozlokowanych na terenie Bemowa, 
m.in. gen. bryg. Stefan Mordacz, dowódca 
3. Warszawskiej Brygady Rakietowej.
Po Komunii bp Guzdek i gen. Mierczyk od-
słonili ryngraf, który ofiarowała społeczność 
uczelni w 60. rocznicę powołania WAT.
– „Tobie Pani Boża Ostrobramska Wojskowa 
Akademia Techniczna”, taki jest wyryty napis 
na naszym ryngrafie. Jest to wotum dzięk-
czynne za 60 lat funkcjonowania Wojskowej 
Akademii Technicznej, podczas których mury 
uczelni opuściło ponad 50 tysięcy absolwen-
tów – powiedział gen. Mierczyk. Rektor WAT 
podziękował za opiekę biskupa polowego 
i księży kapelanów nad kadrą i studentami 
uczelni. – Myślę, że w minionym sześćdzie-
sięcioleciu WAT dał Polsce wielu ambitnych 
ludzi, piastujących wysokie stanowiska. Mam 
nadzieję że obecni tu podchorążowie do nich 
dołączą. Czerpiemy z dorobku podchorążych 
roku 1830, umiłowanie Ojczyzny i patriotyzm. 
WAT to nie tylko uczelnia wyższa, ale i rodzina 
– podkreślił.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się 
pod popiersie Jana Pawła II, gdzie delegacja 
WAT w towarzystwie bp Guzdka i koncele-
bransów złożyła kwiaty.                             kes

Czuwajcie podchorążowie

Przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, który na 
pytanie co oznacza „czuwać” powiedział, że 
czuwać „to znaczy być człowiekiem sumie-
nia”. – Czuwać to znaczy być otwartym na 
drugiego człowieka, nie zamykać się w cia-
snym podwórku własnych interesów i osą-
dów. – podkreślił.
Zachęcił by swoją postawę budować na wza-
jemnym szacunku i poczuciu współodpowie-
dzialności za dobro, jakim jest Ojczyzna. – Kto 
czuwa przeżywa świadomie każdą chwilę 
swojego życia. Wie co mu zostało powierzone 
i za co odpowiada. Niedługo weźmiecie od-
powiedzialność za to wspólne dobro, które-
mu na imię Ojczyzna, ale trzeba się do tego 
przygotować. Dlatego potrzebna jest niezwy-
kła czujność, żeby zyskać wiedzę, rozwinąć 
intelekt, żeby ukształtować prawe sumienie– 
zaapelował.
Mszę św. koncelebrowali z bp Guzdkiem 
ks. płk Jan Domian, dziekan stołecznego 
garnizonu i proboszcz parafii oraz ks. ppłk 
Witold Mach, kapelan WAT-u. W liturgii licz-

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył Mszy św. w intencji podchorążych 
Wojskowej Akademii Technicznej w kościele pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na war-
szawskim Boernerowie. Eucharystia sprawowana była w przeddzień Dnia Podchorą-
żego ustanowionego na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830, kiedy podoficero-
wie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli powstanie listopadowe 
atakiem na Belweder. Podczas Mszy św. odsłonięty został ryngraf dziękczynny za 60 
lat Wojskowej Akademii Technicznej. W homilii bp Guzdek podkreślił, że młodzież 
akademicka powinna na równi stawiać rozwój intelektu z właściwym kształtowa-
niem sumienia.

Głównym prelegentem konferencji nt. „Jak chronić zdrowie psychiczne żołnierzy 
Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz ich rodzin?”, zorganizowanej 1 grudnia w 
Wojskowym instytucie Medycznym (WIM), był dotychczasowy dyrektor Kliniki Psy-
chiatrii i Stresu Bojowego WIM, prof. Stanisław Ilnicki, który przybliżył uczestnikom 
spotkania 6-letnie doświadczenia Kliniki w leczeniu weteranów Polskich Kontyngen-
tów Wojskowych. 
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Ceremonię zainaugurowała Msza św. kon-
celebrowana pod przewodnictwem ordy-
nariusza wojskowego. W okolicznościowej 
homilii Ksiądz Biskup stwierdził m.in., że 
dzisiaj mamy niestety do czynienia z taki-
mi ludźmi, którzy poddają pod wątpliwość 
potrzebę istnienia armii. Ich zdaniem są to 
zupełnie nie potrzebne, zbyteczne wydatki 
z budżetu państwa. Ale na szczęście zdecy-
dowana większość jest takich, którzy dzień 
po dniu systematycznie doskonalą swoje 
wojskowe rzemiosło. Oni wiedzą, że trzeba 
być zawsze gotowym do obrony najwyższych 
wartości wypisanych na sztandarach „Bóg 
– Honor – Ojczyzna”. Zdają sobie sprawę 
z tego, że owszem dzisiaj może już nie być 
takiej klasycznej wojny, ale mamy niestety do 
czynienia z lokalnymi konfliktami. Niezbędne 
są zbrojne interwencje tam, gdzie jest zagro-

do poświęcenia by w sposób optymalny opa-
nować sztukę wojskową.
Po Eucharystii w bazylice odbył się specjalny 
koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lą-
dowych pod batutą kapelmistrza mjr. Mariu-
sza Dziubka, a potem uczestnicy uroczystości 
przeszli na wrocławski Rynek gdzie odbyła się 
ceremonia wręczenia i poświęcenia sztandaru. 
Tego drugiego aktu dokonali: biskup polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek oraz ks. ppłk 
Andrzej Fober z ordynariatu ewangelickiego 
i ks. ppłk. Aleksander Konachowicz z ordyna-
riatu prawosławnego Wojska Polskiego.
Uroczystość zakończyła prezentacja sztandaru 
orze defilada kadry i słuchaczy Centrum Szko-
lenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

Marek Zygmunt

Sztandar dla szkoły saperów i chemików

żony pokój i podstawowe wartości 
człowieka.
Pasterz Ordynariatu Polowego wskazał dalej, 
że uczniowie szkoły wojskowego rzemiosła 
biorą udział w misjach pokojowych, stabiliza-
cyjnych. I dzisiaj za to trzeba dziękować tym, 
którzy autentycznie angażują się w obronę 
wartości wypisanych na wojskowych sztan-
darach. Dzisiaj w szeregach Wojska Polskiego 
mamy również świadków, a więc tych, którzy 
składając przysięgę wojskową na sztandar za-
pewniają, że nie będą szczędzić nawet krwi, 
a jeśli zajdzie potrzeba także i swojego życia, 
stając w obronie tych wartości w imię wolno-
ści Ojczyzny.
Biskup polowy życzył kadrze i słuchaczom 
szkoły by w szeregach tego Centrum byli rze-
czywiście uczniowie, którzy przyjdą do tej pla-
cówki z otwartym sercem i umysłem, zdolni 

Uroczystość nadania i poświęcenia sztandaru dla Centrum Szkolenia Wojsk 
Inżynieryjnych i Chemicznych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu 
zgromadziła kapelanów wojskowych rzymsko-katolickich, ewangelickich 
i prawosławnych, generalicję Wojska Polskiego władze wojewódzkie i miejskie 
Wrocławia, przedstawicieli firm i organizacji współpracujących z tym szkole-
niowym ośrodkiem. Wśród gości specjalnych, których serdecznie powitał pro-
boszcz wrocławskiej parafii wojskowo-cywilnej p.w. św. Elżbiety ks. płk prał 
Janusz Radzik obecni byli m.in. biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, 
dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka, wojewoda dolno-
śląski i zarazem przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztanda-
ru Aleksander Marek Skorupa, wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, 
przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Ossowski.

– Uczestniczymy dziś we Mszy św. żałobnej 
i pogrzebie śp. gen. Tadeusza Sawicza, jego 
adwent, czas oczekiwania na ostateczne 
spotkanie z Chrystusem po 97 latach bardzo 
burzliwego i ciekawego życia dobiegł koń-
ca. Spełnia się tęsknota człowieka żyjącego 
za ojczyzną niebieską – mówił w homilii bp 
Guzdek.
Biskup Guzdek przypomniał życiorys zmarłego 
generała, jego szlak bojowy i losy powojenne. 
Zaznaczył, że gen. Sawicz, podobnie jak wielu 

Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan 
Ciechanowski. Przedstawiciele attache’atów 
wojskowych. Podczas pogrzebu oprawę mu-
zyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna 
Sił Powietrznych z Poznania oraz Chór Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego.
Po zakończeniu Mszy św. urna z prochami 
została przewieziona na Powązki Wojskowe 
i złożona w kwaterze żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie.
Generał Sawicz urodził się 13 lutego 1914 r. 
w Warszawie. Przed wojną ukończył Szkołę 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i został 
skierowany do 111., a potem 114. eskadry 
myśliwskiej, której dowództwo objął w pierw-
szych dniach września 1939 r. Po ewakuacji 
lotnictwa do Rumunii, dokąd Sawicz prze-
prowadził cztery ocalałe samoloty PZL P11, 
przedostał się do Francji, a następnie do An-
glii, gdzie brał udział w najsłynniejszej bitwie 
lotniczej.
Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari i czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych; docenili go także Angli-
cy, Amerykanie i Holendrzy. Po wojnie został 
w Anglii, by ostatecznie w 1957 r. przeprowa-
dzić się do Kanady. Na stopień generała bry-
gady awansował go 3 maja 2006 r. prezydent 
RP Lech Kaczyński. Gen. Sawicz zmarł 19 paź-
dziernika w wieku 97 lat.                          kes

W Warszawie pożegnano ostatniego weterana Bitwy o Anglię

innych żołnierzy II wojny światowej „podej-
mował czyn zbrojny w imię wierności hasłu 
wypisanego na sztandarach: Miłość żąda ofia-
ry”. - Teraz powrócił do Ojczyzny, która była 
przedmiotem jego tęsknoty i marzeń. Kończy 
się jego ziemski adwent. Doczesne szczątki 
spoczną w Ojczystej ziemi, a dusza w Bogu 
– powiedział.
Mszę św. z bp Guzdkiem koncelebrowało licz-
ne grono kapelanów ordynariatu polowego. 
Między innymi dziekan Sił Powietrznych ks. 

płk Janusz Radzik oraz dzie-
kan Straży Granicznej ks. płk 
Zbigniew Kępa. W nawach 
bocznych katedry stanęły 
poczty sztandarowe jedno-
stek wojskowych i szkół na-
wiązujących tradycjami do 
polskiej aeronautyki.
Zmarłego generała żegnali 
generałowie WP z Dowódcą 
Sił Powietrznych gen. broni 
pil. Lechem Majewskim. 
Obecny był sekretarz stanu 
w MON Czesław Mroczek 
oraz kierujący Urzędem ds. 

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 30 listopada uroczystościom pogrze-
bowym gen. bryg. Tadeusza Sawicza, ostatniego weterana Bitwy o Anglię, pilota le-
gendarnego Dywizjonu 303. Gen. Sawicza żegnali członkowie rodziny, przyjaciele, 
kombatanci, żołnierze armii polskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej i brytyjskiej. 
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Afganistan
W Afganistanie w bazie Aryan powstało miejsce, gdzie żołnierze gromadzą się 
na codziennej Eucharystii. Kaplica powstał w namiocie, gdzie żołnierze zbili 
z drewnianych belek krzyż. Z bazy w Ghazni przywieziono obraz z wizerun-
kiem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego, przed którym żołnierze modlą 
się o bezpieczną i spokojną służbę. W bazie, o której ostatnio mówi się dużo 
w polskich mediach, żołnierze chętnie i licznie uczestniczą w liturgii. Posługę 
kapelańska od ponad miesiąca pełni tam ks. por. Ireneusz Biruś.
Msza św. celebrowana jest każdego dnia o ustalonej porze, kiedy żołnierze po 
ciężkiej służbie i trudnych patrolach mogą „naładować akumulatory” przy ołta-
rzu Chrystusa.                                                                                            IB/zjk

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Ks. kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa polowego ds. duszpasterstwa komba-
tantów przewodniczył 24 listopada Eucharystii w intencji, poległych, zmarłych 
i żyjących żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. We Mszy św. 
uczestniczyli kombatanci, żołnierze, spadkobiercy tradycji – Karpatczyków oraz 
przedstawiciele Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W tych 
dniach mija 70. rocznica odblokowania przez Samodzielną Brygadę Strzelców 
Karpackich twierdzy w Tobruku.
Uroczystość w katedrze polowej zakończyło wspólne zdjęcie przed prezbiterium 
świątyni. W południe weterani walk m.in. w Tobruku złożyli kwiaty na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza. Organizatorem uroczystości był Urząd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych oraz Garnizon Warszawa.
W kampanii libijskiej poległo 156 polskich żołnierzy, a 467 zostało rannych. 
Przesunięta na odpoczynek do Egiptu, następnie do Palestyny, gdzie po połą-
czeniu z 9 i 10 Dywizją Piechoty ewakuowanymi z ZSRR, została przeorganizo-
wana i od 3 V 1942 przekształcona w 3 Dywizję Strzelców Karpackich, weszła 
od 12 IX 1942 w skład Armii Polskiej na Zachodzie.                                       kes

Gdynia
Uroczystości rocznicowe 93-lecia utworzenia 
Marynarki Wojennej rozpoczęła 27 listopa-
da Msza św. w Kościele Marynarki Wojennej 
na gdyńskim Oksywiu, której przewodniczył 
biskup polowy WP Józef Guzdek. W celebrze 
wzięli udział kapelani Dekanatu Marynarki Wo-
jennej RP na czele z kmdr Bogusławem Wroną 
Dziekanem Marynarki Wojennej. Podczas Mszy 
św. ordynariusz wojskowy dokonał również 
poświęcenia nowego ołtarza.

W Eucharystii uczestniczyli Dowództwo Ma-
rynarki Wojennej, oficerowie, podoficerowie, 
marynarze z Jednostek tworzących ten rodzaj 
Sił Zbrojnych oraz Komenda, wykładowcy, 
podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej, 
kapelani Ordynariatu Polowego WP, dziekani 
obrządku prawosławnego, poczty sztandaro-
we oraz zaproszeni Goście.
Po Mszy św. Biskup Polowy WP wraz z delega-
cjami Marynarki Wojennej i Akademii Marynarki 
Wojennej udali się na cmentarz MW, aby oddać 
hołd Twórcom Polskiej Marynarki Wojennej.
Następnie na pokładzie okrętu podwodnego 
ORP Kondor biskup Polowy wyszedł na 3 go-
dzinny rejs, podczas którego na głębokości 40 m 
został „ochrzczony” zgodnie z ceremoniałem 
morskim wypijając kubek wody zaburtowej.

rm/zjk

Warszawa
Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 
29 listopada Mszy św. w intencji funkcjonariuszy 
i pracowników Straży Ochrony Kolei(SOK). Ta for-
macja mundurowa, pełniąca służbę na polskiej 
kolei obchodzi w tym roku 93. rocznicę powsta-
nia. Znajdująca się w ołtarzu głównym katedry 
figura Matki Bożej została specjalnie na tę Mszę 
okryta czarnym, kolejarskim płaszczem.
W homilii bp Guzdek zaapelował o jedność, 
budowanie wspólnoty, dzięki której praca staje 
się łatwiejsza i lepiej wykonywana. Podkreślił, 
że wspólna świadomość celu i identyfikowanie 
się ze służbą pozwalają na rzetelne wykonywa-
nie powierzonych obowiązków. Biskup Guzdek 
podziękował funkcjonariuszom SOK za ich 
służbę na rzecz bezpieczeństwa podróżnych i 
kolejowego majątku.
Liturgię słowa przygotowali funkcjonariusze 
i pracownicy SOK. Mszę św. koncelebrowali z 
bp Guzdkiem, m.in. ks. kmdr Leon Szot, dusz-
pasterz SOK z ramienia ordynariatu polowego. 
Przy ołtarzu stanął poczet sztandarowy SOK.
Po Mszy św. delegacja sokistów z komendan-
tem głównym złożyła kwiaty w kaplicy lotni-
ków, w której spoczywają bp Tadeusz Płoski i 
ks. płk Jan Osiński.                                      kes

Warszawa
Biskup polowy Józef Guzdek zwołał 7 grudnia pierwsze posiedzenie nowopow-
stałej Rady Kapłańskiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W jej skład 
weszło trzynastu księży kapelanów: trzech pełniących urzędy w kurii polowej, 
siedmiu wybranych przez księży kapelanów i trzech z nominacji ordynariusza 
wojskowego. Sekretarzem rady został, wybrany w głosowaniu tajnym, ks. kmdr 
por. Zbigniew Rećko, którego w pracach będą wspierać ks. płk Sławomir Żarski 
oraz ks. ppłk Piotr Majka.
Biskup Józef Guzdek podkreślił potrzebę otwartości Rady Kapłańskiej, która słu-
ży biskupowi pomocą w podejmowaniu decyzji. „Chcę byście byli rzecznikami 
spraw kapłańskim” – powiedział ordynariusz wojskowy.
Podczas spotkania kanclerz Kurii Polowej ks. dr Jan Dohnalik przedstawił zada-
nia Rady w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego. Omówiono m.in. organizację 
pielgrzymki żołnierzy do Lourdes w maju 2012 r. oraz pielgrzymki do Częstocho-
wy w sierpniu 2012 r.
Rada zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego oraz Statutu Ordynariatu Polo-
wego została wybrana na pięcioletnią kadencję.                                            zjk




