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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Obraz, jaki nam przedstawia dzisiejsza Ewan-
gelia był bardzo dobrze znany ludowi w cza-
sach Chrystusa. Stary Testament podkreśla, 
że naród wybrany jest „winnicą Pana”, a Bóg 
jako właściciel winnicy pielęgnuje ją i upra-
wia z wielką miłością i troskliwością. Bóg 
troszcząc się o swoją winnicę-naród oczekuje 
dobrych owoców w postaci świętego życia, 
dobrych uczynków i miłości. To oczekiwanie 
wydaje się jednak być daremne. Dlatego po-
syła swego Syna.
Jezus w swym nauczaniu nawiązuje do bi-
blijnego obrazu ludu wybranego jako win-
nicy. Bóg jest właścicielem winnicy, a Jezus 
krzewem winnym, ci zaś, którzy słuchają 
Jego Słowa, przyjmują je i idą za nim są lato-
roślami, czyli Kościołem.
Chrystus prosi nas o trwanie w Nim: „trwaj-
cie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podob-
nie jak latorośl nie może przynosić owocu 

Na okładce:
Olsztyn, 19 kwietnia 2012 roku – sesja naukowa poświęcona pamięci Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego.

sama z siebie, o ile nie trwa w innym krze-
wie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie 
będziecie” (J 15,4). Oznacza to, że jedynie 
nieprzerwane trwanie w Jego łasce przynosi 
owoce, czyli rozwój duchowy.
Latorośl powinna wydać owoce. Chrześcija-
nin wydaje dobre owoce jeśli jest w łączności 
z Chrystusem. Odłączony od Chrystusa usy-
cha i nie ma z niego żadnego pożytku. Dla-
tego warto czasem zapytać – Czy moje życie 
przynosi owoce, czy może żyję bezowocnie.
Obowiązkiem chrześcijanina jest więc trwać 
przy Chrystusie.
Co więc oznacza to trwanie? Św. Jan daje 
nam prostą i konkretną odpowiedź: „Dzieci, 
nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem 
i prawdą” (1J 3,18). Nie oznacza to jedynie 
trwałości przekonań, ale przede wszystkim 
trwałość postawy. Trwać to również wytrwać 
mimo przeciwności, mimo presji współcze-

snego świata, mimo nieprzychylnych Ko-
ściołowi opinii, mimo naporu kuszenia oraz 
ciążenia zwątpień. Trzeba więc troszczyć się 
o religijny tryb życia, o życie Boże w nas,
o wierność Bożej woli wyrażanej w wypeł-
nianiu Dekalogu.
Fundamentem naszego zjednoczenia z Chry-
stusem jest stan łaski uświęcającej, a więc 
obecność Boga w naszym sercu. Trwać w łas-
ce uświęcającej to troszczyć się o to, by 
grzech nie spowodował zniszczenia naszego 
życia duchowego. A zniszczenie tego daru 
oznacza odcięcie od Chrystusa, który jest 
winnym krzewem. Należy więc żyć i pos-
tępować tak, aby być złączonym zawsze
z Chrystusem. 
Chrześcijanin to ten, który żyje na co dzień
w bliskiej łączności z Chrystusem. To człowiek, 
który pamięta o codziennej modlitwie, o nie-
dzielnej Eucharystii, o przyjmowaniu jak naj-
częściej Komunii Świętej i jest otwarty i wraż-
liwy na światło mądrości Słowa Bożego.

6 maja – V Niedziela Wielkanocna6 maja – V Niedziela Wielkanocna

Jezus wzywa nas do miłości, do trwania w mi-
łości. „Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15,9).
O jakiej więc miłości mówi Jezus i jak w niej 
trwać?
Św. Jan opisuje tę miłość słowami: „W tym 
przejawia się miłość, że nie my umiłowali-
śmy Boga, ale że On sam nas umiłował i po-
słał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną 
za nasze grzechy” (1J 4,10). Mowa jest tu
o miłości, która jest całkowitym darem z sie-
bie, jest pragnieniem dobra drugiego czło-
wieka, dobra, aż po oddanie życia. „Nikt nie 
ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje 
za przyjaciół” (J 15,13).
Jak więc wytrwać w tej miłości?
Jezus sam odpowiada nam na to pytanie – 
„Jeśli będziecie zachowywać moje przyka-
zania, będziecie trwać w miłości mojej, tak 

jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i 
trwam w Jego miłości” (J 15,10). Przestrze-
ganie przykazań Bożych to jedna sprawa, ale 
to jeszcze za mało, by w tej miłości wytrwać. 
Potrzeba także żyć „każdym słowem, które 
pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4), bo to ono 
łączy się ściśle z postawą Jezusa i Jego czy-
nami. Trwać w miłości Bożej to także trwać 
na modlitwie, tak jak to czynił Jezu: „...całą 
noc spędził na modlitwie do Boga” (Łk 6,12) 
i Apostołowie: „Wszyscy oni trwali jedno-
myślnie na modlitwie” (Dz 1,14). 
Jezusowe wezwanie do miłości nie jest ła-
twe. Miłość w wydaniu ludzkim jest zawsze, 
w większym lub mniejszym stopniu, nace-
chowana piętnem interesowności. Często 
kochamy „ze względu na...”. Bóg tymcza-
sem kocha „pomimo, że...”. Człowiek kocha 

ze względu „na siebie” i wybiórczo – kocha-
jąc kogoś bardziej, innych kocha mniej. Mi-
łość w wydaniu ludzkim bywa niestety czę-
sto nietrwała, a nawet przelotna. A przecież 
„kto przestał kochać, znaczy, że nie kochał 
wcale” (Mauriac). Bóg kocha w sposób nie-
odwołalny, jest w miłości wytrwały.
Miłość Boża jest dla człowieka wymagająca, 
pisze o tym św. Paweł: „Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 
poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza 
się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi 
się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy 
się z niesprawiedliwości, lecz współweseli 
się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie usta-
je” Kor 13, 4-8).
Taka jest właśnie miłość Chrystusa i takiej 
miłości wymaga od nas.

13 maja – VI Niedziela Wielkanocna13 maja – VI Niedziela Wielkanocna

oprac. jur

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę”. (J 15, 4)

„Wytrwajcie w miłości mojej!”. (J 15, 9)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIENPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA KWIECIEN
Aby zmartwychwstały Chrystus był znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu 
afrykańskiego.
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Na początku uroczystości odczytana została 
lista imion i nazwisk pasażerów samolotu TU-
134 M. Następnie modlitwie w intencji zmar-
łych członków delegacji, załogi samolotu, 
parlamentarzystów oraz funkcjonariuszy BOR 
odmówiona została modlitwa, której prze-
wodniczył biskup polowy WP Józef Guzdek. 
Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod 
pomnikiem ofiar. Ich pamięć uczczono kilku-
minutową ciszą i skupieniem. Uroczystość za-
kończyło odegranie utworu „Cisza”, dokład-
nie o godzinie 8:41, w godzinie katastrofy.
W uroczystości uczestniczyli m.in. rodziny 
ofiar katastrofy, członkowie rządu i przedsta-
wiciele wojska. Po zakończeniu uroczystości 
minister ON Tomasz Siemoniak złożył kwia-
ty na grobach generałów Wojska Polskiego, 
którzy zginęli w katastrofie.

Bp Guzdek: w sercach wielu
nadal gości smutek

– W godzinie, w której wspominamy tragicz-
nie zmarłych w czasie katastrofy smoleńskiej 
najważniejsze są modlitwa i Komunia św. 
ofiarowane w ich intencji. Ważne jest byśmy 
byli razem z rodzinami ofiar tej katastrofy – 
mówił podczas Mszy św. w katedrze polowej 
WP bp Józef Guzdek, ordynariusz Wojska 
Polskiego. We Mszy św. w intencji ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej i ich rodzin uczestniczył 
prezydent RP Bronisław Komorowski, mini-
strowie, generałowie oraz rodziny tragicznie 
zmarłych. Przed Mszą św. prezydent, w to-
warzystwie biskupa polowego oraz ministra 
ON złożyli kwiaty pod tablicą smoleńską oraz 
na grobach bp. Tadeusza Płoskiego i ks. płk. 
Jana Osińskiego.
– Choć minęły już dwa lata od tego tragicz-
nego wydarzenia, w sercach wielu nadal 
gości smutek, rozgoryczenie, pretensje do 
ludzi, a nawet do Boga – mówił w homilii bp 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy podkreślił, 
że rodziny ofiar katastrofy przeżywają po-
dobne rozterki do uczniów zdążających do 
Emaus, będących w żałobie po ukrzyżowa-
niu Chrystusa. – W postawie dwóch uczniów 
idących do Emaus możemy rozpoznać siebie, 
nasze życie. W sposób szczególny mogą to 
dziś uczynić rodziny, bliscy i przyjaciele tych, 
którzy przed dwoma laty zginęli w katastro-
fie pod Smoleńskiem – podkreślił.
Biskup zauważył, że „szukanie wsparcia
w drugim człowieku było i jest właściwą, traf-
ną postawą”, podziękował wszystkim, którzy 
wspierali rodziny ofiar za ich pomoc i trwanie 
przy nich. Dodał, że nawet wsparcie drugiego 
człowieka może być niewystarczające, „ko-
nieczne jest spotkanie ze zmartwychwstałym 

wione zostały modlitwy, a następnie dele-
gacja przeszła na Polski Cmentarz Wojenny, 
gdzie została odprawiona Msza św. pod 
przewodnictwem ks. płk. Piotra Majki.
– Za każdym razem pielgrzymując tu, na zie-
mię smoleńską i do Katynia bierzemy ze sobą 
garść tej ziemi, by rozsiewać pamięć, prawdę 
i przebaczenie – mówił w homilii ks. Bąk. Pod-
kreślił, że w Katyniu została dokonana „jedna 
z największych zbrodni, jaką człowiek może 
popełnić”. To dramat niewinnej śmierci, o 
którym – zgodnie ze słowami bł. Jana Pawła II 
– „żywa pamięć powinna być zachowana jako 
przestroga dla przyszłych pokoleń”.
Kapelan wskazał, że tragedia Katynia „ozna-
cza dla wierzących spotkanie jej ofiar z mi-
łosiernym Bogiem”. – Na zasadzie świętej 
solidarności w Mistycznym Ciele Chrystusa 
otwiera się przed nami nowa droga, aby po-
magać przez modlitwę, ekonomię sakramen-
tów i czynione dobro, by oni mogli wejść do 
krainy życia – zaznaczył ks. Bąk. 
Kaznodzieja zaapelował, by w miejscu, w któ-
rym „chciano zabić nadzieję wiarę i miłość” 
zmówić modlitwę za zmarłych, pochylić głę-
boko głowy i uklęknąć przed tajemnicą „ofiary 
ich życia złączonej z ofiarą Chrystusa, która się 
tu uobecnia”. – I pozwólmy w ciszy, aby mogli 
mówić do nas, a jeszcze bardziej pozwólmy 
mówić samemu Bogu – prosił ks. Bąk.

Archikatedra św. Jana 

Wieczornej, koncelebrowanej Mszy św. w Ar-
chikatedrze św. Jana w drugą rocznicę ka-
tastrofy smoleńskiej przewodniczył biskup 
drohiczyński Antoni Dydycz. W kazaniu ape-
lował o zachowanie pamięci o tym wyda-
rzeniu. – Człowiek ma naturalne prawo do 
pamięci i trzeba to brać pod uwagę – mó-
wił hierarcha. Za kard. Stanisławem Ryłko 
powtórzył, iż pamięć powinna przemieniać 
się w wierność, która ma strzec przed utratą 
wiary i winna stać się odpowiedzialnością.
– Dziwić nas może to, że są ludzie, którzy 
jakby boją się pamięci– zauważył bp Dydycz.
Wyraził przekonanie, że „pamięci nie da się 
zadusić”. Nie udało się to w odniesieniu do 
męczenników Katynia, nie może się udać
w odniesieniu do tych, którzy pielgrzymo-
wali do ich grobów. Oddali swoje życie piel-
grzymując w poczuciu obowiązku. O tym 
świadczyły pierwsze dni żałoby – wspominał 
biskup drohiczyński.
We Mszy w warszawskiej archikatedrze św. 
Jana Chrzciciela wzięli udział przedstawiciele 
rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej oraz liczni 
warszawiacy. Obecny był także biskup polo-
wy Węgier László Biró, przebywający w tych 
dniach z wizytą w Polsce. 
Po Mszy kilkudziesięciotysięczny tłum, z por-
tretami 96 ofiar katastrofy przeszedł Krakow-
skim Przedmieściem pod Pałac Prezydencki.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Chrystusem”. – Zmartwychwstały przywraca 
nam siły do dalszego życia i przekonuje, że 
Bóg troszczy się o nas – powiedział.
Biskup Guzdek przestrzegł przed zatraca-
niem się w żałobie, zachęcił by zawierzyć swe 
cierpienia Bogu. – Wspominając tragiczną 
śmierć wielu naszych krewnych i przyjaciół – 
celebrujemy tajemnicę życia. Przypomniana 
historia uczniów idących do Emaus nie po-
zwala bowiem zatrzymać się na tajemnicy 
Wielkiego Piątku, ale wskazuje na poranek 
Zmartwychwstania – powiedział.
Wraz z bp Guzdkiem Mszę św. koncelebrował 
bp polowy Węgier Laszlo Biro oraz liczne grono 
kapelanów ordynariatu polowego WP. Obecne 
były rodziny ofiar, generałowie WP, przedsta-
wiciele korpusu dyplomatycznego m.in. amba-
sador Węgier w Polsce Robert Kiss.
Przed Mszą św. prezydent Komorowski złożył 
kwiaty przed tablica upamiętniającą ofiary 
katastrofy samolotu oraz na grobach bp. Ta-
deusza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego.

Smoleńsk-Katyń

Na lotnisku Sewiernyj w Smoleńsku odmó-
wiono 10 kwietnia br. modlitwę ekumenicz-
ną. W rocznicowych obchodach wzięła udział 
120-osobowa delegacja rządowa z ministrem 
kultury Bogdanem Zdrojewskim na czele. 
Modlitwę odmówiono przy monumencie 
upamiętniającym miejsce katastrofy Tu-154M 
w Smoleńsku odmówili kapelani Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego: ks. kmdr Janusz 
Bąk, ks. ppłk. Piotr Majka, ks. ppłk. Witold 
Mach oraz ks. Aleksnader Andrejuk z Prawo-
sławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, ks. 
płk Andrzej Bober z Ewangelickiego Duszpa-
sterstwa Wojskowego oraz o. Ptolemeusz, 
franciszkanin i proboszcz katolickiej parafii 
w Smoleńsku. „Dzisiaj kiedy wspominamy 
tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smo-
leńskiem, nadal towarzyszą nam smutek i łzy 
z powodu rozstania oraz głębokie wzrusze-
nie” – mówił ks. kmdr Bąk.
– Dokładnie dwa lata temu, w tym miejscu,
o 8.41 miała miejsce niewyobrażalna kata-
strofa. Tragedia 96 pasażerów samolotu, ich 
rodzin, ale także – Polski, ich i naszej ojczyzny, 
dziś i przez następne lata będzie nas głęboko 
dotykać i poruszać – powiedział min. Zdro-
jewski i odczytał nazwiska ofiar katastrofy.
Ze strony rosyjskiej w uroczystości w Smo-
leńsku wziął także udział Siergiej Naryszkin, 
przewodniczący Dumy Państwowej, niższej 
izby rosyjskiego parlamentu.
Po uroczystości w Smoleńsku delegacja uda-
ła się do Katynia, tam w prawosławnej części 
Kompleksu Memorialnego „Katyń” odmó-

Pamięć nosimy w sercachPamięć nosimy w sercach
W całym kraju odbyły się uroczystości 2 rocznicy katastrofy samolotu rządowego 
pod Smoleńskiem, w której zginęli m.in. para prezydencka, ordynariusze wojskowi, 
generałowie WP, parlamentarzyści, załoga i funkcjonariusze BOR oraz członkowie 
Rodzin Katyńskich. Uroczystością ze złożeniem wieńców oraz modlitwą na war-
szawskich Powązkach zainaugurowano centralne obchody rocznicowe. 

II rocznica katastrofy samolotu pod SmoleńskiemII rocznica katastrofy samolotu pod Smoleńskiem
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Przy wejściu głównym UKSW na Dewajtis, 
pod tablicą odsłoniętą w pierwszą roczni-
cę ich śmierci, zapłonęły 10 kwietnia znicze
i złożone zostały wiązanki kwiatów, m.in. od 
delegacji Żandarmerii Wojskowej i Wojskowej 
Akademii Technicznej. Przy tablicy Wojsko 
Polskie wystawiło posterunek honorowy.
Uroczystości, związane z 2. rocznicą śmierci 
96. Osób, które zginęły pamiętnego 10 kwiet-
nia 2010 r., rozpoczęły się na UKSW Mszą św. 
w pokamedulskim Kościele Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Euchary-
stię sprawowało trzech biskupów warszaw-
skich: abp Henryk Hoser, bp Tadeusz Pikus 
oraz bp Marek Solarczyk. Przewodniczył i ho-
milie wygłosił bp Tadeusz Pikus. Ordynariat 
polowy reprezentowało trzech kapelanów 
wojskowych ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii, 
ks. płk Zbigniew Kępa oraz proboszcz z parafii 
w Rembertowie ks. kmdr Leon Szot.
Po Mszy św. w Auli Jana Pawła II odbyło się 
Sympozjum poświęcone tragicznie zmarłym: 
Rektorowi UKSW ks. prof. Ryszardowi Rumian-
kowi, Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu, 
Prezydentowi RP na Uchodźstwie Ryszardowi 
Kaczorowskiemu, Biskupowi Polowemu Ta-
deuszowi Płoskiemu, ks. Janowi Osińskiemu. 
Sympozjum otworzył rektor UKSW ks. prof. 
Henryk Skorowski. Rektora UKSW wspominał 
ks. Dariusz Sztuk (SDB), Prezydenta Lecha Ka-
czyńskiego – dr Magdalena Gawin z Instytutu 
Historii PAN, Prezydenta Kaczorowskiego – 
jego córka Jadwiga, Biskupa Płoskiego – kanc-
lerz Kurii polowej w czasie jego biskupstwa, 
ks. kmdr Leon Szot, a sekretarza Biskupa Pło-
skiego ks. Jana Osińskiego – ks. płk Zbigniew 
Kępa, notariusz Kurii Polowej.

Rozmiłowany w Jerozolimie

– Mówił, że na Górę Błogosławieństw moż-
na wstępować tylko z czystym sercem. Jeśli 
się tam udawał, przystępował do spowiedzi. 
Żartował,że tutaj czuje się blisko „Szefa” 
–wspominał śp. ks. prof. Rumianka, ks. Da-
riusz Sztuk (SDB) na seminarium poświęco-
nym pamięci osób, które połączyła bielańska 
uczelnia i ostatni lot do Katynia.
Po przyjacielu, księdzu Ryszardzie Rumianku, 
została księdzu Dariuszowi Sztukowi cenna 
pamiątka, którą ofiarowała mu siostra księ-
dza rektora – Barbara Cichocka. To mapa Je-
rozolimy – tej, gdzie zostawił swoje bezcen-

ne krople potu i krwi, śla-
dy swoich stóp Mesjasz. 
Ks. Ryszard Rumianek, zna-
ny w kręgach naukowych 
jako ceniony biblista, z Ziemią Świętą zwią-
zany był m.in. dzięki studiom we francisz-
kańskim Biblicum. To stąd, z via Dolorosa 
roztacza się widok na miejsca święte. Tutaj 
spotykał przyszły rektor UKSW archeologów 
włoskich, którzy prowadzili prace w miej-
scach życia i nauczania Chrystusa. Tutaj czy-
tał piątą ewangelię, jak określa się pielgrzy-
mowanie po Ziemi Świętej. Tutaj wreszcie 
spotykał się ze słynnymi egzegetami Pisma 
świętego. – Jak mawiał Lino Cignelli, fran-
ciszkanin z Biblicum: Na początku było Sło-
wo, a zaraz potem była gramatyka. I właśnie 
tą gramatyką biblijną – egzegezą zajmował 
się z pasją ksiądz profesor. Umiłował szcze-
gólnie starotestamentową Księgę Ezechiela – 
gdzie zapowiadany jest nowy Kult w idealnej 
Jerozolimie.
Z Jerozolimą związał się również dzięki wie-
lokrotnym pielgrzymkom, na których służył 
pielgrzymom jako przewodnik.
Owocem tych podróży były dwie książki, 
przewodniki – „Brama do raju” i „Śladami 
Jezusa”. 
– Nasze pierwsze spotkanie, wspominał ks. 
Dariusz Sztuk, było w Nowym Domu Polskim 
w Jerozolimie, w czasie paschalnym. Nowy 
Dom Polski powstał w latach czterdziestych 
dwudziestego wieku, z myślą o pielgrzymach 
przybywających do Ziemi świętej. Położony 
jest w nowej części Jerozolimy, w bliskiej jed-
nak odległości murów Starego Miasta i Bramy 
Damasceńskiej. To tutaj w gościnnych progach 
sióstr Elżbietanek często przebywał polski
pielgrzym i przewodnik ksiądz Rumianek. 
– Gdy się kończy żydowska pascha, Żydzi po-
zdrawiają się: do zobaczenia za rok w Jero-
zolimie, mówił dalej ks. Dariusz. My dziś spo-
tykamy się w okresie wielkanocnym. Kończył 
swoje wspomnienie ks. Dariusz Sztuk.
– Z nadzieją na spotkanie w Niebieskiej Jero-
zolimie, Ryszardzie.

* * *
Ksiądz prof. Ryszard Rumianek miał przed 
lotem do Katynia przeczucie końca swojej 
drogi.
Na swoim biurku zostawił testament, poszedł 
do spowiedzi. Studentom mówił, że choć boi 

Pięciu z UKSW
– Senat UKSW podjął decyzję o przyznaniu Biskupowi polowemu 
Tadeuszowi Płoskiemu tytułu doktora honoris causa 28 stycznia 
2010 r. – Nie zdążył jej odebrać; w maju 2010 r. odbyła się uroczy-
stość uhonorowania go pośmiertnie – mówił rektor UKSW, ks. prof. 
dr hab. Henryk Skorowski. W drugą rocznicę tragedii pod Smoleń-
skiem, na bielańskiej Alma Mater 10 kwietnia 2012 r. uczczono pięć 
osób, związanych z tą uczelni, które zginęły w drodze do Katynia: 
Rektora UKSW. ks. prof. Ryszarda Rumianka, wykładowcę, prof. 
Lecha Kaczyńskiego, doktora honoris causa Ryszarda Kaczorow-
skiego, biskupa polowego gen. broni prof. Tadeusza Płoskiego
i doktoranta ks. płk. Jana Osińskiego. 

Fo
t. 

je
s

się latać, to przecież czuje się zaszczycony za-
proszeniem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
do Katynia. – Na pewnym spotkaniu z Lechem 
i Marią Kaczyńskimi w seminarium (ks. prof. 
Rumianek był przez pewien czas wicerekto-
rem i tam mieszkał – wspominał b. rektor 
warszawskiego seminarium duchownego, ks. 
prof. Krzysztof Pawlina – ks. prof. Rumianek 
podarował prezydentowi swój przewodnik 
po Ziemi Świętej. A Prezydent Kaczyński, po-
wtarzał, ilekroć spotykał ks. prof. Rumianka: 
– To mój szef. Nawiązywał w ten sposób do 
swojej pracy wykładowcy na UKSW, gdzie rek-
torem był ks. prof. Rumianek.

Z dala od kamer

– Spotkania z Panem Prezydentem Lechem 
Kaczyńskim pozostawiły niezatarty ślad
w moim życiu, wyznała dr Magdalena Ga-
win, historyk z Instytutu Historii PAN.
Młoda pani historyk z PAN poznała prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego w 2008 roku, przy 
okazji przygotowywania wystawy o euge-
nice. – Jako początkujący historyk miałam 
okazję organizować spotkania z najwybit-
niejszymi ludźmi nauki, kultury – filozofami, 
socjologami, historykami – przy okazji semi-
nariów lucieńskich. 
Przez cztery lata poprzedzające tragiczną 
śmierć Prezydent RP Lech Kaczyński orga-
nizował w Lucieniu seminaria, na które za-
praszał intelektualistów o różnych światopo-
glądach. Były to spotkania, o których trudno 
znaleźć jakąkolwiek wzmiankę w mediach. 
Te debaty traktujące o sprawach poważnych, 
których dotkliwy brak w życiu publicznym 
odczuwa dziś inteligencja, wykształcona na 
kanonie kultury śródziemnomorskiej i chrze-
ścijańskiej, odbywały się w Lucieniu, nieda-
leko Płocka, w pięknej okolicy, sprzyjającej 
głębszej refleksji, pośród lasów.
– Wybór tego miejsca, z dala od kamer i z dala 
od błysków fleszy, mówiła pani dr Gawin, to 
świadomy wybór Pana Prezydenta Kaczyń-
skiego, intelektualisty, który nie zabiegał i nie 
tracił czasu na zabiegi wizerunkowe.
Seminaria lucieńskie, które odbywały się 
co miesiąc przez prawie pięć lat, były or-
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która jest w sercu harcerskiego Krzyża, była 
dlań drogowskazem do służby drugiemu 
człowiekowi. Tę służbę pełnił bez względu na 
warunki i stan zdrowia. Do końca.
– W imieniu matki Karoliny, i siostry Ani, dzię-
kuję, że mogłam się podzielić kilkoma myśla-
mi o człowieku, którego znałam i kochałam 
– powiedziała Jadwiga Kaczorowska.

Biskup Tadeusz i Jego Sekretarz

– Biskup Tadeusz Płoski – mówił o swoim 
przełożonym ś.p. biskupie polowym, ów-
czesny kanclerz Kurii Polowej ks. kmdr Leon 
Szot – w swoich licznych kazaniach wskazy-
wał, na wielką wartość kultury materialnej
i duchowej narodu. Ostrzegał też przed nie-
bezpieczeństwem rozmycia pojęcia „naród”, 
i podkreślał, że wolność nie jest dana raz na 
zawsze, ale trzeba ją wciąż aktualizować. Jego 
szczególną troską było wychowanie patrio-
tyczne młodego pokolenia na fundamencie 
wiary i kultury.
W jego bogatym dorobku kaznodziejskim 
wyraźny jest motyw życia ludzkiego pojmo-
wanego jako służba drugiemu człowiekowi. 
Kazania biskupa Tadeusza niosły nie tylko 
treści religijne, ale były też nauką historii
i głosem w dyskusji na bieżące tematy.
– Starał się żyć zgodnie z wartościami, które 
wyniósł z domu. Był człowiekiem z krwi i ko-
ści, otwartym, bezpośrednim. Biskup Tadeusz 
nie „zbiskupiał” powiedział nieco żartobliwie 
ks. Leon.
Życzyłbym każdemu takiego szefa, podsu-
mował były kanclerz Kurii, obecnie proboszcz 
Kościoła Garnizonowego z Rembertowa. 
– Ks. płk Jan Osiński – to ten, który był obok, lub 
krok za biskupem polowym Wojska Polskiego, 
mówił o sekretarzu biskupa Płoskiego ks. płk 
Zbigniew Kępa, notariusz Kurii Polowej. 
– Był 11 listopada 2004 r., wspominał dalej 
sekretarza biskupa ks. Kępa – Bp Tadeusz Pło-
ski przygotowywał się do pierwszej radiowej 
Mszy św. w kościele św. Krzyża. U jego boku 
ks. Jan Osiński. Przygotował liturgię wraz
z żołnierzami Kompanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego. Była to pięknie przygo-
towana liturgia. Ks. Jan Osiński zdał wtedy 
egzamin ze zdolności organizacyjnych. 15 lis-
topada 2004 r. biskup Tadeusz Płoski miano-
wał go swoim osobistym sekretarzem. Nie 
jest to częste, aby nowy ordynariusz chciał 
na urzędzie zachować sekretarza poprzed-
niego biskupa. Biskup Tadeusz postąpił ina-
czej. W ks. Janie Osińskim dostrzegł przymio-
ty i walory, które go predysponowały do tej
właśnie roli. 
– Jaki był na co dzień? Radosny i pogodny. 
Zachował coś z postawy dziecka, które umie 
cieszyć się i radować nawet małymi wydarze-
nia i sprawami. W Kurii Polowej mamy zwy-
czaj przeżywać wspólnie Wigilię. Podczas Wi-
gilii w 2004 roku ks. Jan otrzymał niebieską 
czapkę z pomponikiem. Potrafił się ucieszyć 
z tego daru. 
– 11 kwietnia 2007 roku ks. Jan Osiński na-
pisał prośbę o zgodę na wyjazd do Ziemi 

ganizowane na wzór spotkań Jana Pawła II 
z intelektualistami z różnych dziedzin nauki
w Castel Gandolfo.
– Wielką wagę przywiązywał ś.p. Lech Ka-
czyński do pamięci historycznej, podkreśliła 
dr Gawin. Doceniał różne polskie tradycje, 
podkreślał znaczenie religii w kształtowaniu 
tożsamości narodowej. Jego rozumienie pa-
triotyzmu oparte było na służbie publicznej, 
która czerpie zarówno z tradycyjnych warto-
ści, jak i osiągnięć współczesności. Współ-
tworzył Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Żydów 
Polskich, wymieniała historyk z PAN wiele pól 
aktywności ś.p. Prezydenta 
A przecież jak wszyscy pamiętamy, media 
głównego nurtu, cały „przemysł pogardy” 
działał, by ośmieszyć prezydenta RP, odma-
wiając mu nawet pełni dyspozycji intelektu-
alnych. 
– Tematy seminariów lucieńskich, mówiła 
dalej dr Gawin, były negocjowane z Lechem 
Kaczyńskim. Refleksji poddane były m.in. 
kwestie wolności i konserwatyzmu, demo-
kracji i przywilejów korporacyjnych. Intelek-
tualiści zgromadzeni w Lucieniu zastanawiali 
się nad mitami historycznymi, były Pytania
o PRL i o Unię Europejską. Uczestniczyły
w tych spotkaniach osoby o bardzo zróżni-
cowanej orientacji politycznej i światopo-
glądowej: m.in. Gawin i Karłowicz, Kowal, 
Ołdakowski, Fedyszak-Radziejowska, Nowak, 
Krasnodębski, Smolar, Śpiewak, Mencwel, Ta-
zbir, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i inni.
Ideą, która spajała tę intelektualną debatę, 
było dążenie Prezydenta Kaczyńskiego, by 
wyrwać Polskę i Polaków z nieuzasadnionych 
kompleksów i przywrócić Rzeczypospolitej 
podmiotowość, należne jej miejsce i pozycję 
w Europie.

– Lech Kaczyński walczył o ludzi wykluczo-
nych i skrzywdzonych, podkreśliła dr Gawin. 
Podczas obiadów w Lucieniu sprawy małe 
mieszały się z wielkimi. Był rozmówcą bez-
pośrednim, a przy tym bardzo skromnym 
człowiekiem. Czuł i znał Polskę nie tylko wiel-
komiejską, ale i prowincjonalną.

Lilijka w sercu Krzyża

Przy dźwiękach Lacrimosy na ekranie w Auli 
Jana Pawła II na UKSW przesuwają się zdję-
cia. Prezydent Kaczorowski w mundurze 
harcerskim, inne na audiencji u Papieża Jana 
Pawła II, z żoną Karoliną.
– Prezydent Ryszard Kaczorowski uosabiał 
majestat II RP, był człowiekiem o wielkim tak-
cie i cieple, mówili o nim współpracownicy, 
m.in. dr Jan Tarczyński, dyrektor jego biura. 
Swojego ś.p. Ojca wspominała na UKSW
10 kwietnia 2012 r. Pani Jadwiga Kaczorow-
ska, jego córka.
– Założyciel skautingu Baden-Powell na za-
kończenie kursu przygotowującego skautów 
wręczał lilijkę. To symbol, który miał skautom 
wskazywać właściwą drogę życia. Pokazywa-
ła Północ, a wpisane w nią były trzy litery:
O (ojczyzna) N (Nauka) C (Cnota).
Ta lilijka prowadziła mojego Tatę przez całe 
życie. O Ojczyźnie pamiętał zawsze; czy to na 
zesłaniu w Rosji, czy na Monte Cassino. Wte-
dy, gdy stwarzał swoim dzieciom Polskę poza 
Polską. 
Zawsze zachęcał mnie, bym się uczyła. – Ja-
goda, mówił, mogą ci zabrać wszystko; zie-
mię majątek, dom, ale tego, czego się na-
uczyłaś, nikt ci nie odbierze.
Pracował nad swoim charakterem i charak-
terami młodych ludzi, którym służył swoim 
doświadczeniem i przykładem. Bo ta lilijka, 
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K.S.: Księże Biskupie, Polska i Węgry to 
kraje, których ponad tysiącletnia hi-
storia wielokrotnie się przecinała, ale 
była pozbawiona konfliktów. Przycho-
dzili stamtąd do Polski władcy (Ludwik 
Węgierski, święta Jadwiga), dynastia 
Jagiellonów z przerwami zasiadała na 
tronie węgierskim w XV i XVI wieku. 
Polski generał Józef Bem to bohater 
narodowy Węgier. W 1939 r. Węgrzy, 
choć pozostawali w politycznym soju-
szu z Hitlerem, otworzyli szeroko grani-
ce dla polskich uchodźców, udzielili im 
wielorakiej pomocy. To niektóre tylko 
świadectwa historycznej wspólnoty. 
Na tym dziejowym tle można zapytać 
o historię węgierskiego duszpaster-
stwa wojskowego i tradycję obecności 
kapelana przy żołnierzu. Czy i tutaj od-

został bp Tamás Szabó (2001–2007). Jestem 
trzecim – po odnowieniu duszpasterstwa 
wojskowego – pasterzem diecezji wojsko-
wej. Nasze duszpasterstwo wojskowe jest 
znacznie mniej liczebne niż polskie. Na 
etatach pracuje 15 kapelanów katolickich, 
wspomaga ich znaczna grupa księży diece-
zjalnych oraz emerytowani kapelani. Biskup 
polowy jest cywilem, ale jego podwładni, 
także księża zatrudnieni w kurii, są kapela-
nami wojskowymi. Kapelanów jest za mało. 
Nie możemy ich opieką otoczyć wszystkich 
jednostek, a także uczelni i szpitali wojsko-
wych. Ale mimo skromnej liczby kapelanów 
wojskowych, są oni obecni z naszymi żołnie-
rzami w Kosowie, Sarajewie i Afganistanie. 
Na misjach obowiązuje system rotacyjny ka-
pelanów. Księdza katolickiego po pewnym 
czasie zastępuje pastor protestancki, i tak na 
zmianę. Bowiem oprócz kapelanów katolic-
kich w naszych siłach zbrojnych posługują 
też inni kapelani chrześcijańscy: protestanc-
cy (mają wspólnego biskupa dla trzech wy-
znań – luteran, kalwinów, baptystów) oraz 
prawosławni. Swego kapelana mają także 
wyznawcy judaizmu. Ordynariat katolicki, 
tak jak i pozostałe duszpasterstwa, utrzymy-
wany jest z budżetu państwa.

K.S.: W Polsce ostatnio został wywoła-
ny temat dotyczący liczebności kapela-
nów i parafii wojskowych. Pojawiły się 
propozycje, aby jeden kapelan przypa-

najdziemy elementy wspólnoty? Czy 
są podobieństwa w historii, organiza-
cji, funkcjonowaniu duszpasterskich 
struktur? Jak jest zorganizowane dusz-
pasterstwo wojskowe na Węgrzech?
Bp L.B.: Obecność kapelanów w armii wę-
gierskiej ma długą tradycję. Jednak dopiero 
w czasach Austro-Węgier, ustawą z 1912 
roku, skodyfikowano zasady posługi kape-
lańskiej, zwłaszcza w czasie pokoju. Kape-
lani byli powoływani do wszystkich formacji 
wojskowych w czasie pokoju, a potem wzięli 
z nimi udział w działaniach wojennych.
Tak też było w okresie międzywojennym. 
Po utworzeniu okręgów wojskowych usta-
nowiono w nich kapelanów. Ich urzędem 
zwierzchnim było Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. Do ka-
tolickich duszpasterzy dołączyli również pa-
storzy protestanccy. W 1939 r., po wybuchu 
II wojny światowej, wszystkich kapłanów
i seminarzystów zakwalifikowano do czyn-
nej służby wojskowej.
Po zakończeniu wojny w armii węgierskiej 
początkowo posługiwało ok. 140 kapela-
nów. Kiedy komunistyczne władze rozpo-
częły walkę z Kościołem, ich liczba zaczęła 
się zmniejszać. W 1951 roku zostali całko-
wicie usunięci. Do wojska powrócili dopiero 
po czterdziestu trzech latach, w 1994 roku. 
Wtedy też został mianowany ordynariusz 
wojskowy. Był nim bp Gáspár Ladocsi. Pełnił 
swoją posługę do 2001 roku. Jego następcą 

Polak, Węgier – bracia w wierzePolak, Węgier – bracia w wierze
O posłudze, przyszłości i przyjaźni – z biskupem polowym armii Republiki 
Węgierskiej rozmawia Krzysztof Stępkowski
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Świętej. Pielgrzymkę odbył w dniach od
29 czerwca do 14 lipca 2007 roku. 
Rok później w jednym ze swoim kazań tak 
mówił odwołując się do swoich wspomnień 
z Ziemi Świętej: „Rozległy, zielony ugór nad 
jeziorem Genezaret. Na ugorze tysięczne rze-
sze, biorące udział w niezwykłej uczcie złożo-
nej z chleba i ryb. Ten chleb i ryby wzięły się 
na jedno słowo Jezusa… Nie zwalniajmy się 
przeto z obowiązku pracy dla ludzi i dla świa-
ta pod pozorem, że niewiele możemy zdzia-
łać. Bóg nie patrzy ile przynosimy, ale czy coś 
przynosimy. Szukajmy serc ofiarnych, które 
podzielą się z innymi swą wiedzą, swym do-
świadczeniem, swym groszem czy chlebem, 
przede wszystkim zaś swoją miłością ku czło-
wiekowi. Jeżeli tacy się znajdą, Jezus powtó-
rzy – być może – cud rozmnożenia i darem, 
który przynieśli nieliczni, obdarzy i uratuje od 
zguby tysiące, które nie przyniosły nic”.
Jedną z pasji ks. Jana Osińskiego było lotnic-
two. Po święceniach kapłańskich w 2001 roku 
został skierowany do pracy do Dęblina. Zajmo-
wał się uczniami liceum lotniczego prowadząc 
katechizację, studentami i kadrą Wyższej Szko-
ły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. 

We wspomnieniach o Ogólnokształcącym Li-
ceum Lotniczym w Dęblinie z 3 sierpnia 2009 
roku umieścił taki fragment: …Z perspekty-
wy czasu mogę powiedzieć, że doświad-
czenie pracy z uczniami liceum lotniczego, 
spotkania poza lekcjami, wspólne wyjazdy, 
indywidualne rozmowy, były bardzo cennym 
doświadczeniem duszpasterskim. Znał się na 
statkach powietrznych. Potrafił rozprawiać
o parametrach śmigłowców, samolotów szko-
leniowych i samolotów bojowych. 
28 sierpnia 2009 roku uczestniczył w Święcie 
Sił Powietrznych. Otrzymał w darze miniatu-
rę – model samolotu Tu-154. Takim właśnie 
samolotem leciał wraz z biskupem polowym 
10 kwietnia 2010 roku. 
– W 2004 roku ks. Jan napisał prośbę do bp. 
Sławoja Leszka Głódzia by mógł studiować 
na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwer-
sytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Zgodę otrzymał. Studia ukończył w 2008 
roku i uzyskał tytuł magistra (w terminologii 
nauk kościelnych licencjata) w zakresie pra-
wa kanonicznego. Obronił pracę magisterską 
pt. „Pozycja kapelana wojskowego w świetle 
prawa kanonicznego i prawa polskiego”, któ-

rą napisał pod kier. ks. prof. dr. hab. Józefa 
Krukowskiego, otrzymując ogólną ocenę bar-
dzo dobry. W tym też roku (2008) rozpoczął 
studia na Wydziale Prawa i Administracji 
UKSW w zakresie prawa. Chciał napisać pracę 
doktorską pt. „Ordynariat Polowy Wojska Pol-
skiego w świetle prawa kanonicznego i pra-
wa polskiego. Studium prawno – porównaw-
cze”. Napisał nawet plan. Niestety tej pracy 
nie było mu dane napisać. 
– Jakie przesłanie niesie ze sobą życie ks. 
Jana Osińskiego? Może te słowa, które wy-
powiedział w kazaniu 28 lutego 2003 roku 
zatytułowanym „Miłosierdzie Boże wzglę-
dem grzeszników”: 
„Zawierzmy nasze życie Bogu, bo tylko On, 
Najwyższe Dobro. Może zwyciężyć nędzę 
świata. Miłosierdzie i miłość względem bliź-
niego powinny przeto wypływać z żywego 
kontaktu z Bogiem i doświadczenia Jego 
miłości, ponieważ w trwaniu przy Chrystusie 
jest nasza radość”. – zakończył swoje wspo-
mnienie o ks. Janie Osińskim – kapelan Stra-
ży Granicznej ks. płk Zbigniew Kępa.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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dał na tysiąc żołnierzy. Padają pytania, 
czy to byłaby właściwa proporcja. Ro-
zumiem, że doświadczenia węgierskie 
pokazują, że nadmierne ograniczanie 
liczby duszpasterzy może spowodo-
wać istotne problemy ze skutecznym 
pełnieniem przez nich duszpasterskiej 
misji wśród żołnierzy. Jak, zdaniem 
Księdza Biskupa, powinna wyglądać 
optymalna proporcja kapelanów do 
żołnierzy w armii węgierskiej?
Bp L. B.: Do Kościoła katolickiego na Wę-
grzech należy ponad połowa spośród 10 mln
obywateli. 25 proc. Węgrów to luteranie
i ewangelicy reformowani – kalwini. Węgier-
skie Siły Zbrojne liczą około 25 000 żołnie-
rzy, a nas, księży katolickich, jest na etatach, 
o czym już wspomniałem, zaledwie pięt-
nastu. Gołym okiem widać, że sytuacja jest 
nieporównywalnie trudniejsza niż w Polsce. 
Tym bardziej, że duszpasterstwem wojsko-
wym objęte są również rodziny wojskowe, 
oceniamy, że jest to ok. 200 tysięcy osób. 
Niezwykle trudno zapewnić wszystkim opie-
kę duszpasterską. Temat liczby kapelanów
w wojsku obecny jest także na Węgrzech. 
Ale idzie w innym kierunku. Dążymy do 
powiększenia ich grona. Pragniemy także 
opieką duszpasterską objąć inne formacje 
mundurowe.

K.S.: Jakie problemy poza liczebnością 
duszpasterzy wojskowych, dotykają 
węgierski ordynariat polowy? Jakie są 
na nie rady?
Bp L. B.: Myślę, że pewne podobne problemy 
dotykają wojskowe ordynariaty w całej Euro-
pie. Wynikają zarówno z napięć ekonomicz-
nych, a także problemów wewnętrznych, 
m.in. dotyczących relacji państwo-Kościół. 
Ubiegłoroczna konferencja kapelanów woj-
skowych w Rzymie koncentrowała się wokół 
problemu, aby obecności kapelana wśród 
żołnierzy nie ograniczać jedynie do czynno-
ści liturgicznych i sakramentalnych. Niezwy-
kle ważne jest, aby decyzyjne elity wojskowe 
rozumiały, jak ważna jest obecność osób 
duchownych w szeregach wojska, nawet dla 
żołnierzy niewierzących. Pierwiastek religij-
ny niesie bowiem ze sobą ładunek moralny, 
niezależnie od jego transcendentalnej wagi, 
który powinien (i w większości jest) akcep-
towany przez ateistów i agnostyków. Często 
sama obecność kapelana wśród żołnierzy po-
woduje zmianę ich zachowania, uspokojenie 
emocji, sprzyja budowaniu więzi między żoł-
nierzami. Obserwuję powolny proces takiego 
właśnie patrzenia na posługę kapelanów w 
wojsku. I to nie tylko na Węgrzech, ale także 
w wielu europejskich krajach. 
Kapelani powinni szukać nowych form i spo-
sobów docierania do żołnierzy. Szczególnie 
jest to ważne na misjach misji zagranicznych, 
gdzie więzi między żołnierzami są bardzo sil-
ne, a napięcie związane ze stresem najbar-
dziej odczuwalne. Należy wypracowywać 
nowy model duszpasterstwa, bliższego pro-
blemom żołnierzy i ich rodzin. Obok stricte 
religijnego przesłania, wiele uwagi w pracy 
duszpasterskiej warto poświęcić zagadnie-
niom etycznym, ukazanie w ich świetle war-
tości wojskowej służby. Kapelan, jeśli ma do 

tego predyspozycje i kwalifikacje, może tak-
że pełnić rolę wsparcia psychologicznego.

K.S.: Ordynariat polowy w Polsce w 
swym programie duszpasterskim ma 
stałe punkty, m.in. żołnierskie piel-
grzymki do Lourdes, Pieszą Międzyna-
rodową Pielgrzymkę Żołnierzy na Jasną 
Górę. Jak to wygląda na Węgrzech? 
Bp L. B.: Staramy się corocznie dołączać do 
międzynarodowej pielgrzymki żołnierzy do 
Lourdes. W tym roku udadzą się tam dwa au-
tokary z żołnierzami i ich rodzinami. Obecny 
będzie na niej również minister obrony Csaba 
Hende. W pracy duszpasterskiej kładziemy też 
nacisk na aktywizowanie rodzin wojskowych. 
Staramy się organizować dla nich pielgrzym-
ki, obozy dla dzieci i młodzieży, zachęcamy 
do udziału w rekolekcjach dla rodzin, w okoli-
cach Świąt Bożego Narodzenia dzieci zawsze 
chętnie spotykają się ze św. Mikołajem. Na 
Węgrzech żywy jest kult św. Jana Kapistrana, 
franciszkanina, założyciela klasztorów obser-
wantów, kaznodziei, zwanego też „świętym 
żołnierzem”, bowiem w XV wieku przewodził 
krucjacie przeciwko Imperium Osmańskiemu. 
Wokół jego wspomnienia często organizo-
wane są spotkania z wiernymi. Żołnierze 
chętnie odwiedzają także miejsca związane 
z działalnością świętych Cyryla i Metodego, 
położone nieopodal jeziora Balaton. Do tych 
miejsc pielgrzymują również żołnierze ze Sło-
wacji, którym przewodzi ich biskup polowy 
František Raběk, nawiedzają także Słoweńcy 
i Chorwaci, chętnie zobaczylibyśmy tam rów-
nież mundury polskich żołnierzy. Być może 
nadszedł czas żeby wspólnie z Polakami i Sło-
wakami udać się na pielgrzymkę np. do Le-
woczy, dokąd, jak wiem, corocznie pielgrzy-
mujecie. Cenię sobie życzliwość i otwartość 
słowackiego biskupa polowego, więc może 
udałoby się to zorganizować.

K.S.: A jak wygląda kontakt z biskupem 
polowym Wojska Polskiego? 
Bp L. B.: Pierwszy raz mieliśmy okazję roz-
mawiać podczas wspomnianej konferencji 
w Rzymie. Dziś przyjechałem do Polski na 
jego zaproszenie. Mam nadzieję, że współ-
praca między naszymi ordynariatami będzie 
się rozwijała. Liczę, że może uda się zaprosić 
żołnierzy węgierskich na pielgrzymkę woj-
skową na Jasną Górę. Ze względów logi-
stycznych raczej wykluczam tegoroczną, ale 
w przyszłym, choć zapewne w skromnym 
wymiarze – jest to możliwe.

K.S: Rozmawiamy w dniu drugiej rocz-
nicy katastrofy pod Smoleńskiem. Wra-
żenie na wielu z nas wywarł piękny gest 
obecności i modlitwy Księdza Biskupa 
na Mszach św. odprawianych w inten-
cji jej ofiar o w katedrze polowej WP i 
archikatedrze pw. Świętego Jana Chrzci-
ciela. Jaki jest stosunek Węgrów do tego 
tragicznego wydarzenia naszej historii?
Bp L. B.: Katastrofa odbiła się głośnym echem 
w całej Europie. Zarówno tragicznie zmarłe 
osoby, jak samo wydarzenie głęboko zapadły 
również w pamięć Węgrów. Jest to temat, 
który dość obszernie był komentowany i ana-
lizowany przez społeczeństwo węgierskie. 

Oczywiste, że pojawiały się pytania o przyczy-
ny katastrofy. Obecność na uroczystościach 
upamiętnienia jej ofiar stanowi podkreślenie 
naszej wielowiekowej przyjaźni. Współczu-
cie, miłość i modlitwa to naturalny odruch 
dwóch zaprzyjaźnionych narodów. Modlitwa 
i Eucharystia to najwłaściwsza reakcja na ból 
i cierpienie. Na Węgrzech żywa jest również 
pamięć o losie polskich oficerów zamordowa-
nych w Katyniu. W Budapeszcie znajduje się 
pomnik Męczenników Katynia, który miał być 
odsłonięty przez prezydentów Polski i Węgier 
w kwietniu 2010 roku. Nie doszło do tego
z powodu śmierci prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego. Chciałbym przypomnieć, że wśród 
ofiar katyńskich, zamordowanych przez 
NKWD, znaleźli się też obywatele Węgier. To 
także powód, że nasza pamięć o zbrodni ka-
tyńskiej jest wciąż żywa.

K.S.: Czy miał Ksiądz Biskup okazję 
spotkać się i rozmawiać z śp. bp. Tade-
uszem Płoskim?
- Spotkaliśmy się w Budapeszcie, w paździer-
niku 2009 r., na pół roku przed jego tragicz-
ną śmiercią. Koncelebrowaliśmy wtedy Mszę 
św. w kościele pw. Świętej Jadwigi Królowej. 
Po zakończeniu celebry poświęciliśmy jej 
pomnik. Pamiętam, że mieliśmy okazję po-
rozmawiać w języku niemieckim, którym bp 
Płoski znakomicie władał. Nie była to długa 
rozmowa, mówiliśmy o sprawach bieżących 
i o ewentualnych, przyszłych wspólnych kon-
taktach. Zapamiętałem ją, bo było to moje 
jedyne spotkanie i rozmowa ze zmarłym tra-
gicznie biskupem Tadeuszem Płoskim.

K. S.: Dziękuję za rozmowę.

Bp Lászlo Biró, ur. w 1950 r., święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1974 r., w latach 
1994–2008 biskup pomocniczy diecezji 
Kalocsa-Kecskemét, 20 listopada 2008 
r. został mianowany węgierskim ordy-
nariuszem wojskowym.
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Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ordy-
nariat Polowy Wojska Polskiego oraz Urząd 
Miasta Olsztyna, Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach, Wyższa Szkoła Gospodarki 

Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Jó-
zefowie zorganizowały 19 kwietnia 2012 r. 
Konferencję wspomnieniową i naukową.
Z olsztyńską uczelnią biskup polowy Tadeusz 
Płoski, związany był do końca jako jej wy-
kładowca, profesor prawa wyznaniowego. 
Dziś wdzięczny Olsztyn czci pamięć człowie-
ka, który zostawił tu ślady swojego intelektu
i serca, swojej wielkoduszności. Jedna z du-
żych, nowych arterii miasta nosi Jego imię. 
A prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski, 
pracownik naukowy uczelni, który prowadził 
wspomnieniową część konferencji, zapowie-
dział, że rada wydziału będzie „cierpliwie 
oczekiwać na pozytywną decyzję w sprawie 
nadania głównej Auli Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego imienia Biskupa Płoskiego”.
Olsztyńskie uroczystości rozpoczęła Msza 
św. w Kościele Akademickim p.w. św. Fran-
ciszka z Asyżu. Eucharystii przewodniczył 
abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiń-
ski. Najświętszą Ofiarę w intencji biskupa 
polowego Tadeusza Płoskiego, który zginął 
10 kwietnia 2010 roku w drodze do Katynia, 
złożyło liczne grono kapłanów. Byli wśród 
nich m.in.: abp Edmund Piszcz, biskup se-
nior archidiecezji warmińskiej, wikariusz 
generalny biskupa polowego ks. płk January 

Wątroba, ks. płk Zbigniew Kępa, ks. płk Sła-
womir Żarski, ks. kmdr Leon Szot i inni ka-
pelani Ordynariatu Polowego, księża archi-
diecezji warmińskiej, kapelani innych służb 
mundurowych.

Kościół na kampusie akademickim wypełnili: 
najbliższa rodzina biskupa Tadeusza, studen-
ci, pracownicy uczelni, znajomi i przyjaciele, 
wojskowi i cywilni.
Ministerstwo Obrony Narodowej reprezen-
tował ppłk Ryszard Najczuk z Departamentu 
Wychowania i Promocji Obronności. Przy oł-

W Ojczyźnie niebieskiej nie zapomni…
– Nic się nie dzieje przedwcześnie i nic się nie dzieje za późno. Wszystko dzieje się 
o swoim czasie. Te słowa z „Bożych zegarów” Romana Brandstaettera zacytował 
w swoim świadectwie o śp. Biskupie Tadeuszu Płoskim jeden z jego przyjaciół, st. 
bryg. Stanisław Sulenta podczas konferencji wspomnieniowej na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Abp Wojciech Ziemba swoją refleksję o Bp. Ta-
deuszu podsumował: – Żałujemy, że Go nie ma, ale cieszymy się, że taki właśnie był. 
Żal, ale i radość z obcowania z Biskupem Tadeuszem tu na ziemi, wiara w świętych 
obcowanie i nadzieja na spotkanie w wymiarze nadprzyrodzonym, wdzięczność za 
jego życie – przewijały się w świadectwach pamięci ludzi, którzy przyjechali na Uni-
wersytet Warmińsko-Mazurski w drugą rocznicę jego pogrzebu do Olsztyna.
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tarzu stanął wojskowy poczet sztandarowy.
W liturgii słowa odczytany został dziś frag-
ment z Dziejów Apostolskich, który posłu-
żył śp. biskupowi Płoskiemu jako tytuł jego 
ostatniego kazania, które miał wygłosić
w Katyniu 10 kwietnia 2010 r.: „Trzeba bar-
dziej słuchać Boga niż ludzi”.
– Bez wiary w Zmartwychwstanie, mówił 
m.in. w homilii abp Ziemba, nasze życie skła-
da się tylko z pytań bez odpowiedzi. Tajem-
nicę Zmartwychwstania, mówił dalej metro-
polita warmiński, rozważamy w 2. rocznicę 
tragedii pod Smoleńskiem. Pytamy dlaczego 
to się stało, wspominamy ludzi, z którymi by-
liśmy związani…
Abp Ziemba, który był wychowawcą semi-
naryjnym w Hosianum, gdzie przygotowy-
wał się do Kapłaństwa kleryk Tadeusz Płoski, 
przypomniał jego silne związki z Warmią
i Olsztynem. Nawiązując do dewizy biskupiej 
„Panie, zostań z nami” podkreślił, że biskup 
polowy gorliwie starał się, by Chrystus po-
został z nimi, czyli z żołnierzami. – Podczas 
uroczystości pogrzebowych w Katedrze Po-
lowej, wszyscy zobaczyliśmy, jak to zapro-
szenie było skuteczne.
Jako ludzie wiary poszukujemy przede 
wszystkim odpowiedzi na pytania dotyczące 
człowieka. Tylko Chrystus może nam wyja-
śnić to tragiczne wydarzenie. Pytania o to, 
jak to się stało, pozostawiamy specjalistom 
od lotnictwa, politykom, mechanikom. Nas 
bardziej interesuje człowiek, nie maszyna. 
Nikt nie może dać lepszej odpowiedzi, przy-
nieść lepszej wiadomości niż ta, że Chrystus 
Zmartwychwstał.
Na zakończenie homilii abp Ziemba podkre-
ślił, że ta śmierć powinna być dla nas we-
zwaniem do czujności, bo nie znamy dnia 
ani godziny przyjścia Syna człowieczego.
„Panis Angelicum” na Komunię św. i inne 
wspaniałe utwory muzyki sakralnej w wykona-
niu Chóru akademickiego UAM im. prof. Waw-
rzyczki tworzyły oprawę muzyczną liturgii.

W Olsztynie o Biskupie Tadeuszu Płoskim w drugą rocznicę pogrzebuW Olsztynie o Biskupie Tadeuszu Płoskim w drugą rocznicę pogrzebu
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Po Mszy św. w kościele akademickim, jej 
uczestnicy przeszli pod pomnik w Alei Ofiar 
katyńskich, gdzie m.in. abp Wojciech Ziemba, 
abp Edmund Piszcz, Bronisław Sitek, dziekan 
WPiA oraz gen. dyw. Ryszard Michałowski 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalone znicze.
– Czy nie jest tak, że wciąż wolimy bardziej 
słuchać ludzi, niż Boga? Czy nie próbujemy za 
bardzo dopasowywać się do ludzkich poglą-
dów, usiłując nasze doświadczenie wcisnąć w 
ramy poprawności społecznej i politycznej? 
Czy nie łatwiej nam odrzucać dowody Bożego 
działania, byle tylko zachować swój, często 
budowany latami, wizerunek w pracy czy to-
warzystwie... – te słowa z niewygłoszonego 
w Katyniu 10 kwietnia kazania ś.p. biskupa 
Tadeusza Płoskiego otwierają wystawę foto-
graficzną dokumentującą jego posługę. Wy-
stawa przygotowana przez Muzeum Ordyna-
riatu Polowego została dziś otwarta we foyer 
Centrum Konferencyjnego UAM. W imieniu 
płk. Jacka Macyszyna, ks. Kępie i Krzysztofowi 
Stępkowskiemu, współtwórcom wystawy, po-
dziękowała pani Katarzyna Janek z Muzeum 
Ordynariatu Polowego WP.
W auli kongresowej popłynęły wspomnienia. 
Na ekranie przesuwały się kadry dokumen-

tujące wielostronną aktywność 
Biskupa Tadeusza – Kapłana, 
profesora, generała. Uczestni-
cy spotkania otrzymali świeżo 
przez tarnowski Biblos album 
wspomnień. Jego edycja była 
możliwa dzięki hojności przy-
jaciół Biskupa Tadeusza, m.in. 
Pana Krzysztofa Wiatrzyka.
Wśród świadków jego życia, któ-
rzy podzielili się dobrem, które 
od niego otrzymali, byli, wojsko-
wi i posłowie, studenci i profe-
sorowie.
– Był i jest przyjacielem naszej uczelni, po-
wiedział m.in. kanclerz WAT, gen. bryg. Jan 
Klejszmit. W Sali tradycji są osobiste pamiąt-
ki przekazane przez najbliższych. Pokochał 
wojsko, był z nami na poligonach, misjach
i w koszarach, w miejscach pamięci narodo-
wej i w kościele, gdzie tak pięknie się modlił za 
nasze bezpieczeństwo. Podwładnych nie gonił 
przed sobą, ale sprawił, że wszyscy chcieliś-
my iść za nim – podsumował kanclerz WAT.
– Był wielkim patriotą. Miałem honor uczest-
niczyć z bp. Płoskim w uroczystościach
w Ejszyszkach, gdzie spoczywa „Krysiak”, 

wspominał poseł Jerzy Szmit. – Możemy być 
pewni, że w Ojczyźnie niebieskiej o nas nie 
zapomni, mówił z wiarą poseł ziemi war-
mińskiej…
Tymczasem w innej auli UAM równolegle 
odbywała się sesja „Fides et Bellum”. „Bisku-
pa Generała Tadeusza Płoskiego rozumienie 
Ojczyzny” – to tytuł wystąpienia ks. płk. Zbi-
gniewa Kępy. Dziekan SG i najbliższy współ-
pracownik śp. biskupa Tadeusza zauważył, 
że można o nim powiedzieć, że jest „Bi-
skupem tysiąca kazań”, bo tyle wygłosił ich
w latach 2004-2010. Profesor z UKSW 
Wiesław Wysocki, pracownik Kurii Polowej
z czasów bp. Sławoja Leszka Głódzia, przy-
pomniał w swoim wystąpieniu, jak rodziło 
się biskupstwo polowe po odzyskaniu przez 
Polskę Niepodległości.
Gorącą owacją na stojąco został przyjęty 
występ Chóru Reprezentacyjnego Wojska 

Polskiego. – Występowaliśmy często w cza-
sie liturgii w Katedrze Polowej – usłyszeli ze-
brani w Auli UWM, miał dla każdego zawsze 
dobre słowo. Przygotowaliśmy program zło-
żony z Jego ulubionych pieśni wojskowych
i religijnych.
„Spiżowe” głosy i modlitwa do Bogurodzicy 
poderwały wszystkich z miejsc.
Swojego ludu śpiew, zanieś przed Boga tron 
– wybrzmiała dalej m.in. suplikacja ze strof Ju-
liusza Słowackiego (Bogarodzica Dziewica)…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Czy można tak wydobyć się z siebie, żeby znieść tyle co Ona? A mimo to żyć jak-
by w nieustannym zachwycie i doświadczać szczęścia, niepojętego dla świata? 
Już w dzieciństwie rodzeństwo przezywało ją „litościwą babą”. Z powodu  bied-
nego wyglądu koleżanki nie chciały siedzieć z nią w ławce. W klasztorze siostry 
patrzyły niekiedy na nią jak na histeryczkę, „obłąkaną”, do której przychodzi Pan 
Jezus?! Byli spowiednicy, którzy nie chcieli jej spowiadać, obawiając się jej „wi-
zji”. Umierała w wieku Chrystusowym (33 lata) bez żadnych zewnętrznych po-
twierdzeń, że dzieło, jakie powierzył jej Pan Jezus, zostanie przekazane światu. 
Mimo to odchodziła z ufnością i spokojem. Bo zaufała do końca Panu Jezusowi, 
że Miłosierdzie Boże otworzy serca poranionej przez grzech ludzkości. Święta 
siostra Faustyna, mistyczka – najbardziej znana święta XX wieku. Choć ukryta 
przed światem ponad pół wieku.

Przezroczysta dla Światła Przezroczysta dla Światła 

razić orędzia o Bożym Miłosierdziu na niepo-
trzebne wątpliwości i opór księży biskupów, 
odpowiedzialnych za badanie duchowych 

Nawet bł. Ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik 
siostry Faustyny, roztropnie i długo milczał
o jej objawieniach i o niej samej, aby nie na-
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W homilii hierarcha przybliżył postać Włady-
sława Sebyły: „Żołnierz i poeta – budzi mój 
podziw i prawdziwy szacunek. Nie żałował 
swoich sił, a nawet życia dla Ojczyzny. Dla 
niej żył, dla niej pracował i o niej pisał. Jako 
podporucznik rezerwy, Sebyła został zmo-
bilizowany w sierpniu 1939 r., wziął udział

„110 lat temu przyszedł na świat Władysław Sebyła, którego życie jest niezwykłe, 
pełne poświęcenia dla Boga i Ojczyzny” – powiedział na rozpoczęcie uroczystej cele-
bry Biskup Polowy Józef Guzdek, sprawowanej 21 kwietnia w Katedrze Polowej WP. 
Liturgię koncelebrowali m.in. kanclerz Kurii Polowej, ks. Jan Dohnalik oraz sekretarz 
Biskupa, ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk.

Władysław Sebyła, żołnierz i poeta Władysław Sebyła, żołnierz i poeta 

w obronie Ojczyzny, a po 17 września został 
internowany w obozie oficerskim, w Sta-
robielsku. W kwietniu 1940 r. rozstrzelany 
przez NKWD w Charkowie. W 2007 r. został 
mianowany pośmiertnie porucznikiem”. 
I dodał: „Nawiedziłem w naszej Katedrze Ka-
plicę Katyńską, a tam kilkanaście tysięcy ta-
bliczek z imionami, nazwiskami i stopniami 
służbowymi. Wszyscy oni zginęli tylko i wy-
łącznie dlatego, że byli Polakami. A wśród 
tych wielu tabliczek jest i ta, która upa-
miętnia osobę podporucznika Władysława
Sebyłę”. 
Na zakończenie uroczystej Eucharystii Biskup 
zaznaczył: „Chciałem serdecznie podzięko-
wać prezesowi Towarzystwa Historycznego 
im. Szembeków, Władysławowi Szelągowi, 
wszystkim Państwu, którzy popularyzuje-
cie tę niezwykłą postać Władysława Seby-
ły. Dobrze, żeby takie sylwetki były znane 
młodym, ponieważ spotkanie z bohaterami,
z tymi, którzy oddają życie w imię miłości 
do Ojczyzny rodzi podobne postawy; troski
o dobro wspólne”. 
We Mszy św. uczestniczyli m.in.: Pani Ka-
rolina Kaczorowska, wdowa po Ryszardzie 
Kaczorowskim, ostatnim Prezydencie RP na 
Uchodźstwie oraz Jan Stanisław Ciechanow-

ski, p.o. Kierownika Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych.
W czasie uroczystości wręczono pośmiertnie 
akt mianowania na stopień porucznika dla 
Władysława Sebyły na ręce bratanka poety 
– Andrzeja Sebyły.
Aktor Teatru Polskiego Krzysztof Kumor za-
prezentował kilka wybranych wierszy poety.
Oprawę uroczystości tworzył wspaniały wy-
stęp Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Arty-
stycznego Wojska Polskiego.
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Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. Kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych wręcza akt mianowania na stopień 
porucznika pośmiertnie dla Władysława Seby-
ły na ręce bratanka poety – Andrzeja Sebyły

źródeł tego dzieła, a ludu Bożego na pokusy 
ekscytacji sensacyjnością objawień prywat-
nych.

– „Kim jesteś, Faustyno? Ta biografia jest 
odpowiedzią” – zacytowane są na okład-
ce tej książki Ewy Czaczkowskiej „Siostra 
Faustyna. Biografia Świętej” słowa kard. 
Franciszka Macharskiego, inicjatora pro-
cesu beatyfikacyjnego św. siostry Fausty-
ny (beatyfikacja 18 kwietnia 1993 r.) Ewa 
Czaczkowska, dziennikarka, autorka ksią-
żek o Kardynale Wyszyńskim i Księdzu Po-
piełuszce podjęła się więc napisania biogra-
fii osoby..., której życie było „listem” Pana 
Jezusa do wszystkich uwięzionych w cele-
browaniu własnego ja. Czyli do nas, ludzi 
XXI wieku, umierających z egoizmu, choć 
wydaje się nam, że żyjemy pełnią życia. Pan 
Bóg przecież posyła swoich świętych, żeby 
przemówili Jego głosem, Jego sercem, Jego 
mądrością, Jego świętą wolą w konkretnym 
czasie i do konkretnych ludzi. Poznawa-
nie życiorysu świętych, jest więc odkrywa-
niem Boga w naszym życiu. On jest obok 
nas zawsze, chociaż my współcześni ślep-
cy, żyjemy jakby Boga nie było, zapatrzeni 
wyłącznie w siebie. Półki księgarń uginają 

się dziś od biografii celebrytów, pisanych 
przez wynajętych ghost writerów. Uśmiech-
niętych uśmiechem podrasowanym przez 
foto shop. Ale czy naprawdę szczęśliwych, 
jak usiłują nam wmówić ci, którzy na tym 
zarabiają krocie?

Skromna zakonnica drugiego chóru, kuchar-
ka, która skończyła raptem cztery klasy szkoły 
powszechnej, była osobą szczęśliwą, radosną 
i mądrą, choć jej życie było tak trudne, a mi-
sja, którą jej powierzył Pan Jezus, przerastała 
jej wątłe siły. Jej szczęściem była walka o na-
sze szczęście – w ramionach Miłosiernego Je-
zusa. W proroczych wizjach, których udzielił 
jej Bóg, widziała nas, „zbolałą ludzkość”, któ-
ra nie zazna spokoju, dopóki nie zanurzy się 
w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym. Inne 
drogi do szczęścia są oszustwem szatana
i jego sług. Zobaczyła przecież w przerażają-
cej profetycznej wizji piekło, w którym ginie 
tyle dusz, które nie skorzystały z ostatniej 
deski ratunku – jaką jest orędzie Miłosierdzia 
Bożego na czasy ostatnie. Ona wiedziała, że 
piekło nie jest puste, jak zdają się łudzić ludzi 
współczesne „postępowe” nurty teologiczne. 
Miłość Boża ci wszystko wybaczy, jeśli sta-
niesz w prawdzie sumienia. 

Wiedzą dziś o tym miliony ludzi, którzy dzięki 
temu życiu, całkowicie przezroczystemu dla 
Bożego Światła, zawrócili z drogi do wiecz-
nego nieszczęścia, doznali cudu Miłosierdzia 
Bożego, a „Dzienniczek” (zamilczany świa-
towy bestseller) stał się ich drogowskazem 
i modlitwą. 

Dzięki rzetelnej pracy i talentowi Pani Ewy 
Czaczkowskiej, zgłębiamy tę fascynującą dro-
gę św. Faustyny począwszy od Głogowca, 
przez Aleksandrów, Łódź, Warszawę, Ostró-
wek, Skolimów, Kraków, Kiekrz, Płock Białą, 
Walendów, Częstochowę, Wilno, Derdy, Rab-
kę aż po śmierć w Łagiewnikach 5 paździer-
nika 1938 r. 
Wstawiennictwo św. Faustyny działa dziś ta-
kie cuda, o których się celebrytom nie śniło.
Gwiazda celebrytów gaśnie i spada w rytm 
zmiennych reguł podaży i popytu na rynku 
rozrywki i na areopagach politycznych.

Światło, które swoim życiem niesie Fausty-
na, rozświetla mroki ludzkich dusz i dróg.
A to Światło nie zna zmierzchu.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Niebanalne
życiorysy

Urodził się 25 marca 1900 r.
w Skierniewicach jako 
syn Stanisława i Marii z 
domu Thomas małżon-
ków Kamińskich. W ro-
dzinnym mieście ukoń-

czył siedmioklasową Szkołę Realną, następ-
nie uczęszczał do Gimnazjum Wróblewskiego 
(późniejsze Czackiego) w Warszawie, uzyskując 
w 1918 r. maturę. W latach szkolnych (od wrze-
śnia 1915 do stycznia 1916 r.) działał w szere-
gach Straży Obywatelskiej, której zadaniem było 
zapewnienie ładu i bezpieczeństwa w stolicy.
W listopadzie 1918 r. doszło w Warszawie (tak 
jak i w innych miastach) do rozbrajania żołnie-
rzy niemieckich. Był to patriotyczny zryw prze-
prowadzony bez przelewu krwi i użycia prze-
mocy – wzór do naśladowania. Tamto przeżycie 
miało duży wpływ na podjęcie przez młodego 
Zbigniewa Kamińskiego decyzji o wstąpieniu 
do Wyższego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego. Studia seminaryjne przerwał
w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. 
Zaciągnął się do 201 pułku piechoty ochotni-
czej, gdzie pełnił służbę sanitarną. Po utworze-
niu Litwy Środkowej (październik 1920) służbę 
pełnił w Wilnie w jej wojsku, w VI harcerskim 
pułku. Po latach, w 1991 r., został odznaczony 
Krzyżem za udział w wojnie 1919-1921.
Święcenia kapłańskie otrzymał 21 stycznia 
1923 r. Władze kościelne skierowały go w 1926 
r. do Rzymu, na Uniwersytet Gregoriański. Stu-
dia w zakresie prawa kanonicznego zwieńczył 
w 1930 r. doktoratem. 
Po powrocie do kraju był początkowo wikariu-
szem w dwóch kolejnych parafiach, a następ-
nie prefektem w gimnazjach warszawskich: w 
prywatnym gimnazjum Kazimierza Kulwiecia

i w Żeńskim Gimnazjum Państwowym im. Juliu-
sza Słowackiego (1934–1938). 
Działał w stowarzyszeniu Juventus Christiana. 
Podczas wojny włączył się szybko w niepodle-
głościową konspirację. Początkowo był kape-
lanem (ps. „Antoni”) w Narodowej Organizacji 
Wojskowej, następnie wszedł do Naczelnego 
Kapelanatu Sił Zbrojnych tzw. NAKASZ. Pełnił 
tam służbę dziekana a potem kanclerza w stop-
niu majora a następnie podpułkownika. Sie-
dziba Naczelnego Kapelana AK znajdowała się 
na terenie Szpitala Miejskiego św. Rocha, obok 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ks. Kamiń-
ski był szpitalnym kapelanem. Był też kapela-
nem warszawskiego Kedywu Armii Krajowej.
Wziął czynny udział w Powstaniu Warszawskim, 
pod jego koniec został ciężko ranny. Do zdrowia 
wracał w klasztorze Sióstr Wizytek. Wraz z nimi 
został ewakuowany w październiku 1944 r. do 
Łowicza. Po dojściu do zdrowia został oddele-
gowany do dowództwa AK w Częstochowie. Za 
odwagę i ofiarną służbę podczas wojny decyzją 
Rządu RP na uchodźstwie został odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi 
z Mieczami i Krzyżem Armii Krajowej.
Po wojnie objął probostwo parafii pw. Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Warszawie. Zasłynął 
z pięknych i odważnych kazań, które przycią-
gały rzesze wiernych. W 1951 r. został rekto-
rem kościoła akademickiego pw. Świętej Anny.
W następstwie stosowanych wobec ducho-
wieństwa represji został przeniesiony w 1954 r.
do Drwalewa, wiejskiej parafii w powiecie gró-
jeckim. Wtedy to Jerzy Albrecht, przewodni-
czący Prezydium Stołecznej Rady Narodowej, 
wydał bezterminowy zakaz zamieszkiwania ks. 
Kamieńskiego w Warszawie. 
Wrócił jednak do niej w latach sześćdziesiątych. 

Ks. kan. dr płk. Zbigniew Kamiński, kapłan archidiecezji warszawskiej,
uczestnik wojny 1920 r., kapelan Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej

Został rektorem kościoła pw. Świętego Kazi-
mierza przy klasztorze Sióstr Sakramentek na 
warszawskim Nowym Mieście. Działał aktyw-
nie na polu ekumenicznym. W 1970 r. został 
mianowany proboszczem parafii pw. Świętej 
Jadwigi Śląskiej w Milanówku, otrzymał też 
godność kanonika. 
Swojemu patriotyzmowi ks. Kamiński dawał 
wyraz wielokrotnie – jako ochotnik w wojnie 
1920 r., kapelan w czasie II wojny, uczestnik 
Powstania Warszawskiego. Nie mógł pozostać 
obojętny wobec wydarzeń czerwca 1976 r. Po 
ich stłumieniu, we wrześniu 1976 r. zawiązał 
się Komitet Obrony Robotników, którego celem 
było organizowanie różnorodnej pomocy dla 
represjonowanych oraz informowanie o prze-
śladowaniach. Ks. Kamiński w lipcu 1977 r. 
przystąpił do KOR-u, zachęcony przez jednego 
z jego współzałożycieli, Józefa Rybickiego, swe-
go zamieszkałego w Milanówku przyjaciela, 
w czasie wojny szefa warszawskiego Kedywu, 
więzionego w latach stalinowskich.
 W 1985 r. przekazał Seminarium Duchownemu 
w Drohiczynie nad Bugiem swój bogaty, liczący 
ponad 1500 tomów, księgozbiór.
W 1991 r., pod koniec życia, został awansowa-
ny na stopień pułkownika Wojska Polskiego. 
Zmarł dnia 23 marca 1991 r. Pochowany został 
w grobie rodzinnym na cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie.
W 2006 r. za swoje zasługi w działalności opo-
zycyjnej został pośmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 ppłk rez. Jerzy Leszek Kamiński 
 (wnuk brata ks. kan. dr. płk.

Zbigniewa Kamińskiego)

Nakładem wydaw-
nictwa RosikonPress 
ukazała się książka 
„Świadkowie tajem-
nicy. Śledztwo w 

sprawie relikwii Chrystusowych” autor-
stwa Grzegorza Górnego z fotografiami 
Janusza Rosikonia. Jej autorzy twierdzą, 
że podróżując po różnych sanktuariach 
świata bardziej byli dziennikarzami śled-
czymi niż pielgrzymami. Według nich, 
Całun Turyński i chusta z Manopello 
wciąż stanowią wyzwanie dla nauki. 
Autorzy książki do tytułowych „Świadków 
tajemnicy”, którym poświęcili uwagę w swej 
książce zaliczyli: Całun Turyński, relikwie Krzy-
ża, święte gwoździe, sudarion z Oviedo, tunikę 
z Argenteuil, suknię z Trewiru, chustę z Mano-

Opowieść o relikwiach Chrystusowych
autorstwa Górnego i Rosikonia

pello, kolumnę biczowania, koronę cierniową. 
Piszą także o innych przedmiotach związanych 
z męką, śmiercią i pochówkiem Jezusa – jak 
np. o przechowywanej w Watykanie włóczni 
Longinusa, którą przebił bok Chrystusa czy 
sandałach z Prüm w Nadrenii, uważanych za 
własność Jezusa. Osobny rozdział poświęcili 
Golgocie i pustemu grobowi Jezusa Chrystusa.
Zdaniem autorów książki część relikwii Chry-
stusowych stanowi wciąż wyzwanie dla nauki 
– zwłaszcza Całun Turyński i chusta z Manopel-
lo, które wykazują niespotykane właściwości.
W książce zdumiewa liczba relikwii związanych 
z męką Chrystusa, dokładność opisu, historia 
ich odnalezienia i przechowywania oraz współ-
czesne ich dzieje związane z rozwojem kultu. 
Czytelnik otrzymuje przewodnik, dzięki któremu 
łatwo może uzyskać informacje na temat naj-

większych materialnych śladów obecności Chry-
stusa na Ziemi. Lektura „Świadków tajemnicy” 
zachęca również do odwiedzenia tych miejsc.
Ponad trzystustronicową opowieść o relikwiach 
ilustrują zdjęcia przede wszystkim autorstwa 
Janusza Rosikonia. Jak sam wyznał, chciał po-
kazać na nich zarówno relikwie jak i najwięcej 
szczegółów, oraz kult jakim się cieszą. Należy 
podkreślić, że o ile miejsca, w których przecho-
wuje się relikwie są dostępne to jednak sama 
ich prezentacja nie jest już sprawą tak oczy-
wistą, dlatego tym większe uznanie należy się 
autorowi zdjęć za ich sfotografowanie oraz 
umieszczenie rycin w książce.

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, „Świadkowie 
Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chry-
stusowych”, RosikonPress 2012

kes
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Życie tego wybitnego Polaka odzwierciedlało 
najlepsze cechy pokolenia, które rodziło się
i wzrastało, kiedy po latach zaborów Polska 
„powstała, by żyć”. Należał do nich patriotycz-
ny etos, wsparty o fundament wiary, fascyna-
cja harcerstwem, wspólnotą braterstwa, służ-
by i pracy na rzecz odrodzonej Ojczyzny. Wdra-
żał te wartości dom, szkoła, Kościół... Młody 
absolwent gimnazjum w Sanoku wybrał drogę 
żołnierskiej służby. I to w kawalerii, opromie-
nionej nie tylko dawną, rycerską tradycją, tak-
że sławą zwycięskiego boju pod Komarowem
z Armią Konną Semena Budionnego w sierpniu 
1920 roku. Przyszedł Wrzesień 1939. Bojowy 
szlak w kawaleryjskim siodle, w 20. Pułku Uła-
nów, zakończony niewolą sowiecką. Podchorą-
ży-ułan Zdzisław Peszkowski znalazł się w nie-
licznej grupie tych więźniów Kozielska, którzy 
uniknęli zagłady w Lesie Katyńskim. Po latach 
postrzegał swoje ocalenie „w kategorii cudu
i tajemnych zamiarów Bożej Opatrzności”. 
Oficer Armii Polskiej gen. Władysława Andersa 
w Związku Radzieckim – rotmistrz w 1. Pułku 
Ułanów Krechowieckich. Wychowawca i opie-
kun wyrwanych z „nieludzkiej ziemi” polskich 
sierot na ich tułaczach szlakach w Iranie, Iraku, 
Palestynie, Egipcie i Indiach. Emigrant, który
w dojrzałym wieku usłyszał wołanie Chrystusa: 
„Pójdź za Mną!” (Mk 2,14), postanowił zostać 
księdzem. W 1954, w Detroit, przyjął święcenia 
kapłańskie. Wykładał literaturę ojczystą w Se-
minarium Duchownym dla Polaków w Orchard 
Lake. W czasie przyjazdów do Polski zaskarbił 
sobie zaufania i przyjaźń kardynałów Stefana 

„Opatrzność Boża zaznaczyła w życiu księdza Zdzisława bardzo wyraźne ślady czuwania. 
Ona wytyczyła mu taką drogę, że wrócił do Katynia, aby stułą kapłańską dotknąć dziur, 
jakie w czaszkach żołnierzy pozostawiły zbójeckie kule. Zaiste, drogi wyznaczone przez 
Opatrzność są tajemnicze, odczytujemy je dopiero po latach” – to słowa księdza kardy-
nała Józefa Glempa, Prymasa Polski, zaczerpnięte z homilii pogrzebowej, jaką żegnał 
16 października 2007 roku w warszawskiej archikatedrze pw. Świętego Jana Chrzciciela 
ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, niestrudzonego orędownika prawdy o katyńskim 
ludobójstwie i jego ofiarach. Po swym życiu, bogatym w dokonania, spoczął – drugi 
po księdzu poecie Janie Twardowskim – w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej 
Świątyni Opatrzności Bożej. 

Świadek prawdy o Katyniu
(Ks. Zdzisław Peszkowski, 1918–2007)

Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Inicjował róż-
ne działania Polonii, które wspomagały misję 
Kościoła prowadzoną w trudnych latach PRL-u.
Po przemianach ustrojowych zamieszkał w 
Warszawie, w sąsiedztwie archikatedry święto-
jańskiej. Z pasją, żarliwością, oddaniem począł 
służyć sprawie katyńskiej. Czynił to jako świa-
dek prawdy o Katyniu, ten, który przez kilka 
miesięcy dzielił jeniecki los z tymi, którzy stali 
się ofiarami nieludzkiego systemu – męczenni-
kami polskiej Golgoty Wschodu. Był inspirato-
rem i uczestnikiem wielu działań, które służyły 
odsłanianiu – skrywanej przez lata – prawdy 
o Katyniu, oddawaniu czci pomordowanym i 
upamiętnianiu ich ofiary. Podejmował je, kiedy 
po przemianach politycznych w ZSRR, najwyż-
sze czynniki przyznały, że to NKWD dokonało 
mordu na polskich oficerach i funkcjonariu-
szach w Katyniu, Miednoje, Twerze 
i później, kiedy Rosja poczęła się 
wycofywać ze swej odpowiedzial-
ności za zbrodnię katyńska, m.in. 
śledztwo w tej sprawie zostało 
umorzone przez rosyjską Naczelną 
Prokuraturę Wojskową, a w me-
diach zaczęto znów upowszech-
niać kłamstwo, o tym, że to Niem-
cu zamordowali polskich oficerów. 
Wiele czynił, słowem, piórem, wła-
snym świadectwem, przekazywa-
nym w wielu miejscach, aby praw-
da o zbrodni katyńskiej nie zeszła 
ze sceny polskiego życia. Jako 
Kapelan Rodzin Katyńskich uczestniczył i pa-
tronował wielu uroczystościom i działaniom, 
służącym utrwaleniu pamięci o tamtej zbrod-
ni, był m.in. pomysłodawcą Motocyklowego 
Rajdu Katyńskiego, dziś trwałego składnika 
dorocznych uroczystości katyńskich. W pamię-
ci wielu utrwaliły się obrazy księdza Zdzisława 
Peszkowskiego, uczestnika prac ekshumacyj-
nych w Charkowie i w Miednoje, klęczącego 
pośród czaszek pomordowanych, dotykające-
go ich kapłańską stuła, znaczoną Chrystuso-
wym Krzyżem. Jego posługa prawdzie i pa-
mięci była powszechnie ceniona i podziwiana. 
W styczniu 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej 
podjął uchwałę o zgłoszeniu kandydatury ks. 
Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla. 
 Służbę prawdzie historycznej ks. Peszkowski 
ujmował w wymiarze religijnym. To, co stało 
się wiosną 1940 roku w Katyniu, Miednoje, 
Twerze, odczytywał w kontekście chrześcijań-
skiego pojmowania cierpienia, nauką o zbaw-
czej ofierze Chrystusa rozświetlając tajemnicę 

tamtej kainowej zbrodni, tłumaczonej jako 
przekreślenie Bożych praw przez „szatańską 
przemoc ateistycznego bolszewizmu” (Apel 
jeńca z Kozielska..., 2005). Tak tez patrzył na 
tamtą tragedię bł. Jan Paweł II, kiedy podczas 
spotkania z Rodzinami Katyńskimi 13 kwiet-
nia 1996 roku w Rzymie, mówił, ż „również 
ta śmierć (...) jest jakoś wpisana w Boże plany
i nabiera nowego znaczenia w perspektywie 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Nade 
wszystko staje się ona ofiarą, której owocem 
jest dobro”. Ks. Zdzisław Peszkowski, przeko-
nany, że „zła nie przezwycięży się nawet naj-
większą nienawiścią, ale mocą ducha i miło-
ści społecznej” (Orędzie rodzin katyńskich do 
świata, 1995), znad katyńskich dołów śmierci, 
z innych miejsc narodowej pamięć, głosił Chry-
stusowe przesłanie o potrzebie przebaczania

i wynikającej z niej idei pojednania polsko-
rosyjskiego. Jego wezwanie do przebaczenia 
w najmniejszym stopniu nie oznaczało za-
pomnienia, więcej domagał się od rosyjskich 
władz uznania w pełni prawdy o katyńskiej 
zbrodni – prawdy która wyzwala – także za-
dośćuczynienia, nie tylko w wymiarze moral-
nym, za uczynione krzywdy.
 W kwietniu, kiedy w szczególny sposób pamię-
tamy o zbrodni katyńskiej, o naszych rodakach, 
ofiarach bezbożnej, komunistycznej ideologii, 
przypominamy postać ks. Zdzisława Peszkow-
skiego – świadka prawdy o zbrodni katyńskiej 
– symbolu polskiej Golgoty Wschodu.
Uwadze tych z Czytelników, których ten tekst 
zachęci do dokładniejszego poznania drogi 
życia charyzmatycznego Kapelana Rodzin Ka-
tyńskich, jego, działań i myśli w służbie praw-
dy, pamięci i przebaczenia, polecam książkę 
autorstwa Grzegorza Łęcickiego Ks. Zdzisław 
Peszkowski 1918–2007.

Jędrzej Łukawy

Ks. Z. Peszkowski z harcerzami przy pomni-
ku Poległym i Pomordowanym na Wscho-
dzie, Warszawa, czerwiec 1999 r.

V Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyñski, 2005 r. 
Na czele kolumny Wiktor Wêgrzyn, komandor rajdu
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Samolot ppor. pil. Wacława Króla odnaleziony

W kwietniu, zespół entuzjastów hi-
storii i archeologów dokonał nie-
zwykłego odkrycia. Na południowym 
skraju Puszczy Niepołomickiej, w re-
jonie m. Kłaj pod Bochnią, odnalezio-
no szczątki samolotu PZL P.11c ppor. 
pil. Wacława Króla, jednego z najbar-
dziej znanych polskich pilotów my-
śliwskich II wojny światowej.

3 września 1939 r., polskie myśliwce ze 
121. Eskadry Myśliwskiej wystartowały na 
przechwycenie niemieckich bombowców 
Heinkel He 111. Wacław Król zaatakował 
pierwszy i na nim skoncentrował się ogień 
niemieckich strzelców pokładowych. 
Jego samolot został trafiony i zapalił się. 
Pilot wyskoczył ze spadochronem ratując 
życie. Wylądował koło wioski Cikowice 
nad Rabą. Miejscowa ludność wzięła go 
za niemieckiego dywersanta i zaatako-
wała. Uratowali go polscy motocykliści
i odwieźli do m. Kłaj. Okazało się, że jego 
płonący samolot przeleciał jeszcze kilka 
kilometrów i spadł w pobliżu tej wioski, 
w Puszczy Niepołomickiej. W 1939 r. wrak 
samolotu uprzątnięto i o całym zdarzeniu 
zapomniano. Dopiero teraz, po 73 latach, 
całkiem przypadkowo, podczas sadzenia 
nowych drzew wyorano w lesie kilka cy-
lindrów silnika samolotu i 2 uszkodzone 
karabiny maszynowe. 
Przeprowadzone w bardzo trudnych 
warunkach terenowych badania pozwo-
liły na wydobycie kilkuset innych części 
samolotu, zachowanych w doskonałym 
stanie. Podczas prac, mimo upływu lat, 
z otwartego wykopu unosił się zapach 
lotniczego paliwa zalegającego w ziemi. 
Badania zostały sfilmowane przez zespół 
red. Adama Sikorskiego z TVP Lublin do 
kolejnego programu „Było… nie minęło. 
Kronika zwiadowców historii”.
            MWP

zdjęcia: MWP
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W homilii bp Guzdek zachęcał kapłanów, aby 
starali się pogłębiać osobistą świętość i swo-
im przykładem pomagali wiernym odnajdy-
wać własną drogę do Chrystusa. Stwierdził, 
że Kościół w naszej Ojczyźnie doświadcza 
kryzysu nie dlatego, że brakuje duszpaste-
rzy, nie dlatego, że jest mało ochrzczonych, 
ale dlatego, że wielu często bez przekonania
i entuzjazmu mówi o Chrystusie, lub w ogó-
le o Nim nie mówi. Przez to nie wypełniają 
zadania, do którego powołał ich Jezus – aby 
umacniali współbraci w wierze. Biskup za-
apelował, aby poprzez sumienne odmawia-
nie brewiarza, modlitwę, codzienną Eucha-
rystię, lekturę Pisma Świętego i działalność 
dobroczynną kapelani pielęgnowali osobistą 
więź z Chrystusem.
– Aby umacniać innych w wierze, aby ich prze-
konywać do przyjęcia Ewangelii, najpierw sa-
memu trzeba być przekonanym – powiedział.
Bp Guzdek przypomniał, że w misjach poko-
jowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
wzięło udział około 100 tys. żołnierzy, któ-
rym przez lata towarzyszyło w ich działaniach 
ponad 100 kapelanów. Wspomniał także
o świadectwach wdzięczności żołnierzy za tę 
ich posługę.
– Proszę Was, byście sami doskonaląc się
w wierze, umacniając braci i siostry w wierze, 
w Waszych diecezjach, ciągle pamiętali o tym, 
że trzeba być zawsze gotowym do posługi 
wśród braci i sióstr w mundurach, stojących 
na straży Ojczyzny – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali księża kapelani, 
którzy w 2008 roku brali udział w pierwszej
w dziejach ordynariatu promocji kapelanów 
na czas „W”.

jesteście kapelanami na czas „W”, to uzyska-
nie patentu oficerskiego jest zobowiązaniem 
do życia zgodnego z etosem oficera, także
w czasie pokoju – podkreślił.
W imieniu księży podporuczników głos zabrał 
ks. ppor. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej. 
– To jest podziękowanie, za którym idzie zo-
bowiązanie. – Chyba od momentu przyjęcia 
święceń kapłańskich nie złożyliśmy tak po-
ważnego zobowiązania, jak wtedy gdy skła-
daliśmy przysięgę wojskową. I od momentu 
kiedy otrzymaliśmy od naszych biskupów 
poświadczenie władzy jurysdykcyjnej, kapłań-
skiej, że możemy sprawować święte misteria 
nie otrzymaliśmy tak ważnego dokumentu, 

jak ten patent oficerski. Jesteśmy świadomi 
jakie zobowiązania za tym idą. Jesteśmy go-
towi stawać przy żołnierzu gdy zajdzie taka 
potrzeba, aby towarzyszyć mu pod sztanda-
rem, na którym widnieją te ważne i święte dla 
nas słowa: Bóg – Honor – Ojczyzna.
Na zakończenie Mszy św. biskup polowy po-
dziękował gen. Wasilewskiemu oraz uczestni-
czącym w uroczystości oficerom Sztabu Ge-
neralnego za pomoc i życzliwość oraz „ważny 
gest obecności z kapelanami”. Życzył kapela-
nom, by sutanna i mundur oficera były czytel-
nym znakiem tego, co noszą w sercu.
Następnie odbyło się spotkanie z oficerami 
Sztabu Generalnego: płk. Januszem Jurczu-
kiem, szefem Oddziału Kadrowo-Mobiliza-
cyjnego Zarządu Organizacji i Uzupełnień 
P1 oraz ppłk. Grzegorzem Czekajem szefem 
Wydziału Administrowania Zasobami Ofice-
rów i Podoficerów Organizacji Uzupełnień P1. 
Kapelani przybyli do katedry polowej zwiedzili 
również Muzeum Ordynariatu Polowego.
Po uzyskaniu stopnia podporucznika księża 
zostali przeniesieni do rezerwy, ale w razie 
potrzeby będą mogli zasilić szeregi etatowych 
kapelanów i podjąć pracę duszpasterską
w wojsku i innych służbach mundurowych. 
Zajęcia podczas kursu, jaki musieli odbyć, 

Po zakończonej Eucharystii przed ołtarzem ka-
tedry polowej odbyło się uroczyste wręczenie 
15 patentów oficerskich dla kapłanów, którzy 
przeszli szkolenie. Rozkaz o nadaniu stopnia 
oficerskiego odczytał płk Dariusz Mitrus z or-
dynariatu polowego. W imieniu prezydenta RP 
dokumenty wręczył księżom podporucznikom 

gen. dyw. Andrzej Wasielewski, szef Zarządu 
Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego 
WP. Życzył kapelanom, aby stale doskonalili 
swoje umiejętności i pogratulował im nowej 
drogi kariery w wojsku. – Pamiętajcie, że choć 

Msza św. w katedrze polowej zainaugurowała wręczenie patentów oficerskich kape-
lanom na czas „W” (na wypadek wybuchu wojny). Eucharystii przewodniczył biskup 
polowy WP Józef Guzdek. Patenty oficerskie odebrało 15 księży, którzy w ciągu ostat-
nich kilkunastu miesięcy odbyli kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lą-
dowych we Wrocławiu. W homilii bp Guzdek powiedział, że głoszenie Dobrej Nowiny, 
umacnianie wiary i modlitwa to najważniejsze zadania kapelana. Była to druga taka 
uroczystość w historii ordynariatu polowego.

Gotowi na czas „W”

Gen. dyw. Andrzej Wasilewski wręcza patent oficerski ks. ppor. Tomaszowi Kamoli
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Skierki
Obok wsi Siekierki w zachodniopomorskim znajduje się cmentarz żołnierzy polskich z okresu II wojny światowej. Mogiły skrywają szczątki 
blisko dwóch tysięcy żołnierzy. W rocznicę forsowania Odry do Siekierek zjeżdżają weterani tamtych walk – jest ich z roku na rok coraz mniej, 
żołnierze wojsk inżynieryjnych, władze wojewódzkie, samorządowe, gminne, harcerze, młodzież szkolna, grupy rekonstrukcyjne, okoliczni 
mieszkańcy.
Także w tym roku, w 67 rocznicę forsowania Odry przybyło wielu uczestników do tego miejsca, aby uczcić pamięć poległych. Uroczystości 
rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem bpa Błażeja Kruszyłowicza, z którym koncelebrowali kapelani wojskowi – ks. mjr Tomasz Paroń, 
ks. ppłk Ryszard Rozdeba, ks. ppor. Adam Tur, oraz miejscowi duszpasterze. Następnie na cmentarzu wojennym odbył się Apel Poległych, 
okolicznościowe przemówienia oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów. Dalsze uroczystości miały miejsce w pobliskich Gozdowicach, 
gdzie znajduje się pomnik „Chwała Saperom” upamiętniający główny kierunek i miejsce forsowania Odry w dniach 16-20 kwietnia 1945 roku. 
W tym miejscu szef wojsk inżynieryjnych gen. bryg. Bogusław Bębenek przypomniał zasługi saperów podczas zdobywania przeprawy przez 
Odrę w miejscowości Gozdowice jak i dzisiejszą rolę tych wojsk. Na pamiątkę tamtych wydarzeń dzień 16 kwietnia jest świętem wszystkich 
żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Obok cmentarza wojennego znajduje się muzeum z pamiątkami po żołnierzach 1 Armii Wojska Polskiego
i czołg, który przebył szlak bojowy o długości 1300 km z Żytomierza aż po Łabę.
Uroczystościom towarzyszyła prezentacja umundurowania i sprzętu wojskowego grup rekonstrukcyjnych, pokaz współczesnego sprzętu
wojskowego, biegi plenerowe i tradycyjna wojskowa grochówka.                                                                                                                  Tp
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Skierniewice
W niedzielę 22 kwietnia w kościele garnizonowym pw. Wniebowzięcia NMP w Skierniewicach, odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem 
biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, który poświęcił witraże w odnowionym kościele garnizonowym i udzielił sakramentu 
chrztu św. trojgu dzieciom.
W swojej homilii biskup zwrócił uwagę na szczególny wymiar Eucharystii i świadomego w niej uczestnictwa oraz modlitwy, podkreślając ten 
indywidualny sposób rozmowy z Bogiem. Wskazując na to byśmy umieli rozmawiać z Nim swoimi słowami poza modlitwą, której nauczyli 
nas rodzice, katecheci czy księża. By umieć dziękować Panu Bogu za wszystko, nie tylko za ten stół w domu ,ale za ten tu w naszej pięknie 
odnowionej świątyni.
– Podczas dzisiejszej Eucharystii chcę podziękować Panu Bogu i prosić o potrzebne dary dla waszej wspólnoty a w szczególności dla darczyń-
ców tych pięknych historycznych witraży przedstawiających historię Polski i Kościoła – powiedział Pasterz.
Po komunii świętej Ksiądz Biskup odznaczył medalem Milito Pro Christo Pana Stanisława Trochonowicza emerytowanego organistę, który
w parafii garnizonowej w Skierniewicach przepracował 25 lat. Odznaczeniem tym wyróżniony został również Prezydent Miasta Leszek Trębski.
Na zakończenie biskup Józef Guzdek wyraził słowa uznania ks. proboszczowi Markowi Pietrusiakowi za piękne utrzymanie terenu wokół
jak i w samej świątyni. Wszystkim licznie zgromadzonym wiernym, pośród których byli przedstawiciele wojska i włodarze miasta udzielił bło-
gosławieństwa. Uroczystość uświetniła Skierniewicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Sławomira Trochonowicza.                   xM.P.

obejmowały zagadnienia związane z tereno-
znawstwem, logistyką, taktyką i funkcjono-
waniem sił zbrojnych RP w ramach NATO.
– Stale współpracuję z wojskiem, znam trochę 
rzemiosło wojskowe, wiem co to jest dyscy-
plina wojskowa i wiem, że żołnierz potrze-
buje kapelana, dlatego postanowiłem służyć 
swoją osobą na wypadek wojny – powiedział 
„Naszej Służbie” ks. ppor. Stanisław Dyndał
z archidiecezji przemyskiej. – Czas „W” to mo-
ment bardzo trudny, podczas którego trzeba 

ratować nie tylko ciało, ale i duszę żołnierza. 
Tego który idzie bronić, tego który idzie ra-
tować, i tego który wychodząc do boju ma 
świadomość, że może nie wrócić do życia 
ziemskiego i wtedy pomóc mu zapewnić życie 
wieczne – dodał.
– Interesuję się sprawami wojska i żołnierzy; 
moi bracia służyli w wojsku i to rzeczywiście 
zawsze mi imponowało. W wojsku jest wie-
le miejsc, gdzie można się uczyć i nauczać 
powinności wobec Ojczyzny i wobec drugie-

go człowieka – powiedział ks. ppor. Tomasz 
Kamola z archidiecezji warszawsko-praskiej. 
Ksiądz Kamola podkreślił, że kurs był dla nie-
go interesującym przeżyciem, a najbardziej 
podobały mu się zajęcia terenowe i musztra. 
– Kiedy wróciłem koledzy dziwili się, że po 
dekadzie w kapłaństwie zapragnąłem pójść 
do wojska, ale cóż, jeszcze mi się chce… więc 
poszedłem – podkreślił.

Krzysztof Stępkowski




