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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Poprzez sakrament pokuty możemy stać się 
synami Boga. Byliśmy synami marnotraw-
nymi. Być może jeszcze nimi jesteśmy. Ale 
oto jest Ojciec, który na nas czeka, oto jest 
Syn, „Pierworodny wobec każdego stworze-
nia” (Kol. 1,15), który przynosi nam orędzie
o przebaczeniu i święty dar pojednania. 
Cenę zapłacił sam, gdy wziął całą naszą 

winę na siebie. Jezus jest Arcykapłanem No-
wego Przymierza, również Ofiarą, która nas 
uświęca. On jest ziarnem pszenicznym, któ-
re padło na ziemie i obumarło. Owoce tej 
śmierci należą do nas, my sami nimi jesteśmy. 
Ponieważ On umarł, my zyskaliśmy życie.
W tych słowach także i my jesteśmy we-
zwani do poświęcenia. Obumrzeć oznacza 

pozostawić wszystko co nas zatrzymuje, 
hamuje w drodze do Pana. Może czas za-
cząć porządkować swe życie, czas zastano-
wić się na jakim etapie wiary jesteśmy? Czy 
potrafimy „obumrzeć” dla naszych złych 
przyzwyczajeń, grzechów dnia codzien-
nego, spraw z dawna zaniedbywanych
i na nowo odrodzić się, wydać obfity plon? 
Zapowiedź tych słów: „wydać plon obfity” 
powinno zachęcić nas do takich właśnie
zmian.

25 marca – V niedziela Wielkiego Postu25 marca – V niedziela Wielkiego Postu

Triumfalny orszak Jezusa schodzący z Góry 
Oliwnej. Wiwatujący tłum. Ale nie pomo-
gły cuda, czyny, słowa: ani te surowe, ani 
pobłażliwe. Zwracał się do wszystkich:
w mieście i na wsi… do prostych i uczonych 
w Piśmie. Również teraz ofiarowuje bogac-
two swej łaski każdemu, ponieważ zawsze 

chce zbawiać. I w naszym życiu Bóg próbu-
je wszystkiego. Tylekroć wychodzi nam na-
przeciw. Otrzymaliśmy tyle łask zwyczajnych 
i nadzwyczajnych. A jak my odpowiadamy 
na niezliczone wezwania Ducha Święte-
go, abyśmy byli święci pośród swoich prac
i w swoim środowisku?

Czytania tego dnia to nie tylko wspomnie-
nie faktów sprzed wielu wieków. Chrystus 
daje nam szansę włączenia się w Jego dzie-
ło zbawcze. W Wielkim Tygodniu mamy 
sposobność by pomyśleć i przemodlić zna-
czenie znaku naszego odkupienia – krzyża. 
Kontemplacja, choć zapewne utrudniona 
przez przygotowania przedświąteczne, po-
winna skłonić nas do odpowiedzi na pytanie 
co jest moim krzyżem, a właściwie co jest 
moim środkiem do osiągnięcia życia wiecz-
nego.

1 kwietnia – Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)1 kwietnia – Niedziela Męki Pańskiej (Niedziela Palmowa)

Od redakcji

„Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko 
samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 12, 24).

red.

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MARZECPAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA MARZEC
Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskryminowani, prześlado-
wani i zabijani ze względu na imię Chrystusa.

„Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. A ci, 
którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali: «Hosanna! Błogosławiony 
Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca nasze-
go Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach!»” (Mk 11,8-11).

Sprawy związane z ordynariatem polowym, liczebnością kapela-
nów i ich finansowaniem przetoczyły się w ostatnich tygodniach 
przez wszystkie media. Mało kto pytał jednak zainteresowanego, 
czyli duszpasterstwo wojskowe. Prawie bez echa przeszły wywiady
z obecnym biskupem polowym Józefem Guzdkiem oraz jego po-
przednikiem abp. Sławojem Leszkiem Głódziem. A szkoda, może 
nie pojawiłyby się kolejne przekłamania i nie utrwaliły się stereotypy 
krzywdzące zarówno dla kapelanów, jak i dla całego ordynariatu. 
Dlatego postanowiliśmy, dzięki uprzejmości Katolickiej Agencji Infor-
macyjnej, zaprezentować stanowisko obydwu biskupów, które pre-
cyzuje stanowisko zarówno duszpasterzy, jak i samych kapelanów.  
Mamy nadzieję, że także nasi Czytelnicy, odnajdą w nich wystarcza-
jąco obszerne wyjaśnienia co do zmian zachodzących w strukturze 
duszpasterstwa wojskowego, działalności kapelanów i specyfiki po-
sługi w służbach mundurowych.

Przed zbliżającymi się świętami zachęcamy do remanentu sumienia
w II części artykułu ks. mjr. Pawła Piontka na temat spowiedzi. Czasu 
na porządki coraz mniej!
W numerze ponadto obszerna relacja z obchodzonego w tym roku 
po raz drugi Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
i fotoreportaż z rekonstrukcji bitwy pod Olszynką Grochowską. Jak
w każdym numerze zachęcamy do lektury. Nawiązując do daty 1 mar-
ca, jest to tym razem wznowienie książki o „Żołnierzach Wyklętych” 
Jerzego Ślaskiego.
Zachęcamy również do odwiedzin na naszej stronie na Facebooku
i do wsparcia działalności Caritas Wojskowej przez przekazanie 1%. 
Przypominamy również o akcji honorowego krwiodawstwa „Podaruj 
kroplę miłości”, chętnych do oddawania krwi odsyłamy do kapela-
nów.

Nasza Służba
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KAI: Księże Biskupie, dużo się ostatnio 
zmieniło w ordynariacie polowym. Może 
to nawet budzić niepokój o przyszłość 
diecezji wojskowej: następuje zmiana 
za zmianą, kurczą się struktury...
Bp polowy Józef Guzdek: Ostatnio media 
okazują duże zainteresowanie restrukturyza-
cją w ordynariacie polowym. Jest to temat 
popularny w związku ze zmianami, jakie za-
chodzą w Wojsku Polskim. Musimy jednak 
pamiętać, że w duszpasterstwie struktury 
są ważne, ale nie są najważniejsze. Najważ-
niejszy jest człowiek, jego żywa wiara. Jeśli 
księża kapelani będą na co dzień żyć według 
wskazań ewangelii, jeśli ze szczerym zaan-
gażowaniem będą głosić Jezusa, wówczas 
ewangelizacja żołnierzy i ich rodzin będzie 
przynosić obfite owoce. Kapelan – świadek 
wiary, który rozumie wojsko i jest z woj-
skiem, może liczyć na to, że będzie cieszył 
się zaufaniem, i to zarówno wtedy, gdy to-
warzyszy żołnierzom na trudnej misji w da-
lekim Afganistanie czy Kosowie, jak i na poli-
gonach i w garnizonach w kraju. Oczywiście, 
niezbędne są również struktury, w tym etaty 
dla kapelanów, kościoły, kaplice i sieć parafii 
wojskowych. Od tego bowiem także w dużej 
mierze zależy skuteczność duszpasterskiej 
posługi wśród żołnierzy, pracowników woj-
ska i ich rodzin.
Ordynariat polowy nie jest dodatkiem do 
armii, ale stanowi jej integralną część. Tro-
ska o wymiar duchowy życia żołnierzy, o ich 
morale, o właściwą motywację, są nie mniej 
ważne od zabezpieczenia logistycznego. 
Można mieć dużą i dobrze wyposażoną ar-
mię, ale sparaliżowaną poczuciem bezsensu 
podejmowanych działań i brakiem woli po-
święcenia sił, a nawet życia Ojczyźnie. Nale-
ży pamiętać, że dla ludzi wierzących ważna 
jest motywacja religijna. Rolą kapelana jest 
ukazać żołnierzowi sens jego służby i pomóc 
uporać się z problemami, które przeżywa na 
płaszczyźnie wiary. Jestem przekonany, że 
motywacja religijna pomaga łatwiej znieść 
konieczne ograniczenia i wyrzeczenia, a na-
wet, jeżeli jest to konieczne, zdobyć się na 
heroizm. Mamy tego liczne przykłady w na-
szej historii.

Struktura ordynariatu polowego, jak 
mogliśmy się dowiedzieć z różnych źró-
deł, została uszczuplona: zredukowa-
no liczbę dekanatów z czternastu do 
ośmiu, dziesięciu kapelanów odeszło ze 
służby.

– Nawet więcej. Do 31 grudnia 2011 r. ode-
szło na emeryturę ośmiu kapelanów, na-
tomiast 31 stycznia 2012 dalszych pięciu.
W ostatnim roku, po uzgodnieniach z kole-
gium konsultorów, zostały zamknięte dwie 
parafie: w Ciechanowie i w Ełku. W Ciecha-
nowie przestała istnieć jednostka wojsko-
wa, zaś koszary zostały przekazane Agencji 
Mienia Wojskowego celem ich sprzedaży. 
Takie przeznaczenie spotkało także budynek,
w którym mieściła się kaplica. W Ełku Mini-
sterstwo Obrony Narodowej zamierzało do 
30 czerwca 2011 r. przekazać szpital woj-
skowy lokalnej administracji. Po rozmowach
z MON podjąłem więc decyzję, aby opiekę 
nad chorymi i kaplicę przekazać miejscowej 
diecezji. Szpital wojskowy do tej pory nie 
został przekazany poza struktury MON. To 
świadczy o tym, że decyzja o likwidacji para-
fii wojskowej w tym miejscu była przedwcze-
sna. Ten przykład jest doskonałym argumen-
tem na to, że z ostatecznymi decyzjami nie 
należy się spieszyć.
Redukcja dekanatów została podyktowana 
zmianami, jakie zaszły w wojsku. Ilość i zasięg 
dekanatów został dostosowany do nowego 
podziału Sił Zbrojnych. W ostatnim roku roz-
wiązano m.in. Śląski Okręg Wojskowy oraz 
Pomorski Okręg Wojskowy. Spowodowało 
to zniesienie dwóch dekanatów: śląskiego
i pomorskiego.

Czym podyktowane są te zmiany?
– Po tzw. uzawodowieniu armii i rezygnacji
z poboru do służby zasadniczej zmniejszyła 
się liczba żołnierzy. Na początku lat dzie-
więćdziesiątych wojsko liczyło kilkaset tysię-
cy żołnierzy zawodowych i służby zasadni-
czej, obecnie zaś liczy ok. 100 tys. żołnierzy 
zawodowych. Jednakże musimy pamiętać, 
że znacznie poszerzyło się pole działalności 
duszpasterskiej. W okresie PRL działalność 
kapelanów była ograniczona do przysło-
wiowej zakrystii, zaś obecnie kapelan jest 
wszędzie tam, gdzie żołnierz pełni służbę. 
Duszpasterską opieką objęte zostały także 
rodziny wojskowych oraz liczne grupy kom-
batantów i emerytów.
Od kilku lat w Wojsku Polskim trwa restruk-
turyzacja. W niektórych miejscach likwi-
dowane są garnizony, przenoszone są jed-
nostki wojskowe, zmienia się ich liczebność.
A ponieważ kapelan powinien być tam, gdzie 
wojsko, powoduje to konieczność dokona-
nia zmian w strukturze i w funkcjonowaniu 
duszpasterstwa.

Ordynariat nie powinien 
pójść do cywila 
Jakie więc będą polskie Siły Zbrojne, gdy pozbawimy je moralnego i du-
chowego wsparcia? Jaka będzie armia, gdy szukając oszczędności, bezre-
fleksyjnie odrzuci się tych, którzy troszczą się o psychikę i ducha żołnie-
rza? – pyta w wywiadzie dla KAI biskup polowy WP Józef Guzdek. Dzięki 
uprzejmości Katolickiej Agencji Informacyjnej przedrukowujemy wywiad
z ordynariuszem wojskowym. Na kolejnych stronach publikujemy także 
fragmenty rozmowy z abp Sławojem Leszkiem Głódziem, pierwszym bisku-
pem polowym po przywróceniu ordynariatu polowego.

Zmiany w katolickim duszpasterstwie 
wojskowym dotyczą tylko struktur?
– Zmianie uległ przede wszystkim sposób 
posługi wojskowym. W czasach, kiedy armia 
opierała się na żołnierzach z poboru, życie
w koszarach tętniło przez cały tydzień. Ka-
pelan spotykał się z żołnierzami w dzień 
powszedni, ale także w sobotę i w niedzie-
lę. Obecnie, poza nielicznymi garnizonami, 
gdzie szkolą się żołnierze Narodowych Sił 
Rezerwowych, zajęcia w koszarach trwają od 
poniedziałku do piątku. Kapelani uczestniczą 
w cotygodniowych odprawach, prowadzą 
zajęcia z etyki normatywnej, są na ćwicze-
niach i poligonach. Często prowadzą też in-
dywidualne rozmowy z tymi, którzy potrze-
bują wsparcia. Ponadto towarzyszą wojsko-
wym i ich rodzinom w świętach rodzinnych, 
a szczególnie kiedy dotyka ich cierpienie, 
śmierć bliskich… Przygotowują też uroczysto-
ści związane ze świętem jednostki oraz uro-
czystości religijno-patriotyczne. Natomiast 
w niedzielę, jeżeli nie pełnią posługi w koś-
ciele garnizonowym, często angażują się
w pomoc w pobliskich parafiach terytorial-
nych, gdzie mieszkają rodziny wojskowych.

Z tego co Ksiądz Biskup mówi, kapelan 
nie ogranicza swej działalności do ko-
szar i poligonu.
– Od początku istnienia ordynariatu polo-
wego, czyli od 1919 r. biskupi polowi kładli 
duży nacisk na duszpasterstwo małżeństw
i rodzin wojskowych. Zdawali sobie sprawę, 
że są one wystawione na wiele prób. Wystar-
czy wskazać na częstą nieobecność w domu 
męża i ojca, spowodowaną służbą w odle-
głych garnizonach, udziałem w ćwiczeniach 
na poligonach oraz wielomiesięczną służbą 
poza granicami kraju na misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych. Poświęciłem temu zagad-
nieniu list pasterski na tegoroczny Wielki 
Post. Kapelan ma więc wspierać rodzinę żoł-
nierza, która doświadcza różnych trudności 
i zagrożeń wynikających ze specyfiki służby 
w wojsku.

W jaki sposób kapelan może wspierać 
rodziny wojskowe?
– Centrum pomocy rodzinie jest kościół lub 
kaplica, do której przychodzą wierni pełniący 
służbę wojskową oraz ich rodziny. Tam mo-
dlimy się razem, podejmujemy próby ewan-
gelicznego naświetlania problemów, wspie-
ramy duchowo. W parafiach i ośrodkach 
duszpasterskich odbywa się przygotowanie 
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do sakramentu małżeństwa, zawierane są 
związki małżeńskie, dzieci przystępują do 
Pierwszej Komunii Świętej. W tych miejscach 
wreszcie rodziny żegnają swoich bliskich, 
którzy odeszli do wieczności.
Organizujemy również spotkania z psycho-
logiem mające na celu wsparcie, najczęściej 
żon - matek samotnie wychowujących dzie-
ci, ponieważ mąż i ojciec przebywa na misji 
poza granicami kraju. Caritas ordynariatu 
polowego organizuje także letni wypoczy-
nek dla dzieci i młodzieży z rodzin mniej za-
możnych.

Zmniejszanie liczby etatów w ordyna-
riacie polowym powoduje konieczność 
wyrzucenia na bruk niektórych kapela-
nów.
– Zależy mi na tym, aby zmiany dokonywały 
się z rozwagą i roztropnością. Od roku 1991, 
kiedy został odnowiony ordynariat polowy, 
do duszpasterstwa wojskowego zostało przy-
jętych wielu księży z kilkunastoletnim stażem 
pracy kapłańskiej. Obecnie osiągają oni wiek 
emerytalny i podejmują decyzję o wycofaniu 
się z pracy w wojsku. Niektórzy wracają do 
swoich diecezji, podejmując dalszą pracę 
duszpasterską, lub jako emeryci pomagają
w parafiach, na terenie których mieszkają. 
Księża inkardynowani do ordynariatu polo-
wego, już jako emeryci, nadal angażują się 
w pracę duszpasterską w wojskowych szpi-
talach, przy parafiach wojskowych, a nade 
wszystko towarzyszą licznym grupom kom-
batantów i weteranów wojennych. Odwie-
dzają chorych i wreszcie uczestniczą w od-
prowadzaniu zmarłych „na wieczną wartę”.
Kapelani, podobnie jak żołnierze, biorąc 
udział w misjach czy w zajęciach poligono-
wych, narażeni są na utratę zdrowia, choro-
by i kontuzje, dlatego niektórzy z przyczyn 
zdrowotnych wycofują się z duszpasterstwa 
wojskowego.

Obowiązkiem Księdza Biskupa jest nie 
tylko troska o czynnych żołnierzy, ale 
także o emerytów i rencistów.
– Mówi się o nich: „byli żołnierze”, ale takie 
stawianie sprawy jest głęboko krzywdzą-
ce, bo żołnierzem się nie bywa, ale się nim 
jest od przysięgi aż do śmierci. Wielu z nich
w ostatnim czasie dosięgła bieda, a nawet 
nędza. Niedawno otrzymałem list od kontr-
admirała w stanie spoczynku, który stawia 
dramatyczne pytania: „Czy Ojczyzna w oso-
bach jej władzy jest wierna swoim synom, 
emerytowanym żołnierzom, skoro miała od-
wagę pozbawić ich prawie wszystkiego... i na 
koniec pozostawić samym sobie?”. Pisze on, 
że „w wielu miejscach nie mogą nawet liczyć 
na wojskową pomoc medyczną, pozbawio-
no ich dostępu do kultury, likwidując kluby 
garnizonowe, zamknięto kasyna, gdzie spo-
tykali się emeryci. Świadczenia emerytalne są 
niejednokrotnie uwłaczająco niskie, wojsko-
wi emeryci żyją ubogo, niektórzy poniżej mi-
nimum socjalnego, wspomagani materialnie 
przez równie mało zasobne ośrodki pomocy 
społecznej. Są to ludzie bardzo starzy lub
w podeszłym wieku, schorowani, którzy stra-
cili młode lata i zdrowie wskutek wyczerpu-
jącej, ciężkiej służby w wojsku, na okrętach, 

a dzisiaj nie mogą nawet kupić leków, gdyż 
ich na ten wydatek nie stać”.
Takich głosów nie można lekceważyć. Często 
jedyną wojskową instytucją, która po likwi-
dacji garnizonu okazuje zainteresowanie 
emerytom i rencistom, jest parafia wojsko-
wa. Kościół i jego zaplecze duszpasterskie są 
jedynym miejscem umożliwiającym wspólne 
spotkania. Stąd też płynie do nich pomoc 
materialna świadczona poprzez wojskową 
Caritas.

W polskiej armii jest ok. 350 psycho-
logów, o wiele więcej niż kapelanów. 
Czyżby przyszedł czas, że psycholog zaj-
mie miejsce duchownego?
– Rzeczywiście, o zdrowie psychiczne żoł-
nierzy troszczy się około 350 psychologów 
i psychiatrów, co według wielu jest jeszcze 
liczbą niewystarczającą. Kapelanów zawodo-
wych reprezentujących Kościół katolicki jest 
144. W psychologach nie widzimy konkuren-
tów, ale partnerów. Żołnierz powinien mieć 
po jednej stronie lekarza i psychologa, po 
drugiej kapelana, którzy będą go wspierać
w realizacji niełatwych zadań wymagających 
pełnej mobilizacji fizycznej, psychicznej i du-
chowej. Zarówno psycholog, jak i kapelan 
starają się pomóc żołnierzom. Każdy z nich 
ma właściwy sobie obszar i kompetencję.
W wielu przypadkach żołnierz musi równo-
czesne otrzymać wsparcie ze strony psycho-
loga i kapłana.
Spotykam się często ze słowami wdzięczności 
za posługę kapelanów w kraju i na misjach. 
Podczas wizyty w jednym z garnizonów do-
świadczony pułkownik powiedział mi: „Księże 
biskupie, w sercu noszę dozgonną wdzięcz-
ność wobec Kościoła. Mój syn, który służył
w Iraku, doznał wielkiej traumy. Po powrocie 
do ojczyzny nie mógł powrócić do normalne-
go życia w rodzinie. Pomógł mu w tym ka-
pelan. Błagam, proszę, aby kapelani służyli
w armii, są tam niezwykle potrzebni”.

Ksiądz Biskup cały czas podkreśla, jak 
potrzebni są kapelani, gdy tymczasem 
w publikacjach o reorganizacji ordyna-
riatu i wypowiedziach polityków do-
minują liczby i wytyka się koszty, jakie 
ponosi państwo w związku z koniecz-
nością utrzymania duszpasterstwa woj-
skowego.
– Jak podaje „Polska Zbrojna”, w minionym 
roku MSZ wydał 23 mln zł na pomoc Afgań-
czykom. Nikt tego nie kwestionuje, wszak
z pomocą militarną powinna iść w pa-
rze pomoc materialna w odbudowie kraju 
zniszczonego przez wojnę. Tymczasem na 
ordynariat polowy przeznacza się rocznie
19,5 mln zł. W tym kontekście warto zapy-
tać, czy jest to pieniądz zmarnowany, wyda-
ny niepotrzebnie?
Przypomnę, że od 1954 r. około 100 tys. 
polskich żołnierzy uczestniczyło w misjach 
pokojowych i stabilizacyjnych w wielu re-
jonach świata: Haiti, Czad, Liban, Irak, Ko-
sowo, Bośnia i Hercegowina, Afganistan… 
Podczas niełatwej służby towarzyszyło im 
ponad 100 kapelanów. Odwiedzając żołnie-
rzy w Afganistanie, wielokrotnie spotkałem 
się ze słowami wdzięczności za posługę ka-

pelanów. Przytoczę tylko fragment raportu 
o posłudze kapelana, jaki otrzymałem od 
jednego z dowódców w zeszłym roku. „Pra-
gnę serdecznie podziękować za wsparcie 
i postawę podwładnego ks. NN, który peł-
ni trudną i odpowiedzialną służbę w PKW 
Afganistan. Pomimo niezwykle trudnych wa-
runków ksiądz w każdym momencie jest go-
towy wspierać osoby potrzebujące i w spo-
sób umiejętny rozładowuje potencjalne na-
pięcia, podtrzymując tym samym na duchu 
żołnierzy służących w Afganistanie z dala 
od domu i najbliższych. Postawa księdza 
jest przykładem na to, w jaki sposób służba 
duszpasterska może podnosić morale i spra-
wiać, że wykonywanie zadań w warunkach 
zagrożenia zdrowia i życia staje się łatwiej-
sze dla młodych, często niedoświadczonych 
żołnierzy”. Dowódca nie musiał tego pisać, 
ale czuł potrzebę podzielenia się z biskupem 
prawdą o roli, jaką spełnia kapelan, towarzy-
sząc żołnierzom podczas misji.
Ponad 160 tys. osób pobiera świadczenia 
związane z udziałem w misjach zagranicz-
nych – w tym żołnierze oraz rodziny poszko-
dowanych. Nagłośniony ostatnio przypadek 
byłego żołnierza, który służył w Iraku, stał się 
okazją do tego, aby powiedzieć społeczeń-
stwu, że nawet do 20 proc. żołnierzy nosi 
w sobie konsekwencje stresu bojowego.
W tym kontekście widać, jak ważną rolę do 
spełnienia mają kapelani. Nie tylko w Klini-
ce Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowe-
go Instytutu Medycznego, ale w parafiach 
wojskowych na terenie całego kraju, gdzie 
mieszkają weterani i ich rodziny.

Duszpasterstwo wojskowe jest jedynie 
polską specyfiką?
– Każda armia, z wyjątkiem państw zdomi-
nowanych przez ideologię komunistyczną, 
posiadała i posiada duszpasterstwo wojsko-
we. Skoro tak jest – to znaczy, że w każdej 
armii kapelan pełni niezwykle ważną rolę. Na 
wiosnę tego roku, w kurii polowej, odbędą 
się spotkania z przedstawicielami armii serb-
skiej i ukraińskiej, gdzie obecnie powstaje 
duszpasterstwo wojskowe. Pragną oni sko-
rzystać z naszych doświadczeń.
Chcąc znaleźć oszczędności, absurdem było-
by likwidowanie etatów psychologów, ofice-
rów wychowawczych, osób zajmujących się 
kulturą, ale także księży kapelanów. Żołnierz 
nie jest i nie może być bezmyślnym automa-
tem pozbawionym uczuć, woli i poczucia 
własnej godności. Z racji specyfiki swojego 
zawodu musi odnajdywać sens żołnierskie-
go zaangażowania i uzasadnienie dla swoich 
działań.

Wielu pochwala Księdza Biskupa za re-
organizację ordynariatu. Oczekuje się 
jednak dalszych zmian. Coś jeszcze na-
leżałoby zmienić?
– Biskup polowy nie może podejmować de-
cyzji, by komukolwiek się przypodobać. Re-
organizując ordynariat polowy, mam na celu 
wyłącznie dostosowanie struktur kościelnych 
do zmieniających się struktur wojskowych.
A jest to proces ciągły. Już abp Sławoj Leszek 
Głódź podejmował decyzje nie tylko o two-
rzeniu nowych parafii wojskowych i budowie 
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kościołów garnizonowych, ale także o likwi-
dacji w tych miejscach, skąd wyprowadziło 
się wojsko. Taka sytuacja zaistniała np. w Gu-
binie. Podobnie było w czasie sprawowania 
posługi przez bpa Tadeusza Płoskiego, który 
zniósł parafię wojskową w Legnicy. Moją 
wolą jest kontynuowanie zmian w oparciu
o logiczne przesłanki.

W tym roku będą jakieś zmiany?
– Prowadzę korespondencję z biskupami die-
cezji, gdzie od kilku lat w niektórych miejsco-
wościach zostało już niewielu żołnierzy, aby 
dokonać tam sensownych regulacji. Zależnie 
od sytuacji proponowane jest przekazanie 
świątyni w użytkowanie diecezji terytorialnej, 
utworzenie parafii cywilnej złączonej z para-
fią wojskową lub też wymiana dotychczaso-
wego kościoła na świątynię położoną bliżej 
jednostki wojskowej. Równocześnie zabie-
gam o stworzenie miejsca kultu sakralnego 
tam, gdzie przybywa żołnierzy.

Odczuwa Ksiądz Biskup presję ze strony 
ministerstwa i innych czynników?

– Jak już wspomniałem, jesteśmy integralną 
częścią wojska. Rząd może podjąć polityczną 
decyzję o redukcji duszpasterstwa wojsko-
wego do stanu, który uniemożliwi regularną 
posługę żołnierzom zawodowym, ich ro-
dzinom, chorym w szpitalach wojskowych, 
podchorążym w szkołach oficerskich, emery-
tom i rencistom, a także kombatantom. Tak 
zdobyte oszczędności nie wystarczą nawet 
na zakup jednego czołgu. Należy więc posta-
wić pytanie, jakie będą polskie Siły Zbrojne, 
gdy pozbawimy ich moralnego i duchowego 
wsparcia? Jaka będzie armia, kiedy szuka-
jąc oszczędności, bezrefleksyjnie odrzuci się 
tych, którzy troszczą się o psychikę i ducha 
żołnierza?

Znów wracamy do roli kapelana. A ja 
chciałbym zapytać, czy to prawda, że 
Ksiądz Biskup uważa, że kapelani nie 
muszą mieć stopni wojskowych.
– To nieprawda. Owszem, spotykam się z py-
taniami: po co kapelanom stopnie wojsko-
we i awanse? Wówczas odpowiadam pyta-
niem na pytanie: czy w diecezjach teryto-

rialnych księża katecheci uczący w szkołach 
nie awansują, zdobywając kolejne stopnie 
aż po nauczyciela mianowanego i dyplomo-
wanego? Awanse i wyróżnienia związane są
z rozwojem i osiągnięciami księdza, podob-
nie jak to jest w każdej innej grupie społecz-
nej i zawodowej. Poza tym, przyjmując sto-
pień wojskowy, kapelan staje pośród innych 
oficerów, podlega takim samym rygorom jak 
inni żołnierze, jeszcze bardziej utożsamia się 
z tym środowiskiem, któremu posługuje.

Ale sam Ksiądz Biskup nie daje dobrego 
przykładu, bo podobno nie zależy mu 
na stopniu generalskim, który mieli jego 
poprzednicy.
– Nigdy nie powiedziałem, że rezygnuję ze 
stopnia generała. Wszyscy moi poprzednicy, 
poczynając od biskupa polowego Stanisława 
Galla aż do bpa Tadeusza Płoskiego, nosili ten 
stopień. Czy mam prawo przerwać tę tradycję 
sięgającą początku II Rzeczypospolitej? Decy-
zja w tej sprawie nie należy jednak do mnie.

Rozmawiał Grzegorz Polak

Premier Tusk zapowiedział redukcję licz-
by kapelanów wojskowych o połowę. 
Czy, jako wieloletni ordynariusz woj-
skowy i członek Komisji Wspólnej Rządu
i Episkopatu sądzi Ksiądz Arcybiskup, że 
wypowiedź premiera wpłynie na sto-
sunki państwo-Kościół?
– Trzeba pamiętać o tym że stosunki po-
między państwem a Kościołem mierzone są 
relacją do ordynariatu polowego. To jest pa-
pierek lakmusowy, zasada, która się spraw-
dza w różnych krajach: ilekroć jest atak na 
ordynariat polowy, pod pozorem budżetu, 
redukcji etatów itd., tylekroć jest duszpaster-
stwo wojskowe upokarzane, a jednocześnie 
upokarzany jest Kościół. Tego doświadczamy 
dzisiaj w Polsce. Hasło, że kapelani nie mogą 
być „świętymi krowami” jest obraźliwe za-
równo w wymiarze przemian ustrojowych, 
które trwają ponad 20 lat jak i w wymiarze 
tej posługi, którą podjęli księża kapelani
w kraju i zagranicą. A złowieszcze zapo-
wiedzi premiera to jest swoisty zapateryzm,
a w dużej mierze demagogia hasłowa.

Ale jak zdaniem księdza Arcybiskupa 
wygląda sprawa tych etatów; nie jest 
ich za dużo?
– Co do twierdzenia, że skoro armia jest 
mniejsza to i kapelanów powinno być mniej 
to należy chodzić po ziemi. Jaka jest sytuacja 
w Europie i w świecie? Zazwyczaj przyjmu-

premiera José Luisa Zapatero. A może on 
jest w tym przypadku jakimś ideałem czy 
wzorcem?
W 1995 roku jako Ordynariat Polowy zor-
ganizowaliśmy w Warszawie pierwszą mię-
dzynarodową konferencję. Przybyło ponad
30 delegacji z różnych krajów, w tym z Turcji. 
Ale przyjechali też obserwatorzy z Węgier, z Li-
twy, Słowacji, Czech, bo przymierzali się wła-
śnie do tworzenia własnych duszpasterstw 
wojskowych i u nas chcieli się tego nauczyć. 
Podobne kontakty mieliśmy z Rosją. Z kolei 
na zorganizowaną w Biedrusku konferen-
cję „Partnership for Peace” (Partnerstwo dla 
pokoju) przybyli generałowie amerykańscy,
a my byliśmy w centrum ich zainteresowa-
nia. Amerykanie zapraszali nas do udziału
w różnych spotkaniach, sam byłem np. go-
ściem Pentagonu, gdzie miałem spotkanie 
z dowódcą armii amerykańskiej, generałem 
Johnem Shalikashvili oraz z naczelnymi ka-
pelanami tamtejszych wojsk. Kiedy wchodzi-
liśmy do NATO to Ordynariat Polowy był już 
czymś normalnym. W katedrze polowej od-
była się wielka celebra z tej okazji z udziałem 
prezydenta Kwaśniewskiego, premiera itd.
Duszpasterstwo wojskowe nie działa więc
w Polsce w jakiś wyizolowany sposób, ono 
jest wtopione w wielką rodzinę pobratym-
czych krajów. Tymczasem dzisiaj stajemy 
wobec swoistej recydywy, bo już trzeci od 
czasu przemian ustrojowych biskup polowy 

je się, że jeden kapelan powinien przypadać 
na tysiąc żołnierzy. Kiedy w 1991 r. tworzyło 
się w Polsce duszpasterstwo wojskowe, stan 
wojska wynosił 400 tys. Mianowałem dwóch 
pierwszych kapelanów: ks. Tadeusza Dłuba-
cza i ks. Jerzego Syryjczyka (dziś już obydwaj 
nie żyją). Zaczynaliśmy praktycznie od zera, 
a duszpasterstwo wojskowe szło w górę, 
rosło. Dziś armia liczy około 120 tysięcy. Ale 
nie można tak, po prostu raptem ciąć i redu-
kować.

Czy są jakieś konkretne, zagraniczne 
wzorce, do których można by się odwo-
łać jeśli chodzi o pracę i liczebność ka-
pelanów?
– Nie zaczynaliśmy sami lecz w wielkiej, mię-
dzynarodowej rodzinie. Wejście do NATO zo-
stało poprzedzone tworzeniem się naszego 
duszpasterstwa wojskowego i bliskimi kon-
taktami z duszpasterstwami Stanów Zjed-
noczonych, Włoch, Francji, Niemiec, a więc 
z tymi krajami, gdzie opieka kapelanów nad 
wojskiem była już uformowana. Mieliśmy 
zresztą kontakty nie tylko z duszpasterstwa-
mi katolickimi, ale i protestanckimi, np. z Da-
nią. Wzorowaliśmy się więc na tamtejszych 
realiach.
Zapowiadana obecnie redukcja kapelanów 
wojskowych o połowę to jest swoisty za-
paterytzm, bo tego właśnie doświadczył 
hiszpański ordynariat polowy za rządów 

Papierek lakmusowyPapierek lakmusowy
stosunków państwo-Kościółstosunków państwo-Kościół
Zapowiadana redukcja kapelanów wojskowych o połowę to jest swoisty zapate-
ryzm – uważa abp Sławoj Leszek Głódź. W rozmowie z KAI metropolita gdański 
ocenia, iż słowa premiera Tuska w sprawie kapelanów w polskiej armii zagrażają 
relacjom państwa z Kościołem.Fo
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staje w trudnej sytuacji. Pierwsze ciosy, za-
raz po 1991 roku odbierałem ja. Istnieli jesz-
cze wówczas politrucy, o czym wie obecny 
zwierzchnik sił zbrojnych Bronisław Komo-
rowski. Wtedy pełnił on urząd wiceministra 
obrony narodowej odpowiedzialnego za 
wychowanie. Panowało wówczas hasło: byli 
czerwoni, przyszli czarni. Trwało to od 1991 
do 1993 roku.
Za rządów premiera Oleksego zaczęto roz-
ważać, ile kosztuje utrzymanie duszpaster-
stwa wojskowego, po czym przyszły ogrom-
ne cięcia w budżecie. Do tego stopnia, że 
podczas pobytu w Watykanie przedstawiłem 
tę sprawę papieżowi Janowi Pawłowi II oraz 
sekretarzowi stanu kard. Angelo Sodano. 
Dwa tygodnie później do Watykanu przybył 
z oficjalną wizytą prezydent Kwaśniewski. 
Zarówno ze źródeł watykańskich jak i od 
samego prezydenta wiem, że papież, jako 
drugą sprawę poruszył kwestię ordynariatu 
pytając o to, jak jest traktowany biskup po-
lowy i duszpasterstwo wojskowe. Natomiast 
w rozmowie prezydenta z sekretarzem stanu 
była to sprawa numer jeden.
Trzeba pamiętać, że w wojsku została stwo-
rzona struktura psychologów. Dziś, w tej 
zmniejszonej o połowę armii, mamy ich 354. 
Nie podważam roli psychologów, ale na ich 
temat nic się nie mówi, natomiast jako pro-
blem przedstawia się sprawę kapelanów. 
Jak wyleje rzeczka gdzieś na Podkarpaciu, 
to media mówią o tym, że pojechali tam 
psychologowie, żeby wesprzeć poszkodo-
wanych. Ale wójt czeka na przedstawicieli 
władz spodziewając się pieniędzy, a nie psy-
chologów. (…)

A jaka jest rola duszpasterstwa wojsko-
wego na zewnątrz, poza strukturami 
wojska?
– Przede wszystkim – są trzy duszpasterstwa 
wojskowe posiadające swojego ordynariu-
sza: katolickie, prawosławne i ewangelickie.
Wobec narodów pobratymczych spełniliśmy 

rolę bardzo pomocną. Przyjeżdżali do nas, 
przyglądając się budowie naszego Ordyna-
riatu Polowego, biskupi i księża z Węgier, Li-
twy, Słowacji. Od 1993 r. regularnie uczest-
niczyli w pielgrzymkach na Jasną Górę. Póź-
niej włączyliśmy także Niemców. W 1991 r.
odbyło się pierwsze spotkanie z Bundesweh-
rą; miało ono także charakter pojednania. 
Przypominam ten fakt zwierzchnikowi sił 
zbrojnych, prezydentowi Bronisławowi Ko-
morowskiemu, z którym wtedy, wraz z nie-
mieckim wiceministrem obrony, szliśmy 
pieszo na Jasną Górę, na spotkanie z Ojcem 
Świętym. (…)
Od tamtego czasu, żołnierze Bundeswehry 
idą co roku w pielgrzymce z Warszawy do 
Częstochowy, wraz z nimi Aleją Najświętszej 
Maryi Panny maszeruje na Jasną Górę sied-
miu niemieckich generałów. W roku 2004
w ambasadzie Niemiec otrzymałem przy-
znany mi przez prezydenta tego kraju Wielki 
Krzyż za pojednanie między żołnierzami obu 
krajów. To są fakty!

Jaką rolę spełnia dziś Ordynariat Polo-
wy?
– Jest ważnym czynnikiem państwowotwór-
czym, bo nastąpiło zbliżenie wojska polskie-
go do społeczeństwa, które zaczęło nazywać  
„naszym wojskiem”. To, że ono jest dziś za-
wodowe nie oznacza, że są to siły najemne, 
że to są zabijaki, najemnicy. Mamy szkoły 
podoficerskie i oficerskie, gdzie są kapelani
i trzeba kształcić kadry, także w zakresie ety-
ki. Oni muszą być wychowywani w etosie 
narodowym, patriotycznym i etycznym. Mu-
szą znać prawo międzynarodowe.
Następny czynnik państwowotwórczy: Ko-
ściół użycza swojego autorytetu dla wojska, 
a nie na odwrót! Za drzwiami stoi pacyfizm 
i władze rządowe muszą mieć świadomość, 
że dla bezpieczeństwa państwa i harmonii 
społecznej jest to wielkie niebezpieczeń-
stwo. Ten pacyfizm obecny jest w szkołach 
w Niemczech, Hiszpanii, Francji i w każdej 

chwili może być przeniesiony do Polski. Ko-
ściół tymczasem używa swojego autorytetu 
dla wojska; sprzyja walce z terroryzmem. 
Przecież w Afganistanie dzień i noc pełnią 
służbę nasi kapelani. To nie są Hawaje, ani 
słodkie posadki, jak słyszę dziś w TVN. Weź-
my też tragedię smoleńską: kto podziękował 
księżom kapelanom za wielką pomoc w cza-
sie identyfikacji zwłok w Moskwie, pogrze-
bów ofiar, posługi na Torwarze, dokąd przy-
wożono trumny? Kto podziękował siostrom 
zakonnym, które włączyły się w posługę już 
na terenie Rosji?

Czy sądzi Ksiądz Arcybiskup, że kilka-
krotnie wspominany w tej rozmowie 
prezydent Komorowski, będzie chciał 
wpłynąć na premiera, by nie realizował 
zapowiedzi radykalnego obcięcia eta-
tów kapelańskich?
– Prezydent nie jest kimś obok, lecz zwierzch-
nikiem sił zbrojnych. Po drugie był u pod-
staw tworzenia duszpasterstwa wojskowe-
go i dwukrotnie ministrem obrony narodo-
wej. Także Radosław Sikorski, minister spraw 
zagranicznych i były szef resortu obrony, 
doskonale wie, jaką rolę spełniają w wojsku 
kapelani podczas misji zagranicznych. (…)

Czy ma Ksiądz Arcybiskup nadzieję, że 
premier wycofa się ze swojej zapowie-
dzi?
– Trzeba to rozpatrywać w kategorii odpo-
wiedzialności za słowo. Po to w porozumie-
niu z rządem został mianowany biskup polo-
wy, aby w porozumieniu z ministrem obrony 
narodowej mógł uregulować kwestię kape-
lanów. Natomiast rozwiązania hasłowe tyl-
ko drażnią i wprowadzają radykalny rozdział 
między Kościołem a państwem. Powtarzam: 
relacje Kościół-państwo są mierzone stosun-
kiem do duszpasterstwa wojskowego, to 
jest papierek lakmusowy.

Rozmawiał: Tomasz Królak (KAI)

Na portalu społecznościowym Facebook utworzono oficjalną stronę Ordynariatu Polowego 
www.facebook.com/ordynariat.polowy. Jak zapowiada ks. płk Zbigniew Kępa, rzecznik Ordy-
nariatu polowego „będą zamieszczane tam informacje oraz multimedia z życia Ordynariatu 
Polowego”.
– Chcemy lepiej działać w przestrzeni mediów i korzystać także z tych najnowszych środków 
komunikacji, jakimi są platformy społecznościowe. Będzie to nie tylko możliwość ewangeli-
zowania, ale przede wszystkim lepszego komunikowania się z młodszym pokoleniem diecezji 
wojskowej, zwłaszcza podczas pielgrzymek wojskowych – podkreśla. Rzecznik ordynariatu 
polowego podkreśla, że duszpasterstwo wojskowe od wielu lat sięga po możliwie najnowo-
cześniejsze środki komunikacji. – Od 2004 roku funkcjonuje codziennie uaktualniana strona 
ordynariatu, dokumentująca bieżące życie diecezji wojskowej, funkcjonuje serwis fotogra-
ficzny, który często staje się źródłem dla innych instytucji wojskowych, a także wydawnictw. Ponadto od wielu lat nasz dwutygodnik 
„Nasza Służba” jest zamieszczony do pobrania w PDF – wylicza ks. kapelan. Serwis nasz odwiedza około 45000 tysięcy internautów 
miesięcznie.
– Kilka tygodni temu ukazał się artykuł, w którym minister ON Tomasz Siemoniak postulował większe zaangażowanie wojska i instytucji 
wojskowych w działalność promocyjną w Internecie, większą otwartość na społeczeństwo i korzystanie z nowoczesnych środków komu-
nikacji. Sądzę, że nasza działalność, dodam już wieloletnia na tym polu, wpisuje się w te postulaty ministerstwa. Zachęcam do „polubie-
nia” naszej strony – powiedział ks. Kępa.                                                                                                                                              kes

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKUODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU
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Kolejnym warunkiem dobrej spowiedzi świę-
tej, po rachunku sumienia i żalu za grzechy, 
jest mocne postanowienie poprawy. Trzeba 
zazaczyć w tym miejscu, że jeśli chce się go 
sumiennie wypełnić, to okazuje się, że jest 
on najtrudniejszym warunkiem do spełnie-
nia. Przy tym warunku spowiedzi pojawia 
się najwięcej pytań ze strony penitenta: czy 
dostatecznie chcę się poprawić z grzechów, 
jeśli mam świadomość, że powtarzają się one 
przy każdej spowiedzi? Czy mam wystarcza-
jąco dużo sił, aby podjąć się takiej walki? Czy 
moje dobre chęci znów wyczerpią się po kilku 
dniach czy nawet godzinach od spowiedzi? 
Czy mam wolę zerwania z grzesznymi przy-
zwyczajeniami, które sprawiają mi przyjem-
ność?
Ostatnio w rozmowie usłyszałem takie 
stwierdzenie, odnośnie silnej woli: „Moja 
wola jest tak silna, że robi ze mną co chce”. 
W postanowieniu poprawy bardziej liczy się 
dobra wola niż silna wola. Dobra wola, to 
autentyczna chęć człowieka do wytrwania 
w postępowaniu godnym chrześcijanina, 
mimo swych słabości i ciągłego powtarzania 
się tych samych grzechów. Człowiek z dobrą 
wolą potrafi bardziej zaufać Panu Bogu; ufa 
bardziej Bogu niż swoim zdolnościom i sa-
mowystarczalności. Postanowienie poprawy 
nie może opierać się jedynie na dobrych chę-
ciach i pragnieniach, ale potrzebna jest nasza 
współpraca z Bożą łaską, której doznajemy
w sakramencie pokuty.
Sama silna wola zagłusza potrzebę Bożego 
Miłosierdzia i łaski. Wtedy to wystarczy mały 
krok, aby popełnić grzech pychy, który jest 
jeszcze większym złem niż nasze codzienne 
grzechy. Polega on na zaufaniu wyłącznie we 
własne siły przy jednoczesnym odrzuceniu 
Bożej pomocy i łaski. Człowiek pyszny mówi 
sobie: „To ja się nawracam, to ja mam na tyle 
siły i nie potrzebuję do tego Pana Boga”. 
Bardzo często podczas spowiedzi świętej pe-
nitent przejawia zniechęcenie, bezradność 
czy nawet rodzaj irytacji z powodu pojawia-
jących się tych samych grzechów. Towarzyszy 
temu pytanie o sens spowiedzi świętej, gdy 

gniewałem się na żonę, może oznaczać nie-
ustanne „piekło” w domu i przemoc fizyczną.
Ostatnim warunkiem dobrej spowiedzi jest 
wypełnienie zadośćuczynienia czy też za-
danej pokuty. Te dwa stwierdzenia w istocie 
trochę się różnią. Zadośćuczynienie ma cha-
rakter relacyjny, czyli odnosi się do Boga lub 
drugiego człowieka: zadość czynię komuś za 
coś. Pokuta ma charakter jakiegoś wyrzecze-
nia, ofiary, jakiejś praktyki ascetycznej. 
Do ważności spowiedzi świętej wymagane 
jest wypełnienie zadośćuczynienia lub pokuty 
zadanej przez spowiednika. Często się zdarza, 
że jako pokutę otrzymujemy do odmówienia 
modlitwę. Osobiście unikam nadawania peni-
tentom tej formy pokuty. Dlaczego? Aby unik-
nąć utożsamiania praktyki modlitwy z formą 
pokuty: „odmówię modlitwę i mam spokój aż 
do następnej spowiedzi”. Tymczasem modli-
twa jest wyrazem miłości, zaufania i powie-
rzenia siebie i innych Panu Bogu na co dzień. 
Ten warunek wymaga dużej roztropności
i mądrości ze strony szafarza sakramentu po-
kuty. Modlitwa jako forma pokuty ma zasad-
niczo swój sens w dwóch przypadkach: gdy 
penitent unika jakiejkolwiek formy modlitwy, 
lub gdy modlitwa staje się jedynym, skutecz-
nym sposobem niesienia pomocy.
Pięć warunków dobrej spowiedzi ma nam 
pomóc w godnym i skutecznym przeżywaniu 
sakramentu pokuty. Fakt, że każdą spowiedź 
przeżywamy na nowo, czyli z pewną dozą 
stresu oznacza, że wciąż jest dla nas bardzo 
ważnym aktem religijnym. Każdemu peniten-
towi, obok pięciu warunków dobrej spowie-
dzi, poleciłbym pięć dobrych rad:
1.  Stań w prawdzie przed samym sobą – zrób 

solidny rachunek sumienia;
2.  Samego siebie możesz oszukać, ale nie 

Pana Boga;
3.  Boże Miłosierdzie jest większe niż mój 

grzech;
4.  Kapłan nie zapisuje i nie przechowuje moich 

grzechów w jakiejkolwiek bazie danych;
5.  Przystępuj do spowiedzi wtedy, gdy sumie-

nie podpowiada Ci, że już nie możesz przyjąć 
Komunii św. podczas Eucharystii, i nie kieruj 
się wyłącznie przykazaniem kościelnym, aby 
choć raz w roku przystąpić do spowiedzi, bo 
jest to minimalne wymaganie, które stawia 
się każdej wierzącej osobie.

Ks. mjr Paweł Piontek

Jak się (wy)spowiadać? Jak się (wy)spowiadać? cz.IIcz.II
nie widać jakiejkolwiek poprawy. W takich sy-
tuacjach doradzam penitentom, aby nie znie-
chęcali się tym i wytrwale podejmowali od 
nowa dobre postanowienia. Jestem pewien, 
że kiedyś, z pomocą łaski Bożej, wytrwałość 
przyniesie pożądany efekt.
Kolejnym warunkiem dobrej spowiedzi jest 
„wyznanie grzechów”. Zasadniczo występują 
dwa rodzaje niedopełnienia tego warunku. 
Pierwszy, to brak samej materii grzechu pod-
czas spowiedzi a drugi, to częściowe zatajenie 
grzechów. Aby to zobrazować, posłużę się 
pewnym przykładem. Trzy lata temu miało 
miejsce silne trzęsienie ziemi we Włoszech
w rejonie Abruzji. Zginęlo wtedy wiele osób. 
W tym czasie – a był to okres Wielkiego Postu 
– posługiwałem na jednej z włoskich parafii 
m.in. jako spowiednik. Wiele spowiedzi roz-
poczynało się lamentem i płaczem z powo-
du tego wydarzenia. Traktowano spowiedź 
jako miejsce uzewnętrznienia tego smutku
i współczucia ofiarom trzęsienia. W pewnym 
momencie musiałem jednak poprosić o wy-
znanie grzechów, abym mógł udzielić roz-
grzeszenia. Odpowiedź zazwyczaj była jedna: 
„ale ja nie mam grzechów!”. Spowiedź święta 
NIE JEST miejscem opowiadania o złym samo-
poczuciu (od tego są lekarze), o grzechach 
innych osób (tym zajmują się serwisy plotkar-
skie i gazety „brukowe”), itd. Spowiedź świę-
ta jest czasem i miejscem wyznania swoich 
grzechów. 
Niedopełnieniem tego warunku spowiedzi 
jest zatajenie grzechu, bądź też wypowiedze-
nie go w taki sposób, aby rozmyć jego istotę. 
Kiedy przychodzi refleksja i świadomość zata-
jenia grzechu, koniecznie trzeba tę sytuację 
wyznać spowiednikowi przy następnej spo-
wiedzi, mówiąc, że się świadomie go zataiło 
bądź zapomniało wyznać konkretny grzech. 
Drugi przypadek to przedstawienie grzechu 
w formie zdezawuowanej. Słowo: dezawu-
ować oznacza pomniejszać czyjeś zasługi lub 
wartość czegoś. Przykładem może być stwier-
dzenie: nie odmówiłem paciorka, gdzie w rze-
czywistości oznacza zupełny brak osobistej 
modlitwy, a grzech wypowiedziany w formie: 
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Obchody 181. rocznicy walk o Olsz ynkę  GrochowskąObchody 181. rocznicy wal

W historycznym miejscu bitwy, która rozegrała
oddziałami polskimi i rosyjskimi, odbyły się uro
nia Listopadowego, którzy nie szczędzili swoje
ści. Żywym pomnikiem bohaterskich żołnierzy 
wybudowana na Placu Szembeka w 1925 r. dla

Centralna część obchodów rocznicowych odbyła si
ską, gdzie po odegraniu hymnu państwowego w
w bitwie. 
Przedstawiciele lokalnych władz samorządowych 
w okolicznościowych wystąpieniach oddali hołd bo
Odczytano Apel Poległych, a Kompania Reprezenta
czyła ceremonia złożenia wieńców. 
Organizatorami obchodów były Urzędy Dzielnic Prag
Serca Maryi, Krąg Pamięci Narodowej oraz Stowarz
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Obchody 181. rocznicy walk o Olsz ynkę  Grochowskąlk o Olsz ynkę  Grochowską

Inscenizacja walk o Olszynkę Grochowską
fotoreportaż: Anna Tokarska

a się 25 lutego 1831 r. pomiędzy powstańczymi 
oczystości upamiętniające bohaterów Powsta-
ej krwi dla odzyskania utraconej niepodległo-

y jest Świątynia pw. Najczystszego Serca Maryi, 
a upamiętnienia tej wielkiej ofiary.

ię przed Pomnikiem Bitwy pod Olszynką Grochow-
wspólnie modlono się w intencji 7000 poległych

i prezes Kręgu Pamięci Narodowej Andrzej Melak
ohaterom powstania. 
cyjna oddała salwę honorową. Uroczystość  zakoń-

gi Południe i Rembertowa, parafia pw. Najczystszego 
zyszenie Olszynka Grochowska.                          at
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Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe or-
ganizacji harcerskich. Czytania oraz modli-
twę wiernych przygotowali skauci.
W homilii bp Guzdek zaapelował do harcerzy 
„o wierność danemu słowu” oraz „odpowie-
dzialności za podjęte zobowiązania wobec 
Boga i bliźniego”. Jako przykład wiernoś-
ci i odpowiedzialności przywołał postać bł. 
Stefana Wincentego Frelichowskiego, patro-
na polskich harcerzy, którego wyjątkowość 
uznali nawet niemieccy żołnierze w Dachau. 
Pozwolili po raz pierwszy na wspólne modli-
twy przy trumnie, wyłożonej białym prześ-
cieradłem, udekorowanej kwiatami. W ten 
sposób współwięźniowie dziękowali za to, 
że nawet w tak trudnych warunkach niósł im 
Chrystusową łaskę zbawienia. – Spotykając 
tego niezwykłego i zarazem niezłomnego 
kapłana, poznając jego życie, możemy po-
dziwiać i uczyć się od niego wierności dane-
mu słowu oraz poczucia odpowiedzialności 
za siebie i za innych – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał, że druh Wi-
cek, jak często nazywany jest przez skautów 
błogosławiony, „tajników ludzkiej duszy 
i wrażliwości na potrzeby innych nauczył 
się w harcerskiej szkole”. – Harcerski krąg
i drużyna stanowiły dla niego środowisko,
w którym mógł kształtować swoją wolę
i charakter. Nawet w najcięższych – obozo-
wych warunkach pozostał wierny Bogu i czło-
wiekowi. Nie złamał obietnic danych Bogu
w godzinie święceń kapłańskich. Do końca,
w sposób heroiczny wypełnił przykazanie mi-
łości bliźniego – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że i dziś 
„warto zapytać o naszą wierność i zarazem 

Do wierności danemu słowu i wzajemnej odpowiedzialności wezwał har-
cerzy podczas Mszy św. sprawowanej w katedrze polowej 26 lutego
2012 r. biskup polowy Józef Guzdek. Skauci ze Stowarzyszenia Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”, harcerze z ZHP i ZHR uczestniczyli w Eucharystii, 
podczas której adorowali relikwie bł. Stefana Wincentego Frelichowskie-
go. Po Mszy św. biskup Guzdek spotkał się z „Zawiszakami” oraz przed-
stawicielami ZHP i ZHR. Skauci odwiedzili również Muzeum Ordynariatu 
Polowego mieszczące się w podziemiach katedry.

Krok po kroku w górę…Krok po kroku w górę…

odpowiedzialność za powierzonych 
nam ludzi i zadania, jakie stoją 
przed nami”. – Chrystusowe słowa: 
„Nawracajcie się” są wezwaniem 
do rachunku sumienia z naszej wierności i 
odpowiedzialności – wezwał. Podkreślił, że 
pierwszą szkołą „niezwykle ważnych spraw-
ności jest rodzina”, a następnie środowisko 
rówieśników, z którym się identyfikują. – Od 
tego zależy wygrana lub przegrana nieraz 
całego życia – powiedział.
Biskup polowy pogratulował druhom i druh-
nom wyboru środowiska, które „pomo-
że wam zdobyć dwie sprawności: większą 
odpowiedzialność wobec Boga i ludzi oraz 
wierność danemu słowu”. – Doceniam to, 
że angażując się w harcerstwo stawiacie so-
bie wyższe wymagania niż wiele dziewcząt
i wielu chłopców w waszym wieku – powie-
dział. Zwracając się do kadry wychowawczej 
harcerzy Biskup Guzdek powiedział: – Uczy-
cie dzieci i młodzież pracy zespołowej, sami 
dając dobry przykład. Dziękuję za to, że jako 
chrześcijanie jesteśmy tu razem, realizując 
Chrystusowy testament: „aby byli jedno”. 
Wprawdzie dróg jest wiele, ale jeden cel:
z Bożą pomocą wychować dzieci i młodzież 
na prawych synów Kościoła i Ojczyzny.
Na koniec opiekun polskich harcerzy z de-
legacji Episkopatu zawierzył druhów, har-
cerzy i skautów opiece ich patrona słowami 
modlitwy Błogosławionego Druha Wicka: 
„Zwracam się do Ciebie, któryś mnie takim 
stworzył i który mnie prowadzisz. (…) Chcę 
być prawdziwym harcerzem. Postępować 
tak w życiu, jak mi nakazuje myśl i sumienie. 
Daj mi Twą łaskę. Ja z nią współdziałać będę 

i po harcersku wydobyć się chcę z upadku 
duchowego. Daj mi poczucie wartości. (…) 
Boże, zupełnie się w ręce Twoje oddaję. Daj 
mi krok po kroku iść w górę. (…) Amen”.
Eucharystię koncelebrowali kapelani ordy-
nariatu polowego ks. płk Zbigniew Kępa, 
ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, ks. ppor. Maciej 
Kalinowski oraz kapelani posługujący wśród 
związków harcerskich, ks. phm. Ronald Ka-
sowski i ks. phm. Rafał Łaskawski.
Po udzielonym przez ordynariusza wojsko-
wego błogosławieństwie harcerze i skauci 
adorowali relikwie błogosławionego, znaj-
dujące się w katedrze polowej.
Skauci ze Stowarzyszenia Harcerstwa Kato-
lickiego „Zawisza” uczestniczyli w spotkaniu
z bp Guzdkiem, który zachęcał młodzież by 
dalej „pisała piękną historię narodu”. – Pamię-
tajcie jeśli ma się Boga i Ewangelię w sercu, 
lepiej się przez życie przejdzie – powiedział. 
Biskup opowiedział o swoich wizytach w miej-
scach tworzenia się polskiej armii w Związku 
Radzieckim, o swojej posłudze oraz zaintere-
sowaniach. – Myślę, że powinniście być dumni 
z tego, że jesteście chrześcijanami, że jesteście 
tymi, którzy dążą do doskonałości w oparciu 
o ewangeliczne wartości – podkreślił.
Po spotkaniu z bp. Guzdkiem Zawiszacy zwie-
dzili Muzeum Ordynariatu, gdzie na temat 
zbiorów oraz historii duszpasterstwa opo-
wiedzieli Jacek Macyszyn i Katarzyna Janek.

Krzysztof Stępkowski/jes

Harcerze razem przy Błogosławionym Wincentym FrelichowskimHarcerze razem przy Błogosławionym Wincentym Frelichowskim
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Franciszek Boro-
wiec urodził się 22 sty-
cznia 1906 roku w Ka-
mionce koło Grodziska 
Mazowieckiego jako syn

Józefa i Antoniny z d. Pleban.
W 1928 roku po uzyskaniu matury w War-
szawie wstąpił do miejscowego Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego. 26 maja 
1934 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 
Pracę duszpasterską rozpoczął jako wika-
riusz i prefekt w Żyrardowie. W 1935 roku 
został wikariuszem w parafii Św. Wojciecha 
w Warszawie oraz prefektem w warszaw-
skich szkołach. Pracę duszpasterską łączył
z wyjazdami na studia w Katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim, gdzie był kierownikiem 
sekcji filozoficzno-religijnej w Stowarzysze-
niu Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Od-
rodzenie”. W 1937 roku otrzymał nominację 
na wikarego w Warce nad Pilicą.
1 września 1939 roku został zmobilizowany 
jako kapelan 79 pułku piechoty w 20 Dy-
wizji Piechoty wchodzącej w skład Armii 
„Modlin”. Ponieważ rozkaz mobilizacyjny 
doszedł do niego z opóźnieniem, dopiero
3 września w Szydłowie nad Wkrą dotarł do 
pułku. Uczestniczył w ciężkich walkach od-
wrotowych pułku, który znad Wkry i Bugu 
wycofał się do Warszawy. Od 14 września 
uczestniczył w obronie Warszawy jako ka-
pelan oddziałów na Bródnie. W czasie walk,
w chwili załamania nerwowego żołnierzy, 

którzy nie byli w stanie wykonać postawio-
nego zadania, pod silnym ostrzałem artyleryj-
skim naprawił zerwaną linię telefoniczną, za-
pewniającą łączność z pułkiem. Po zakończe-
niu działań wojennych został na krótki czas 
aresztowany przez Niemców. Po uwolnieniu 
wrócił do pracy duszpasterskiej w Warszawie. 
W listopadzie 1939 roku rozpoczął działal-
ność konspiracyjną. Od 1942 roku był kape-
lanem VI Obwodu AK Warszawa-Praga oraz 
zastępcą szefa Biura Informacji i Propagandy 
tego Obwodu. W listopadzie 1942 roku zo-
stał awansowany na stopień majora. Był rów-
nież dziekanem Wojskowego Korpusu Służby 
Bezpieczeństwa. Wziął udział w Powstaniu 
Warszawskim.
„Za wyróżniające się męstwo w akcjach 
bojowych w okresie konspiracji, a szczegól-
nie w okresie Powstania Warszawskiego, 
służąc przykładem wzorowego żołnierza
i kapłana w trudnych zadaniach bojowych” 
został odznaczony przez Dowódcę Armii 
Krajowej, rozkazem z dnia 1 stycznia 1945 
roku, Orderem Virtuti Militari V klasy numer 
13842.
W maju 1945 roku, delegowany przez dusz-
pasterstwo AK, przybył do diecezji warmiń-
skiej jako jeden z pierwszych polskich księży. 
W sierpniu 1945 roku został mianowany 
przez ordynariusza diecezji warmińskiej, bi-
skupa Maksymiliana Kallera, wikariuszem 
generalnym. Od 16 sierpnia 1945 roku, po 
rezygnacji biskupa Kallera, pracował z pol-

Ks. Franciszek Borowiec (1906-1992) – kapłan archidiecezji warszawskiej, 
kapelan 79 pułku piechoty, kapelan w AK ps. „Junosza”

skim administratorem apostolskim diecezji 
warmińskiej, ks. Teodorem Benschem.
12 listopada 1945 roku został kapelanem
w Domu Zakonnym Zgromadzenia Braci Al-
bertynów przy ul. Grochowskiej w Warszawie. 
W tym samym roku uzyskał doktorat prawa 
kanonicznego na Uniwersytecie Warszaw-
skim. 29 sierpnia 1946 roku został mianowa-
ny sędzią prosynodalnym w Sądzie Metro-
politalnym Warszawskim, a 7 stycznia 1947 
roku obrońcą węzła małżeńskiego. W 1958 
roku został dyrektorem Domu Arcybiskupów 
Warszawskich i pracownikiem Sekretariatu 
Prymasa Polski. Od 1964 roku był oficjałem 
Sądu Metropolitalnego Warszawskiego.
Był jednym z najbliższych współpracow-
ników kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
który w swoim Testamencie umieścił jego 
nazwisko wśród siedmiu kapłanów: „którzy 
wspierali mnie bardzo blisko w początkach 
mej pracy biskupiej”.
Zmarł 19 stycznia 1992 roku w Warszawie. 
Spoczywa w grobowcu rodzinnym na Cmen-
tarzu Bródnowskim.
Był szambelanem Jego Świątobliwości, pra-
łatem honorowym Jego Świątobliwości i ka-
nonikiem honorowym Kapituły Metropoli-
talnej Warszawskiej.
Odznaczony również Krzyżem Walecznych, 
Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzy-
żem Kampanii Wrześniowej.

Bogusław Szwedo

„Żołnierze Wyklęci” 
to jedna z najgłośniej-
szych książek histo-
rycznych ostatniego 
dwudziestolecia. Po-
święcona tym, którzy 
w imię ideałów nie-

podległościowych i wierności polskiej 
tożsamości u schyłku II wojny świato-
wej i po jej zakończeniu podjęli walkę 
przeciwko sowietyzacji Polski. Wiedza
o niej była przez lata fałszowana i tłu-
miona. „Bandyci”, „faszyści”, „zaplute 
karły reakcji” – takimi epitetami obrzu-
cano tamtych nieugiętych żołnierzy. 

Kanwę książki Jerzego Ślaskiego (1926-2002) 
stanowi historia Mariana Bernaciaka, chłop-
skiego syna spod Ryk. We Wrześniu 1939 r. 
(był wtedy podporucznikiem) rozpoczął trwa-
jącą bez mała siedem lat walkę z Niemcami
i Sowietami. Był wybitnym oficerem Obwodu 
AK Puławy, legendarnym „Orlikiem”, dowód-

Wołanie, które nie umilkło 
cą 15 pp „Wilków” AK, po wojnie utworzył 
słynący z brawurowych akcji oddział, tropio-
ny zaciekle przez NKWD, UB, MO. Opowieść 
o życiu, walce, śmierci „Orlika” (w zasadzce 
24 VI 1946), o jego żołnierzach, pamięci i le-
gendzie, która trwa w rejonie Ryk, Garwolina, 
Puław Autor kreśli na tle sytuacji politycznej 
tamtego czasu. Przedstawia sugestywny ob-
raz Polski zdradzonej przez sojuszników, dep-
tanej komunistycznej butem. Pokazuje dyle-
maty przed którymi stanęli żołnierze Polski 
Niepodległej, podrywający się do walki „już 
tylko w imię obrony własnej żołnierskiej god-
ności”. Przywołuje postaci legendarnych do-
wódców, historię akcji, bitew i potyczek. Także 
cenę, jaką przyszło wielu zapłacić za wierność 
polskim i żołnierskim ideałom. „Żołnierze Wy-
klęci” to nie tylko dzieło utalentowanego pu-
blicysty i dziennikarza, pamiętnego redaktora 
naczelnego „Polski Zbrojnej” (1990-1994), au-
tora głośnej, trzytomowej „Polski Walczącej”, 
to także książka żołnierza AK i WiN, więźnia 
NKWD, kawalera Virtuti Miltari.

Opublikowany po śmierci „Orlika” tekst w 
„Biuletynie Informacyjnym” Inspektoratu AK 
Puławy kończył się słowami: „Krew jego jest 
niemilknącym wołaniem o suwerenne prawa 
narodu polskiego”. Książka Jerzego Ślaskiego 
stanowi piękne, pisarskie świadectwo tego, 
że to wołanie nigdy nie umilkło. Jan Paweł II
przypominał niegdyś (1994) o obowiązku 
pamięci wobec ofiar komunistycznego syste-
mu, „aby nie zamazywać prawdy o naszej 
przeszłości”. Z tego imperatywu służby praw-
dzie powstała ta książka, którą Autor pisał z 
myślą o młodych, aby się dowiedzieli „o tym,
jak to rzeczywiście w tamtych latach w Polsce 
było”. Mają ku temu kolejną szansę, ukazało 
się jej nowe wydanie.

Jerzy Ślaski, Żołnierze Wyklęci, Oficyna Wy-
dawnicza RYTM, Warszawa, ss. 288.

Jędrzej Łukawy 
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Żołnierze wyklęci
uosobieniem wierności 

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych, uczestni-
kach podziemia niepodległościowego, ucz-
czono Mszą św. sprawowaną w katedrze 
polowej WP. Eucharystii przewodniczył bis-
kup polowy WP Józef Guzdek. 
– Prawość w myśleniu i odwaga w działaniu 
to dwa najważniejsze przymioty żołnierzy 
wyklętych – mówił podczas Eucharystii bp 
Guzdek. Biskup polowy powiedział, że za 
postawę prawdziwego bohaterstwa i pa-
triotyzmu członkowie niepodległościowego 
podziemia zostali „wyklęci”, wyrzuceni na 
margines, a nawet poza margines społe-
czeństwa. – Komunistyczne władze chciały 
„zabić pamięć” o niepokornych obywatelach 
– powiedział. 
Biskup Guzdek przypomniał, że dzięki lu-
dziom zaangażowanym w podziemną dzia-
łalność opozycyjną, a także pomocy Kościo-
ła, pamięć o Żołnierzach Wyklętych udało się 
zachować.
Ordynariusz wojskowy wyraził wdzięczność 
uczestnikom Eucharystii za „świadectwo 
wdzięczności Bogu i Kościołowi”. – Okazuje-
cie dziś wdzięczność Bogu za to, że po wielu 
latach można oficjalnie oddać hołd tym, któ-
rzy stracili życie i zdrowie w walce o wolną 
Ojczyznę. Przecież dopiero w 2011 roku par-
lament ustanowił Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych – przypomniał.
Biskup Guzdek zachęcił obecną na Eucha-
rystii młodzież, aby czerpała przykład z po-

trwać i zamienić na wolność, na niepodle-
głość i na demokrację w Polsce” – podkreślił.
Podczas uroczystości, która rozpoczęła się 
od odegrania hymnu narodowego i uroczy-
stej zmiany warty na posterunku honoro-
wym przed Grobem Nieznanego Żołnierza, 
wieńce i kwiaty złożyli: prezydent Bronisław 
Komorowski, przedstawiciele rządu, Sejmu
i Senatu, władz Warszawy, Instytutu Pamię-
ci Narodowej, Urzędu do spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz innych 
organizacji kombatanckich.

Kwiaty pod więziennym murem i pod 
pomnikiem Żołnierzy Wyklętych

Bronisław Komorowski złożył kwiaty i zapalił 
znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary komu-
nistycznego reżimu znajdującą się na ścianie 
aresztu przy ul. Rakowieckiej na warszawskim 
Mokotowie. Prezydentowi towarzyszyli pod-
czas składania kwiatów marszałek Wiesław 
Chrzanowski oraz Stanisław Oleksiak ze Świa-
towego Związku Żołnierzy AK.
Mimo dżdżystej pogody przy pomniku na 
Pirenejskiej róg Żołnierzy Wyklętych zgro-
madziło się sporo mieszkańców Bemowa 
ze wszystkich pokoleń. Były poczty sztanda-

rowe środowisk niepodległościowych oraz 
młodzież bemowskich szkół. 
Wśród przedstawicieli oficjalnych delegacji 
byli m.in.: Janusz Ciechanowski, Andrzej Ku-
nert, burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski, 
przedstawiciele partii politycznych, radni Be-
mowa i Żoliborza oraz przedstawiciele władz 
miasta, ministerstwa Obrony Narodowej. 
Ordynariat Polowy reprezentował ks. płk 
Jan Domian. Żołnierze Batalionu Reprezen-
tacyjnego wystawili przy pomniku wartę 
honorową. Krótkie wystąpienia poświęcone 
Żołnierzom Wyklętym wygłosili – Janusz Cie-
chanowski i Andrzej Kunert. 
Andrzej Kunert przypomniał postać jednego 
z „Żołnierzy Wyklętych”, redaktora Jerzego 

stawy członków podziemia, którzy „zawsze 
stawiali wyżej swój honor niż wygodę” – 
Nieustępliwość, konsekwencja, zawsze pro-
wadzą do zwycięstwa w walce z pokusą ła-
twego i wygodnego życia – zachęcał.
Do katedry polowej przybyło grono kom-
batantów i członków organizacji, m.in. 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), 
Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowe-
go Zjednoczenia Wojskowego. Przy ołtarzu 
stanęły poczty sztandarowe kół, stowarzy-
szeń i organizacji niepodległościowych oraz 
szkół kultywujących pamięć o żołnierzach 
wyklętych. 

Centralne obchody
na Placu Piłsudskiego

– Dramat żołnierza polegał czasami na tym, 
że państwa polskiego nie było – powiedział 
prezydent Bronisław Komorowski podczas 
uroczystości związanych 
z obchodami Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych przed Gro-
bem Nieznanego Żołnie-
rza w Warszawie.
– Chciałbym bardzo, żeby 
ta tradycja żołnierzy wy-
klętych, czy żołnierzy za-
pomnianych, żołnierzy 
tragicznych trwała jako 
pamięć o warunkach nie-
słychanie trudnych, które 
zdołaliśmy przeżyć, prze-

W całym kraju 1 marca odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych”. W 2011 r. parlament ustanowił ten dzień w hołdzie bohaterom 
antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń de-
mokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycz-
nemu. 

Prawość-ofiara-pamięć
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Ślaskiego. To on, gdy był redaktorem „Polski Zbrojnej”, bardzo 
wiele zrobił, by wypełnić w świadomości Wojska Polskiego tę 
bolesną lukę historyczną. Na początku lat 90. w wydaniach so-
botnio-niedzielnych „Polski Zbrojnej” ukazywały się m.in. ob-
szerne materiały historyczne poświęcone Emilowi Fieldorfowi 
– „Nilowi”. Dziś w kruchcie Katedry Polowej redaktor Jerzy Ślaski 
ma swoją tablicę memoratywną. 
Przy bemowskim pomniku Janusz Ciechanowski wręczył też 
kilku żołnierzom podziemia niepodległościowego medale „Pro 
Patria”. Wśród uhonorowanych znalazł się Pan Romuald Bar-
dzyński – „Pająk”, tak dobrze znany wiernym Katedry Polowej.
To on od wielu lat dzielnie trwa ze swoim proporcem nowo-
gródzkich „Krysiaków” przy katedralnym ołtarzu podczas uro-
czystości patriotyczno-religijnych. 

Uroczystość przy pomniku na Bemowie zakończyło złożenie wień-
ców przez delegacje oficjalne. 
Data Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, 1 marca, 
upamiętnia rocznicę wykonania wyroku śmierci przez funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa na siedmiu osobach z kierownictwa
IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 1 marca 1951 r.
w więzieniu na Rakowieckiej w Warszawie straceni zostali: ppłk Łu-
kasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franci-
szek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska,
Krzysztof Stępkowski

Kpt. Stanisław Sojczyński „ Warszyc”: Kpt. Stanisław Sojczyński „ Warszyc”: Jeśli padam na kolana, to tylko przed Bogiem.Jeśli padam na kolana, to tylko przed Bogiem.

które tego rodzaju przestępcze akcje miały na 
sumieniu. Dlatego nawet po latach na wspo-
mnienie obrońcy okolicznej ludności, kpt. 
Stanisława Sojczyńskiego – przed terrorem 
organów bezpieczeństwa, przed rzekomymi 
wyzwolicielami, szkolonymi przez NKWD – 
w oczach sędziwego pana pojawiają się łzy 
wzruszenia i żalu.
Wbrew komunistycznej historiografii, która 
utrwalała propagandowy mit o leśnych ban-
dach niedobitków akowskich, to była regu-
larna partyzancka armia, a jej opór miał cha-
rakter powstania narodowowyzwoleńczego. 
Nieprawdą jest też, że jej bojownikami byli 
wyłącznie „paniczykowie” (ziemiaństwo) i po-
spolici przestępcy, bo taka wersja wpisywała 
się w ideologię „walki klas”. W tej powstań-
czej powojennej poakowskiej armii leśnej słu-
żyli przedstawiciele wszystkich ówczesnych 
warstw społecznych. 
Ich walkę popierało 60 procent społeczeństwa 
polskiego, które miało świadomość zagroże-
nia nową okupacją, tym razem sowiecką…
Komuniści narzuceni Polsce przez Stalina 
dobrze więc wiedzieli, że tylko oszustwem 
mogą legitymizować swoją uzurpatorską wła-
dzę. Nawet przedreferendalna propaganda
z 1946 r. w stylu: „Rozumieją ludzie prości, 

Nie uznawał zgniłych moralnie kompromisów. Życiem i śmiercią potwierdził hero-
iczną wierność żołnierskiej triadzie: Bóg, Honor, Ojczyzna. A ponieważ żyją ludzie, 
których kariery i awanse, ufundowane są na kolaboracji z komunistami, nieskorzy 
do zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu, ofiara „Warszyca” i innych „Żołnie-
rzy Wyklętych” z takim trudem powraca na karty historii Polski. Najwierniejszych 
z wiernych synów Ojczyzny, komuniści nazywali przecież „bandytami”, skazywali 
na męczarnie w katowniach UB. Stanisława Sojczyńskiego, przedwojennego na-
uczyciela języka polskiego spod Częstochowy, twórcę i dowódcę Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego, zrehabilitowali dopiero w 1992 r. Aż dwadzieścia lat musiało 
upłynąć od „okrągłego stołu”, by dopiero prezydent Lech Kaczyński 5 listopada 
2009 r., pośmiertnie awansował kapitana Sojczyńskiego do stopnia generała bry-
gady. I nawet wtedy nie obyło się bez mnożenia przez urzędników ministerialnych 
małodusznych formalistycznych przeszkód.

Życie swoje rzucił na stos

powojennych ubeckich katów już nie. Dlatego 
ci, którzy przeszli przez to ubeckie piekło, jesz-
cze do dziś boją się mówić. To nadal tematy 
tabu, do naszego muzeum dokumenty prze-
kazują często anonimowo, opowiada kustosz 
radomszczańskiego muzeum.

Nauczyciel i żołnierz

Leciwy mieszkaniec stron rodzinnych Stani-
sława Sojczyńskiego na dźwięk jego nazwi-
ska ma łzy w oczach. Jakże oszczercza była 
propaganda komunistyczna, która z ludzi 
pokroju Sojczyńskiego robiła pospolitych 
bandytów czy złodziei. Gdy wychodzili z lasu, 
by uzupełnić braki aprowizacyjne, nie musieli 
„okradać” chłopów, bo oni sami im pomagali. 
W przeciwieństwie do wojsk KBW, grup AL, 

Z postacią kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. 
„Warszyc” zetknęłam się po raz pierwszy dzię-
ki filmowi Aliny Czerniakowskiej „Czy warto 
było tak żyć?”, wyprodukowanym w 2007 
roku (dostępny na youtube). 
Powoli wymiera pokolenie „Żołnierzy Wy-
klętych” i ich oprawców – sędziów, proku-
ratorów, sprawców tych sądowych zbrodni 
i szeregowych ubeckich sadystów, którzy 
żołnierzom niepodległości zadawali okrutne 
cierpienia fizyczne. W Radomsku powstało 
muzeum. Mieści się w zabytkowym obiekcie, 
który w XIX wieku był carskim więzieniem,
w czasie II wojny – hitlerowskim, a po wojnie 
ubeckimi kazamatami. – Starzy ludzie, żyjący 
świadkowie wydarzeń, mówi na filmie Aliny 
Czerniakowskiej kustosz muzeum – powtarza-
ją: wśród Niemców zdarzali się ludzie, wśród 

„D„DDoo o PoPollskki WWollolnenen j,jj, SS Suwu errenene nej, 
Sppprrawiieededdliliiwwejiji D DDeemokokraaratytytyczznenen j jj pprp owaada zi 

drogggaa ppprzeeezz waaalklklkęę zezeze z zniikckck zeemmnmnnienieeem,
zazaakłkłkk ammmaniieemm ii zzddraddąą”.

((zz rrozzkkak zuuu „„WaWarsrsrszzycaaa”” dodoo  żżoołnierrrzy 
KKoKonsn pipiirarar cyyjneggo o WWoWojsjskkakaa P PPolskiieiego

z 8 ststyycyccznznniia 19494946 r.) 
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że potrzeba nam jedności, a jedności wspól-
ny znak, to trzykrotne: Tak, Tak, Tak!” – nie 
pomogła. Pozostawało więc sfałszowanie 
referendum. Większość Polaków nie dała się 
nabrać na fałszywą jedność. Bo jakaż to jed-
ność kata i ofiary? Okupanta i narodu, który w 
genach ma intuicję prawdziwej wolności? 
Stanisław Sojczyński był „gospodarskim sy-
nem”, jak się mówiło przed wojną na chłop-
skie dzieci. Urodził się w 1910 r. nieopodal 
Częstochowy, w Rzejowicach. Z Częstocho-
wą wiążą się zarówno jego studia, jak i służ-
ba wojskowa. Już w szkole powszechnej w 
Rzejowicach wyróżniał się zamiłowaniem do 
czytania książek i do historii. Jego młodzień-
czą wrażliwość kształtowały polskie tradycje 
żołnierskie. Jakże atmosfera zwycięskiej wik-
torii z 1920 roku, „Cudu nad Wisłą” musia-
ła zawładnąć wyobraźnią dziesięcioletniego 
Stasia, skoro w 2. rozkazie dziennym z 1944 
r. pisał do swoich żołnierzy, by spieszyli na 
pomoc powstańczej Warszawie, tak jak żoł-
nierze wojny polsko-bolszewickiej. Wzrastał 
w domu o tradycjach patriotycznych; bracia i 
kuzyni jego matki, Antoniny ze Śliwkowskich, 
byli przedwojennymi nauczycielami, wójtami, 
a w czasie wojny działali w AK.
Miał pięcioro rodzeństwa, a że był najzdol-
niejszy, to właśnie jego rodzice postanowili 
wykształcić na nauczyciela. W wieku 18 lat 
zaczął naukę w Państwowym Seminarium 
Nauczycielskim im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie. Szkołę ukończył w 1932 r.
i rozpoczął służbę wojskową. W 27. pułku 
piechoty w Częstochowie odbył Dywizyjny 
Kurs Podchorążych Rezerwy Piechoty, zakoń-
czony awansem na podporucznika rezerwy. 
Od 1934 . pracował jako nauczyciel w szkole 
powszechnej w Borze Zajacińskim koło Czę-
stochowy, gdzie uczył języka polskiego. Dzia-
łał wówczas w Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i Związku Strzeleckim.
 

Banditenstadt czyli miasto bohaterów

Jednym z największych przejawów hańby 
domowej naszej kinematografii – a więc 
i mecenasa, jakim jest państwo – jest brak 
filmu o Powstaniu Warszawskim. A historia 
największej organizacji militarnej – Polskiego 
Państwa Podziemnego dostarcza takich te-
matów, które są gotowymi scenariuszami fil-
mowymi dla popularnego kina akcji. Historia 
odbicia przez żołnierzy Stanisława Sojczyń-
skiego wszystkich więźniów z rąk Niemców 
z więzienia w Radomsku – to tylko jeden
z przykładów brawurowej akcji, która odbiła 
się szerokim echem. W maju 1943 r. gesta-
powcy i żandarmi dokonali publicznej egze-
kucji we wsi Dmenin. Powieszono 11 osób
(w tym 12-letniego chłopca). W odwecie zo-
stał wydany wyrok śmierci na szefa Gestapo 
w Radomsku.
Niemcy dokonali pacyfikacji rodzinnej miejsco-
wości Stanisława Sojczyńskiego – Rzejowic. 
Do więzienia w Radomsku Niemcy wywieźli 
członków podziemia, zginęło kilku mieszkań-
ców. W nocy z 7 na 8 sierpnia 1943 r. stuoso-
bowy oddział dowodzony przez por. Sojczyń-
skiego zaatakował więzienie w Radomsku.
W wyniku przeprowadzonej osobiście przez 
Sojczyńskiego bez strat akcji uwolniono po-
nad 40 Polaków i 11 Żydów.

Początki aktywności konspiracyjnej „War-
szyca” sięgają jesieni 1939 r., kiedy to został
w Rzejowicach zaprzysiężony przez swojego 
nauczyciela Aleksandra Stasińskiego „Kruka” 
na żołnierza Służby Zwycięstwu Polski pod 
pseudonimem „Wojnar”. Szybko ujawniły 
się talenty dowódcze Sojczyńskiego; stał się 
prawą ręką kolejnych komendantów Obwo-
du Radomsko AK. Jeszcze w 1939 r. został 
komendantem Podobwodu Rzejowice, a od 
października 1942 r. pełnił także funkcję za-
stępcy komendanta Obwodu Radomsko AK, 
był równocześnie szefem Kierownictwa Dy-
wersji w Obwodzie.
Nasilenie akcji partyzanckich w tym obwodzie 
sprawiło, że Niemcy zaczęli określać Radom-
sko bandyckim miastem. 
Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie Ko-
menda Obwodu Radomsko-Kieleckiego Armii 
Krajowej wydała rozkaz koncentracji oddzia-
łów. Jednak ze względu na trudności z dotar-
ciem do walczącej Warszawy i brakami amu-
nicji, dowództwo obwodu zarządziło konty-
nuowanie akcji „Burza” na terenie obwodu. 
Zachował się rozkaz dzienny nr 2 sygnowany 
przez por Sojczyńskiego, związany z czynem 
powstańczym: I dziś Warszawa znów krwawi, 
znów stacza boje, dla których nie ma porów-
nania…Jej dwunastoletni bohaterowie, jej 
kobiety walczące obok nie liczących się ze 
swoim życiem żołnierzy AK – przygotowują 
nowe zwycięstwo, wołają o nowy cud… 

Za co usiłuje nas Pan sprzedawać…

Tym razem cud nad Wisłą się nie wydarzył. 
Warszawa płonęła, ulice zamieniały się w 
cmentarze. Wraz z posuwaniem się armii 
czerwonej na zachód narastał terror NKWD, 
zwłaszcza wobec żołnierzy Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Skrytobójcze mordy, 
wywózki na Wschód (m.in. Giby, obława au-
gustowska), zapełnione akowcami więzienia. 
Tak wyglądały czystki „wyzwolicieli” wobec 
polskich patriotów.
Sojczyński poszukiwany przez aparat bez-
pieczeństwa powraca do konspiracji; nie ma 
złudzeń co do prawdziwych intencji nowej 
władzy. Nawiązuje kontakty z innymi zbroj-
nymi grupami stawiającymi opór komuni-
stom .W maju 1945 r. w Radomsku odbyło 
się zaprzysiężenie pierwszych dowódców 
organizacji, która początkowo nosiła kryp-
tonim „Manewr”, następnie „Walka z Bez-
prawiem”, a od 8 stycznia 1946 r. przyjęła 
nazwę „Samodzielna Grupa Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego”. 
Organizacja liczy ok. 4 tys. członków. Działa 
w województwach: łódzkim, częściowo kie-
leckim, śląskim oraz poznańskim. Konspira-
cyjne Wojsko Polskie, podobnie jak oddziały 
Obywatelskiej Armii Krajowej, Narodowych 
Sił Zbrojnych, organizacji Wolność i Niepodle-
głość i inne były oddziałami Wojska Polskiego 
walczącymi z okupantem.
Pierwszą osobą, która zginęła z rozkazu kpt. 
Sojczyńskiego, był Jankiel Jakub Cukierman, 
szef sekcji śledczej Państwowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego w Radomsku. Rok 
później, także w Radomsku, miała miejsce 
jedna z najgłośniejszych akcji KWP. W nocy 
19/20 IV 1946 r. do miasta weszło ok. 200 
partyzantów, którymi dowodził Jan Rogulka 

ps. „Grot”. Zdobyto miejscowy areszt UB,
z którego uwolniono ponad 50 aresztowa-
nych, a w czasie odwrotu rozbito trzykrotnie 
liczniejszy oddział KBW.
W dramatycznym liście otwartym do płk. Jana 
Mazurkiewicza „Radosława” jego apel o ujaw-
nianie się żołnierzy konspiracji akowskiej kpt. 
Sojczyński uznaje za zdradę. A oto obszerny 
fragment tego listu:
„Za co i w jakiej sytuacji usiłuje nas Pan, Pa-
nie Pułkowniku, sprzedawać? ..Wszak to, 
że czerwoni chcą z Panem pertraktować, że 
zrezygnowali z wytwarzania „linii podziału 
między górą a dołami AK”, nie jest zasługą 
Pana, ani też żadnego z generałów czy puł-
kowników AK, tylko osiągnięciem tych tysięcy 
szarych bojowników, którzy wbrew blama-
żowi wyższych dowódców nie zrezygnowali 
z walki o słuszne postulaty Narodu Polskie-
go, a którym chce Pan podstępnie odebrać 
broń. Czyn Pana jest najzwyklejszą zdradą… 
Mówi Pan w deklaracji o Honorze, o rozum-
nym kierownictwie, o dobru Państwa, o pracy 
dla Sprawiedliwej i Demokratycznej Polski… 
Bardzo żałujemy, że podstępne aresztowanie 
16-tu czołowych działaczy AK i osadzenie ich 
w Moskwie wśród okoliczności wołających
o pomstę do nieba, niczego niektórych Panów 
majorów, pułkowników i generałów AK nie 
nauczyły.. Wówczas, gdy wpływy Stalina na 
rządzącą klikę w Polsce równają się okupacji, 
gdy w administracji państwowej jest wielka 
ilość osób posiadających obywatelstwo rosyj-
skie lub zaprzedanych ZSRR, gdy na terenach 
tzw. Polski stoją gęsto załogi Armii Czerwonej, 
a żołnierze jej grabią i gwałcą, gdy w wojsku 
polskim na różnych stanowiskach są oficero-
wie sowieccy lub rażąco w nieproporcjonalnej 
ilości Żydzi, gdy stronnictwom politycznym 
chcą narzucić swe kierownictwo peperow-
cy, gdy wolność słowa wyklucza mówienie 
prawdy i nawet najobiektywniejszą krytykę 
reżimu…gdy służba bezpieczeństwa działa 
jak NKWD… gdy po więzieniach i obozach 
karnych siedzi tylu najlepszych synów Polski, 
gdy nie ma dziedziny, gdzie by czerwoni nie 
dopuszczali się najpospolitszych draństw, 
„góra” AK nie widzi potrzeby prowadzenia 
walki konspiracyjnej… Dla „dołów” AK uzna-
nie przez czerwonych naszych stopni za cenę 
rezygnacji z walki o cele zasadnicze – jest tyl-
ko jeszcze jednym paradoksem. Dziś, kiedy 
byle męt społeczny jest oficerem, a im większy 
szuja, tym dość często otrzymuje rangę, naj-
wyższym odznaczeniem jest przeświadczenie, 
że jest się człowiekiem zasad i honoru, wier-
nym synem Ojczyzny… 
W imieniu Oficerów, Podoficerów i Szeregow-
ców, wiernych ideologii AK. (-)WAZBIW kpt.
[kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”]

*  *  *
Zdradzony przez swojego podkomendnego, 
aresztowany przez UB 27 czerwca 1946 roku 
w Częstochowie wraz z całym dowództwem 
organizacji. W 1946 r. „Warszyc” został ska-
zany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi 
na karę śmierci.
Zamordowany 19 lutego 1947 roku. Miejsce 
pochówku nieznane.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Bartoszyce
Biskup polowy Józef Guzdek przebywał 3 marca w Garnizonie Bartoszyce, w którym odbyło 
się bierzmowanie oraz uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy 
służących w X zmianie PKW Afganistan.
Honory gospodarza garnizonu pełnił Dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Ja-
rosław Mika. Na uroczystość bierzmowania w parafii pw. bł. Jana XXIII przybyli goście z księ-
dzem infułatem Adolfem Setlakiem na czele. Sakrament bierzmowania przyjęły dzieci żołnierzy
20 Brygady Zmechanizowanej. Mszę św. koncelebrował razem z dostojnym Gościem kapelan 
garnizonu ks. mjr Mark Wojnowski. Po Mszy zebrani udali się do Sali Tradycji 20 BZ. Tam ks. 
biskup Józef Guzdek poświęcił tablicę upamiętniającą 5 żołnierzy brygady, którzy w grudniu 
ubiegłego roku zginęli w ataku na polski patrol w prowincji Ghazni. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.                                                                                    Mg
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Przemyśl
Natychmiastowa reakcja policjanta uratowała życie dwóm chłopcom, którzy wpadli do rzeki 
San. Nastolatkowie zanurzeni po szyję w lodowatej wodzie resztkami sił trzymali się kry. 
Funkcjonariusz zaalarmowany przez przechodnia, niezwłocznie wyciągnął chłopców na 
brzeg. Na szczęście młodym ludziom nic poważnego się nie stało, zostali przewiezieni do 
szpitala i pozostają pod opieką lekarzy i rodziców.
Zdarzenie miało miejsce 2 marca tuż przed godz. 15. Mieszkający nieopodal rzeki San poli-
cjant był po służbie. Gdy wyszedł z domu, by pojechać na zakupy, usłyszał krzyk przechod-
nia, że w wodzie są ludzie. Natychmiast zbiegł na brzeg Sanu. Zauważył w wodzie chłopca. 
Ostrożnie położył się na lodzie i wyciągnął go na brzeg.
Uratowany chłopiec poinformował policjanta, że w wodzie jest również jego kuzyn, którego 
nurt rzeki zniósł kilkadziesiąt metrów dalej. Funkcjonariusz natychmiast ruszył z pomocą. 
Ponownie wszedł na kruchy lód i pomógł wydostać się z rzeki drugiemu zziębniętemu na-
stolatkowi.
Chłopców w wieku 11 i 13 lat policjant odprowadził do znajdującego się nieopodal budyn-
ku, gdzie mieści się siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża. Na miejsce przyjechała karetka 
pogotowia ratunkowego. Zapadła decyzja o przewiezieniu przemokniętych chłopców do 
szpitala. Na miejsce przybyli również zaalarmowani rodzice.
Policjant, który narażając życie nie zawahał się ratować chłopców, to posterunkowy Witold 
Młot z Wydziału Wywiadowczo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.
Ma 28 lat, w Policji służy od pół roku.                                                                             W.Sz.

Kosowo
Ksiądz ppłk Augustyn Rosły w porozu-
mieniu z dowództwem Kontyngentu 
Wojskowego w Kosowie zorganizował 
dla żołnierzy pielgrzymkę do Skopje (Ma-
cedonia). Wojskowi odwiedzili tam miej-
sca związane z bł. Matką Teresą. Kapelan 
podkreślił, w rozmowie z Naszą Służbą, 
że chciał aby wojskowi nie tylko zetknęli 
się z postacią Anioła Ubogich, ale rów-
nież poznali kulturę kraju w którym peł-
nią misję. Wizyta w Skopje była częścią 
rekolekcji wielkopostnych.
– Nasza obecność w tym domu uświa-
domiła nam potrzebę bycia człowiekiem, 
wrażliwym na dostrzeganie bliźniego,
a więc miłosierdzia, jednej z najważniej-
szych cech każdego chrześcijanina – pod-
kreślił kapelan.
Dom Matki Teresy mieści się przy ruchli-
wym bulwarze Makedonija w Skopie. 
Łączy dwa style architektoniczne, XIX 
wiecznego domu osmańskiego, w któ-
rego wnętrzu znajduje się kaplica z bo-
gatą ornamentyką indyjską. Architektura 
budynku symbolizuje dzieciństwo Matki 
Teresy, jak i jej późniejszą działalność 
charytatywną w Indiach – tłumaczył żoł-
nierzom ks. kapelan. Ks. ppłk Rosły sze-
roko opowiedział o działalności bł. Matki 
Teresy z Kalkuty, przypomniał, że jednym 
przesłań Wielkiego Postu jest pomoc 
bliźniemu.
Podczas wizyty w Skopje żołnierze wraz 
z kapelanem zwiedzili także obydwie 
części miasta chrześcijańską i muzułmań-
ską. Pod pomnikiem Aleksandra Mace-
dońskiego zrobili pamiątkowe zdjęcie. 
Jak zaznacza kapelan w pielgrzymce do 
Skopje uczestniczyła ponad setka żoł-
nierzy z kompanii manewrowej, aby nie 
zakłócić rytmu służby chętni udali się na 
pielgrzymkę w trzech turach.

Aug, kes

Siedlce
W Siedlcach, 1 marca odbyły się uroczystości związane z ustanowionym przez Sejm RP – Narodowego Dnia Pamięci o „Żołnierzach Wyklę-
tych” – bohaterach antykomunistycznego podziemia – podejmujących nierówną walkę z narzuconym siłą „sowieckim porządkiem”.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele garnizonowym pod przewodnictwem proboszcza parafii wojskowej ks. płk. Andrzeja Dziwul-
skiego. Wraz z kapelanem Garnizonu Mszę św. koncelebrowali kapłani Diecezji Siedleckiej: ks. prał. Jan Gomółka i ks. prał. Józef Miszczuk,
a także kapelani związku strzeleckiego „Strzelec” – ks. Daniel Struczyk i ks. Krzysztof Pełka.
Kościół garnizonowy wypełniony był kombatantami i weteranami walk o wolność, przedstawicielami władz miejskich i samorządowych 
na czele z prezydentem Siedlec – Wojciechem Kudelskim, młodzieżą z siedleckich szkół wraz z wychowawcami i pocztami sztandarowymi, 
przedstawicielami związku strzeleckiego „Strzelec”, żołnierzami siedleckiego Garnizonu.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali na skwer Wileński, gdzie pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom Wyklętym”
odbyła się dalsza część patriotycznej uroczystości.                                                                                                                                         Xhs




