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 Biskup Guzdek apeluje o szacunek dla wojska

 Camino – szlak pełen odpowiedzi
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Refl eksja duszpasterskaRefl eksja duszpasterska

Lubimy otrzymywać prezenty, wywołują one 
uśmiech na naszej twarzy, nawet najmniej-
sze upominki tak działają. A czy Pan Bóg 
lubi prezenty? Moglibyśmy na takie pyta-
nie odpowiedzieć różnie. Każda odpowiedź 
zmusza do refleksji. Bóg lubi takie prezenty, 
które wypływają z naszego serca. On pierw-
szy obdarował nas najpiękniejszymi darami 
– czy potrafisz to dostrzec? Jeśli nie, to może 
po prostu trzeba wyjrzeć przez okno, wyjść 

z domu, a jak już nie chcesz, to weź lustro
i patrz – co dostrzegłeś? 
Każdego dnia otrzymujemy od Boga prezenty 
większe czy mniejsze, trzeba je tylko umieć 
dostrzec. Co więcej, my również możemy 
ofiarować Panu Bogu prezenty. On cieszy się 
nawet najmniejszym darem, najdrobniejszym 
dobrem, który czynimy tu na ziemi. Cieszy 
się, gdy nie jesteśmy obojętni na drugiego 
człowieka (co uczyniliśmy dobrego bliźnie-

mu, uczyniliśmy to Bogu – dowiadujemy się 
z kart Biblii), gdy potrafimy codziennością 
świadczyć, że prezenty, które otrzymaliśmy 
od Niego potrafimy przekazać dalej (miłość, 
radość, piękno, dobro, wszelkie odruchy de-
likatności i wrażliwości serca). To znaczy, że 
potrafimy w życiu podzielić się MIŁOŚCIĄ. 
Dochodzimy tutaj do największego daru, pre-
zentu od Pana Boga – Jego miłości. Z miłości 
i dla miłości stworzył nas Bóg ... 

o. Marek Matyszek CMF 

Żegnamy śp. ks. prof. Waldemara Irka

(1957–2012)
Ks. prof. dr hab. Waldemar 
Irek, rektor Papieskiego 
Wydziału Teologicznego 
we Wrocławiu, pierwszy 
dziekan Śląskiego Okręgu 
Wojskowego, zmarł na-
gle 13 sierpnia w swoim 
rodzinnym mieszkaniu w 
Oławie. W naszej pamięci 
zapisał się jako pierwszy 
redaktor naczelny i współ-
twórca „Naszej Służby”. 

W Jego kapłańskim życiorysie znaczące miejsce zajmowała posługa 
w ordynariacie polowym Wojska Polskiego. W latach 1991-1992 
był pierwszym redaktorem „Naszej Służby”. W 1991 roku podjął 
inicjatywę ówczesnego biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia 
stworzenia pisma ordynariatu polowego trafiającego w potrzeby 
duszpasterskie kapelanów wojskowych i środowiska żołnierzy. Jego 
nazwiskiem, podpisane są liczne artykuły z pierwszych siedmiu nu-
merów naszego czasopisma. Był tym, który rozpoczął dzieło trwa-
jące już ponad dwadzieścia lat. W latach 1991-1994 był kapelanem 

Garnizonu Wrocławskiego Wojska Polskiego i dziekanem Śląskiego 
Okręgu Wojskowego.
W latach 1995-2007 był proboszczem parafii pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Oławie. W 2003 roku został mianowany Kape-
lanem Honorowym Ojca Świętego. Działalność duszpasterska ks. 
prof. Waldemara Irka pokrywała się z Jego aktywnością nauko-
wo-dydaktyczną. W 1991 r. został adiunktem w katedrze teologii 
pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
prowadził wykłady m.in. z filozofii społecznej, teologii pastoralnej 
i społecznej, wprowadzenia w chrześcijaństwo, wprowadzenia do 
teologii i etyki. Wykładał m.in. na Politechnice Wrocławskiej, Aka-
demii Muzycznej, Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i 
Księży Salwatorianów w Bagnie oraz w Centrum Formacji Ducho-
wej w Krakowie, Był członkiem Komisji Teologicznej Polskiej Aka-
demii Nauk, konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu 
Polski. 1 września 2010 rozpoczął drugą czteroletnią kadencję rek-
tora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W maju 
br. obchodził 30-lecie  święceń kapłańskich.
Śp. ks. Waldemara Irka – twórcę naszego pisma – polecamy modli-
tewnej pamięci.

Redakcja „Naszej Służby”

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA SIERPIENPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA SIERPIEN
Aby ludzie młodzi, powołani do naśladowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię

i dawać jej świadectwo po krańce ziemi.

Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki. 
Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi odgłosami życia. Ileż razy biło jękiem polskich cierpień dziejowych! Ale 
również okrzykami radości i zwycięstwa! Można na różne sposoby pisać dzieje Polski, zwłaszcza ostatnich stuleci, można je interpretować 
wedle wielorakiego klucza. Jeśli jednakże chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przy-
łożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo życia całego narodu w Sercu jego Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, 
jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk, trzeba 
przyjąć to wołanie.

/bł. Jan Paweł II, Jasna Góra 4 czerwca 1979/

26 sierpnia26 sierpnia
– Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
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Modlitwa o jedność – apel o szacunek Modlitwa o jedność – apel o szacunek 

W Warszawie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska PolskiegoW Warszawie odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego

– Niestety, obserwujemy dziś niepokoją-
cy proces oddzielania wojska od narodu 
i narodu od wojska. Jednym ze smutnych 
owoców tego zjawiska jest łatwość, z jaką 
w niektórych mediach pojawiają się nie-
słuszne oskarżenia wobec wojska – mówił 
w homilii bp Guzdek. Hierarcha podkreślił, 
że szczególnie brak szacunku widoczny jest 
zwłaszcza w Internecie, gdzie „na forach, 
[…] wyrażane są opinie pełne nienawiści
o naszych żołnierzach, zwłaszcza o tych, 
którzy pełnią służbę na misjach pokojowych 
i stabilizacyjnych”. Podkreślił, że w ten spo-
sób piszą ci, którzy „nie potrafią odróżnić 
pracy od służby”.
Przypominając wydarzenia sprzed 92 lat
i okoliczności zwycięskiej obrony Warszawy 
bp Guzdek zwrócił uwagę na solidarne wspie-

ranie wojska przez naród. 
Podkreślił, że „Polacy byli 
wtedy gotowi oddać ży-
cie w obronie Ojczyzny, 
a nie Ojczyznę w obronie 
życia”. – Żołnierz polski 
[…] w godzinie walki nie 
był sam. W tym czasie, gdy żołnierze odpiera-
li atak armii spod znaku czerwonej gwiazdy, 
wielu rodaków szturmowało niebo, prosząc 
Boga o ocalenie Ojczyzny – przypomniał. 
Ordynariusz wojskowy stwierdził, że Święto 
Wojska Polskiego jest dobrą okazją, aby „od-
kryć na nowo wielką wartość, jaką stanowi 
zjednoczenie narodu z wojskiem i wojska
z narodem”. 
Biskup zaapelował o modlitwę w intencji 
żołnierzy pełniących misje poza granicami 

kraju oraz ich rodzin, 
weteranów i komba-
tantów. 
Eucharystię koncele-
browali z bp Guzd-
kiem, bp Richard Spen-
cer, biskup pomocniczy 
armii Stanów Zjedno-
czonych, ks. Stefan van 
Dongen, dziekan wojsk 
lądowych Bundesweh-
ry oraz liczne grono 
kapelanów ordynariatu 
polowego WP. Obecny 
był minister ON Tomasz 

Siemoniak i Szef Sztabu Generalnego gen. 
Mieczysław Cieniuch. 
Po zakończeniu Mszy św. na dziedzińcu Pa-
łacu Prezydenckiego rozpoczęła się ceremo-
nia wręczenia aktów nominacyjnych nowym
generałom WP. Akty i szable generalskie
wręczył pięciu nowo mianowanym zwierzch-
nik Sił Zbrojnych, Bronisław Komorowski. 
Prezydent pożegnał również odchodzących
z wojska generałów WP i wręczył odznacze-
nia wojskowe.
W południe na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego odbyła się uroczysta zmiana wart 
i odczytany został apel pamięci. 
W przemówieniu przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza prezydent Komorowski podsumował 
dotychczasowe osiągnięcia w modernizacji sił 
zbrojnych. Zaznaczył, że konieczne jest kon-
tynuowanie tego procesu przede wszystkim 
pod kątem obrony terytorium kraju. Jednym
z kluczowych elementów pozostaje stworze-
nie nowoczesnej obrony powietrznej, sta-
nowiącej fragment wielkiego systemu two-
rzonego przez Sojusz Północnoatlantycki. 
„Potrzebna jest nasza polska tarcza będąca 
jednocześnie fragmentem wielkiego, ogólno-
natowskiego systemu” – powiedział. 
Za konieczne prezydent Komorowski uznał 
także wyposażenie Marynarki Wojennej
„w nowoczesne, przystosowane do obrony 
polskiego wybrzeża okręty” „oraz unowo-
cześnienie i usprawnienie systemów dowo-
dzenia oraz szkolenia wojskowego”. 
Po południu w siedzibie Ministerstwa Obro-
ny Narodowej odbyła się uroczystość uho-
norowania żołnierzy, pracowników wojska 
i weteranów medalami i wyróżnieniami re-
sortowymi.
Uroczystość rozpoczęła się ceremonią wyróż-
nienia żołnierzy poległych w misjach poza 
granicami państwa oraz czynnych i byłych 
żołnierzy Wojska Polskiego uhonorowanych 
wpisaniem ich zasług do „Księgi Honorowej 
Wojska Polskiego”.
Następnie wyróżnienia odebrali dowódcy 
oddziałów wojskowych, których osiągnięcia 
również zostały wpisane do „Księgi Honoro-
wej Wojska Polskiego”.

Modlitewna klamra od wielu lat spina centralne obchody Święta 
Wojska Polskiego. Jak co roku, w porannej Mszy św. w katedrze 
polowej z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskie-
go oraz jego małżonki, wspominani byli żołnierze, pracownicy 
wojska, weterani i kombatanci. Eucharystii sprawowanej przez 
biskupa Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego, 
uczestniczyli nowo mianowani generałowie. W homilii bp Guzdek 
przestrzegł przed oddzielaniem wojska od narodu i zaapelował
o szacunek dla żołnierzy pełniących służbę dla Ojczyzny. 
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W towarzyszącym modlitwie apelowej rozwa-
żaniu bp Guzdek podkreślił odwieczny zwią-
zek Maryi z Wojskiem Polskim. Przypomniał, 
że już pod Grunwaldem polskie rycerstwo
z Jej imieniem na ustach ruszało do walki, 
poświęcone Maryi sanktuaria odwiedzał król 
Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń, w 1920 
roku w Jej dłonie oddawali się obrońcy War-
szawy, a „Powstańcy warszawscy Jej polecali 
swoje życie, prosząc o zwycięstwo w słusznej 
sprawie. – Maryjo! Żołnierz polski zawsze był 
z Tobą – a Ty byłaś z nim. Ratowałaś jego życie, 
a gdy umierał – pomagałaś mu przejść przez 
bramę śmierci i oddawałaś jego duszę Bogu. 
Ten wielowiekowy związek polskiego żołnie-
rza z Bogiem, z Tobą, Maryjo, z Chrystusowym 
Kościołem próbowano rozerwać w powojen-
nych latach. Nie wszyscy przeszli zwycięsko 
próbę wiary. Niektórzy się pogubili. Wielu jed-

nak zdało egzamin. Pamiętali, że jesteś Matką 
Chrystusa, ucieczką grzeszników i wspomoże-
niem wiernych – mówił Biskup Polowy.
Bp Guzdek zwrócił uwagę, że poprzez trwa-
nie Maryi przy Chrystusie, aż po krzyż uczy-
my się jak „być razem z Bogiem i ludźmi”. 
Zaapelował o jedność i współodpowiedzial-
ność za Kościół. 
Ordynariusz wojskowy zawierzył polskie służ-
by mundurowe, kombatantów i weteranów, 
uczestników misji pokojowych oraz rodziny 
wojskowe opiece Najświętszej Maryi Panny. 
– Maryjo zjednoczona w niebie ze swoim Sy-
nem, a naszym Panem Jezusem Chrystusem
i naucz nas „bycia razem” z Bogiem w naszej 
codzienności i z ludźmi, których życie stawia 
na naszej drodze. Matko jedności prowadź 
nas ku jedności pełnej i doskonałej – w nie-
bie – powiedział.

Wspólnie z biskupem Guzdkiem modlili się 
także abp Wacław Depo, metropolita często-
chowski oraz bp Richard Spencer.
Podczas apelu jasnogórskiego obecni byli 
generałowie WP, m.in. gen. broni Edward 
Gruszka, dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, 
gen. bryg. Ryszard Frydrych, szef Obrony 
Przed Bronią Masowego Rażenia, gen. dyw. 
Mirosław Rozmus, komendant Żandarme-
rii Wojskowej. Wielu żołnierzom obecnym
w kaplicy Cudownego Obrazu towarzyszyły 
ich małżonki. Obecne były kompanie hono-
rowe żołnierzy jednostek z Lublińca oraz Tar-
nowskich Gór oraz poczty sztandarowe orga-
nizacji kombatanckich i hufców harcerskich.
Po modlitwie biskupi udzielił żołnierzom
i pracownikom wojska pasterskiego błogo-
sławieństwa.

kes

Na misjach...Na misjach...
afgańskich policjantów w FOB Rushmor, zaś 
następnego dnia sprawował Eucharystię dla 
żołnierzy sił specjalnych stacjonujących w są-
siedniej bazie Sharana. Niestety, ks. ppor. 
Samselowi nie udało się dotrzeć, zgodnie 
ze wcześniejszymi ustaleniami, do polskiej 
obsady w kwaterze głównej ISAF w Kabu-
lu. Bowiem, gdy w poniedziałek 13 sierpnia 
wylądował na lotnisku w stolicy Afganistanu 
okazało się, że ze względu na napiętą sytu-
ację związaną z zakończeniem Ramadanu na 
kilka dni został całkowicie wstrzymany ruch 
konwojów pomiędzy bazami ISAF w Kabulu.
We wtorkowe popołudnie, 14 sierpnia,
w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia 
NMP we Mszy św. mieli możliwość uczest-
niczyć żołnierze pełniący służbę w bazie 
Vulcan. Przewodniczył jej ks. ppłk Zbigniew 
Rećko, który, podobnie jak w każdą sobotę, 
przybył tam z kapelańską posługą z sąsied-

Afganistan

W środę, 15 sierpnia, ponad 2400 żołnierzy
i pracowników PKW w Afganistanie przeżywa-
ło Święto Wojska Polskiego oraz uroczystość 
Wniebowzięcia NMP podczas realizacji swych 
codziennych obowiązków mandatowych. Ze 
względu na uwarunkowania komunikacyjne 
oraz związane z tym ograniczenia Wydziału 
Duszpasterstwa, niektórzy nasi rodacy, peł-
niący swe zadania w bazach amerykańskich, 
przeżywali okazjonalne Msze św. wiązane ze 
swoim świętem z kilkudniowym wyprzedze-
niem. Zadanie dotarcia do nich, tym razem 
ze świątecznymi celebrami, kolejny raz spo-
częło na ks. ppor. Arturze Samselu, który do 
tej pory w podróżach duszpasterskich spędził 
40 dni swego pobytu w Afganistanie. W so-
botę11 sierpnia odprawił okolicznościową 
Mszę Św. dla polskich żołnierzy, którzy szkolą 

niej bazy w Ghazni. Na zakończenie celebra-
cji przekazał on w imieniu Wydziału Duszpa-
sterstwa na ręce tamtejszego dowódcy płk 
Tomasza Łyska prezent dla naszych żołnierzy 
w postaci piłki siatkowej.
W dniu 15 sierpnia w kaplicy pw. Miłosierdzia 
Bożego, w głównej, polskiej bazie Ghazni zo-
stały odprawione dwie Msze św. Na zakoń-
czenie przedpołudniowej sumy miał miejsce 
obrzęd poświęcenia 2500 szt. spadochro-
niarskich blaszek zawierzenia z wizerunkiem 
św. Michała Archanioła. Dotarły one z kraju 
w przeddzień uroczystości, a zostały wypro-
dukowane staraniem Sekcji Wychowawczej 
6 Brygady Powietrznodesantowej. W tym 
samym czasie, w polskiej bazie w Waghez, 
odbyło uroczyste otwarcie obozowej kapli-
cy. Bowiem do tej pory codzienne Msze św. 
odbywały się gościnnie w kawiarence inter-
netowej. Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu 
ppłk. Mirosława Brysia, dowódcy Zgrupowa-
nia Bojowego „Alfa” ,które stanowi obsadę 
COP Waghez oraz tamtejszych żołnierzy pod 
dowództwem kpt. Marcina Zalewskiego po-
wstała tam wreszcie samodzielna kaplica 
urządzona w namiocie typu „Alaska”. Aktu 
otwarcia nowego obiektu sakralnego poprzez 
przecięcie wstęgi dokonał dowódca PKW gen. 
Bogdan Tworkowski, zaś poświecenia tamtej-
szy kapelan ks. ppor. Władysław Włodarczyk. 
On również o godz. 17.00 przewodniczył 
pierwszej Mszy św. odprawionej w nowej ka-
plicy. Dwie godziny wcześniej w bazie Gha-
zni z okazji Święta Wojska Polskiego rozpo-
częła się okolicznościowa zbiórka połączona 
z obchodami święta amerykańskich wojsk 
powietrznodesantowych. Uroczysty apel był 
okazją do przekazania odznaczeń i wyróżnień 
żołnierzom, którzy wykazali się wzorowa po-
stawą, zaangażowaniem i wysokimi wynika-
mi w wykonywaniu zadań. Po zakończeniu tej 
oficjalnej uroczystości miał miejsce świątecz-

Nowa kaplica polowa w bazie Waghez otwarta w Święto Wojska PolskiegoNowa kaplica polowa w bazie Waghez otwarta w Święto Wojska Polskiego
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...w kraju...w kraju
Ossów

– Fundamentem patriotyzmu jest gotowość
i zdolność do jedności. Nie da się jednak tego 
zrealizować bez wolnej woli, bez szacunku 
dla prawdy oraz miłosierdzia – podkreślił bp 
Marek Solarczyk. W 92. rocznicę Cudu nad 
Wisłą biskup pomocniczy diecezji warszaw-
sko-praskiej przewodniczył uroczystej Mszy 

św. na Cmentarzu Poległych w Ossowie, 
gdzie w bohaterskiej walce poległ m.in. ks. 
mjr Ignacy Skorupka. Delegatem biskupa po-
lowego na uroczystości był ks. płk. Sławomir 
Żarski, proboszcz parafii wojskowo-cywilnej 
w Legionowie. Po Mszy św., w tzw. Dolinie 
Pamięci odsłonięto popiersie śp. bp Tadeusza 
Płoskiego, który zginął w katastrofie lotniczej 
pod Smoleńskiem.
– Stajemy w tym miejscu nie tylko dlatego, że 
kochamy Ojczyznę, czy otaczamy szacunkiem 
i czcią bohaterskich obrońców, którzy przed 
92 laty, niejednokrotnie za cenę ziemskiego 
życia, wywalczyli nam to, co dziś nazywamy 
wolnością czy niepodległością. Robimy to 
przede wszystkim, aby otworzyć nasze serca 
na moc Boga a przyjmując ją, aby budować 
to, co nas jednoczy – powiedział w homilii bp 
Marek Solarczyk.
– Wydarzenia sprzed 92 lat są dla nas tak-
że ważną lekcją pokazującą, że fundamen-
tem patriotyzm jest gotowość i zdolność do 
jedności – zaznaczył bp Solarczyk. Zwrócił 
uwagę, że tego nie da się jednak zrobić bez 
wolnej woli, bez szacunku dla prawdy oraz 
otwarcia się na to, co może nieraz wymaga 
miłosierdzia. Ale tylko wtedy, gdy będziemy 
chcieli kierować się tym, co jest dobre dla 
człowieka oraz szacunkiem dla Bożego do-
bra będziemy gotowi do poświęceń – pod-
kreślił bp pomocniczy diecezji warszawsko-
praskiej.

Po odsłonięciu popiersia  śp. bp. Tadeusza 
Płoskiego odbył się Apel Poległych. Pod po-
mnikiem tych, którzy zginęli w bitwie pod 
Ossowem, złożono wieńce.

KAI

Poznań

W kościele garnizonowym w Poznaniu z okazji 
Święta Wojska Polskiego odprawiona została 
uroczysta Eucharystia w intencji żołnierzy
i pracowników Wojska Polskiego. W uroczy-
stości wziął udział minister rolnictwa i rozwo-
ju wsi Stanisław Kalemba, wojewoda wielko-
polski Piotr Florek, dowódcy poszczególnych 
jednostek, żołnierze, kombatanci, strażacy, 
policjanci, harcerze. Mszy św. przewodniczył 
proboszcz ks. mjr Andrzej Piersiak, koncele-
browali ją ks. Radosław Kalinowski i ks. Jacek 
Marciniak – kapłan diecezji płockiej, który wy-
głosił kazanie. 
W homilii ks. Maricniak przypomniał okolicz-
ności wojny polsko-bolszewickiej, podkreślił 
opiekę i wsparcie Matki Bożej nad Ojczyzną 
oraz wielowiekową jedność Narodu i wojska. 
– Dlatego dziś, w Święto Wojska Polskiego, 
dziękuję żołnierzom całej historii Polski, prze-
szłości i teraźniejszości za walkę, serca, od-
danie narodowi i całkowite poświęcenie Oj-
czyźnie. Dziękuję za wywalczoną wolność i jej 
ciągłą obronę. Za zwykłą obecność i poczucie 
bezpieczeństwa w aspekcie krajowym. Za siłę 

ny poczęstunek, na którym nie zabrakło, przy-
gotowanych przez polskich kucharzy naszych 
narodowych potraw. Ostatnim punktem ob-
chodów Święta Wojska Polskiego w FOB Gha-
zni był wieczorny koncert zespołu „Czasza”, 
który specjalnie na tę okoliczność przybył
z Krakowa do Afganistanu. Radość święto-
wania przerwała jednak smutna uroczystość 
pożegnania na lądowisku śmigłowców ciała 
amerykańskiego żołnierza, który pod wieczór 
zginął na patrolu w wyniku eksplozji improwi-
zowanego ładunku wybuchowego.
Z kolei w PMC Bagram, czyli w polskim obo-
zowisku tej amerykańskiej bazy, w tamtej-
szej świetlicy, w godzinach popołudniowych 
świąteczną Msze św. dla stacjonujących tam 
naszych żołnierzy i lotników celebrował ks. 
ppor. Artur Samsel. W szczególny sposób 
pamiętano podczas niej o awansowanym 
tego dnia na pierwszy stopień generalski 
tamtejszym dowódcy pułkowniku Jarosła-
wie Wierzcholskim, będącym w kraju sze-
fem Wojsk Rakietowych i Artylerii. Ostatnim 
punktem duszpasterskiej podróży ks. ppor. 
Samsela była FOB Lightning w Gardez, gdzie 
polscy żołnierze pełnią funkcje instruktorów 
w tamtejszym ośrodku szkoleniowym pie-
choty i artylerii armii afgańskiej. W niedzielę 
sierpnia Ks. Kapelan odprawił tam Mszę św., 
która była ostatnią okolicznościową celebra-
cją z okazji Święta Wojska Polskiego w PKW 
w Afganistanie.

Z.R.

Kosowo

Obchody Święta Wojska Polskiego w Polskim 
Kontyngencie Wojskowym w Kosowie, rozpo-
częły się w środę 15 sierpnia o godzinie 15.00 
uroczystą Mszą św. odprawioną w intencji 
żołnierzy Wojska Polskiego, którą celebrował 
ks. ppłk Augustyn Rosły. W homilii kapelan 
mówił, że święto jest szczególną okazją do 
wdzięczności i pamięci za całe Wojsko Pol-
skie, które na co dzień bierze na siebie odpo-
wiedzialność za tworzenie wolności i pokoju. 
Życzył żołnierzom, aby ich codziennej służbie 
zawsze towarzyszyły słowa wyszywane na 
sztandarach: Bóg, Honor i Ojczyzna. Przeka-
zał także życzenia od biskupa polowego Woj-
ska Polskiego Józefa Guzdka dla wszystkich 
żołnierzy i ich rodzin. Uroczystość religijną 
śpiewem, grą na organach i trąbce uświetnił 
policjant sierż. sztab. Michał Maciejewski.
Na Eucharystię do Camp Bondsteel przybyli 
zaproszeni goście: zastępca Ambasadora RP 
w Republice Macedonii Marta Przeniosło, 
żołnierze NATO z dowódcą Wielonarodowej 
Grupy Bojowej – Wschód płk Jeffrey J. Lie-
thenem, pułkownik Richard T. Kumlien i do-
wódcy kontyngentów: Ukrainy, Niemiec, pra-
cownicy wojska oraz przedstawiciele Polskiej 
Jednostki Specjalnej Policji.
Po Mszy św., zgodnie z ceremoniałem woj-
skowym odbyła się uroczysta zbiórka, na 
której dowódca PKW KFOR ppłk Adam Lu-
zyńczyk wygłosił okolicznościowe przemó-

wienie. Podkreślił w nim historyczny udział 
żołnierza polskiego w Bitwie Warszawskiej, 
jednej z najważniejszych w historii świata, 
która wywarła wpływ na dalszy bieg dzie-
jów. Następnie dowódca złożył życzenia 
wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska 
i ich rodzinom. Odczytane zostały rozkazy
o wyróżnieniach, wręczono listy gratulacyjne 
i nagrody rzeczowe dla najlepszych żołnierzy 
kontyngentu. W trakcie uroczystości meda-
lem „ Za Służbę na Bałkanach” został przez 
płk. Jeffreya J.Liethena odznaczony kpt. Ma-
rek Markuszewski.
Uroczysty apel zakończyła defilada pod-
oddziałów kontyngentu składającego się
z żołnierzy kompanii manewrowej, Grupy 
Dowódcy, Narodowego Elementu Zaopatrze-
nia i Zespołu Łącznikowo-Monitorującego. 
Całość uroczystości zabezpieczała Żandar-
meria Wojskowa i sekcja medyczna. Po de-
filadzie wszyscy goście zostali zaproszeni do 
okolicznościowego zdjęcia i na spotkanie we 
Freedom Parku, gdzie można było spróbo-
wać tradycyjnych polskich potraw.

Nadmienić również należy, że z okazji Świę-
ta Wojska Polskiego, tydzień wcześniej odbył 
się koncert zespołu 2LATE. Był to prezent od 
Pana Przemysława Czyża, ambasadora RP 
w Republice Macedonii dla żołnierzy PKW 
KFOR.

kpt. Paweł Kierach
oprac. Kes
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Ponad 700 żołnierzy, pracowników wojska, funkcjonariuszy straży granicznej i służby celnej wyruszyło 5 sierpnia wraz
z XXI Pieszą Pielgrzymkę Wojskową na Jasną Górę. Pątnicy w mundurach rozpoczęli pierwszy dzień pielgrzymki od Eucha-
rystii celebrowanej o godz. 5.30 w Katedrze Polowej przez bp. Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Biskup 
Guzdek życzył żołnierzom, aby dziesięciodniowy marsz był dla nich okazją do odkrycia nowego wymiaru swego życia. 

Wraz z mundurowymi pielgrzymami z Polski 
(około 700 osób) na Jasną Górę szli także 
żołnierze z Niemiec (50 osób), Ukrainy (30), 
Litwy (24), Stanów Zjednoczonych (7) i po 
raz pierwszy z Łotwy (6). Na trasie do pątni-
ków dołączył biskup pomocniczy armii ame-
rykańskiej Richard Spencer. 14 sierpnia, na 
Przeprośnej Górce spotkali się też funkcjo-
nariusze i pracownicy straży granicznej oraz 
służby celnej, w sumie ponad 250 osób.
Wraz z biskupem Guzdkiem Mszę św. na 
rozpoczęcie pielgrzymki koncelebrowali ka-
pelani, którzy wraz z żołnierzami udali się na 
Jasną Górę. Z uwagi na obecność pielgrzy-
mów kilku języków Ewangelia i wezwania 
modlitwy powszechnej odczytane były po 

polsku, niemiecku, angielsku, 
ukraińsku i łotewsku.
W homilii bp Józef Guzdek 
podkreślił wspólnotowy cha-
rakter pielgrzymki. Przekony-
wał, że braterstwo, wzajemna 
więź chrześcijan i Kościół to 
„najlepsze lekarstwo na jed-
ną z największych bolączek 
współczesnego człowieka, ja-
ką jest samotność i podział”. 
– Jakże budujące jest to, że na 
pielgrzymim szlaku możemy 
odkryć, że Jezus może być spo-
iwem, które łączy ludzi i na-
rody Europy. Jakże ważne jest byśmy odkryli, 

że choć mówimy różny-
mi językami należymy 
do tej samej rodziny, 
jaką jest Chrystusowy 
Kościół – powiedział.
Ordynariusz wojskowy 
zapewnił żołnierzy o 
swojej modlitwie w ich 
intencji. – Za dziewięć 
dni spotkamy się razem 
na Przeprośnej Górce, 
przy sanktuarium św. 
ojca Pio. Oby wtedy każ-
dy z was mógł powie-
dzieć. Ten czas spędzony 
na pielgrzymim szlaku 

był ważny. Może jestem zmęczony, może 
nogi obtarte, ale jestem szczęśliwy, bo odkry-
łem nowy wymiar życia. Bo nie zamknę się, 
tak jak to może było dotychczas w czterech 
ścianach mojego domu, ale będę otwarty na 
wspólnotę i na Kościół – powiedział.
Życzył, aby każdy z pielgrzymów nie „żało-
wał czasu i wysiłku na myślenie i modlitwę”. 
– Bo jest to czas, który może zadecydować
o waszym dalszym, życiu. To jest czas prze-
miany, to jest czas, który rzeczywiście przy-
niesie owoce – zakończył.
Na Mszy św. obecni byli dowódcy jednostek 
biorących udział w pielgrzymce, m.in. gen. 
bryg. Wiesław Grudziński, dowódca Garni-
zonu Warszawa oraz płk Andrzej Śmietana. 
Obecny był także płk Klaus-Peter Kiser, attaché 

Po raz XXI żołnierze pielgrzymowaliPo raz XXI żołnierze pielgrzymowali
na Jasną Górę*na Jasną Górę*

i wierność. Dziękuję za ochronę wielowieko-
wych tradycji, ceremoniału, wartości – tego 
wszystkiego, co czyni pięknego ducha armii
i reprezentacyjną, ujmującą, wspaniałą formę 
wizualną, a więc zewnętrzną polskiego woj-
ska. Dziękuję za honor i ofiarność. Za krew
i życie. Dziękuję za Ciebie, Żołnierzu Polski – 
powiedział.
Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezen-
tacyjna Sił Powietrznych pod batutą mjr. 
Pawła Joksa.

ks. por Grzegorz Bechta

Wrocław

Mszą św. sprawowaną w bazylice garnizono-
wej pw. św. Elżbiety, koncelebrowaną przez 
kapelanów wojskowych pod przewodnic-
twem wikariusza generalnego archidiecezji 
wrocławskiej ks. bp. Andrzeja Siemieniew-
skiego rozpoczęły się obchody 92. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskie-
go. Wśród licznie przybyłych mieszkańców
i gości Wrocławia w Eucharystii uczestniczyli 
przedstawiciele parlamentu, władz wojsko-

wych, samorządowych, organizacji komba-
tanckich i młodzieżowych.
W okolicznościowej homilii biskup Siemie-
niewski podjął refleksję nad słowami „Bóg – 
Honor- Ojczyzna”. Zwracał uwagę, że ważne 
jest każde z tych słów, ale niezwykle istotne 
jest także to w jaki sposób są one uszerego-
wane. Na pierwszym miejscu jest oczywiście 
słowo „Bóg”, bo tylko Jemu przysługuje 
wiara absolutna. Potem jest „Honor” – we-
wnętrzny głos sumienia przypominający: 
„bądź człowiekiem honoru, bądź człowie-
kiem zasad”. Być człowiekiem honoru, to 

kierować się w postępowaniu swoim sumie-
niem. Na trzecim miejscu jest „Ojczyzna”. 
Trzeba nam dzisiaj przeżywać radość z tego 
wielkiego daru, jakim jest Polska. Patrzeć 
tak jak Jan Paweł II na historię narodu. Dziś 
czynimy to ze szczególną wdzięcznością
w stosunku do bohaterów roku 1920, a tak-
że tych, których heroizm zupełnie inaczej się 
wyrażał w „Solidarności” lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku.
Po Eucharystii jej uczestnicy przeszli na wro-
cławski Rynek, gdzie odbyła się uroczysta 
odprawa wart Garnizonu Wrocławskiego 
Wojska Polskiego. Zorganizowano także 
ekspozycję sprzętu wojskowego, a gromkie 
oklaski zebrała za swój występ Orkiestra Re-
prezentacyjna Wojsk Lądowych.

Marek Zygmunt

Uroczyste obchody odbyły się również
w Kołobrzegu, Złocieńcu, Darłowie, Draw-
sku i Olesznie. Relacje znajdują się na stro-
nie internetowej. Dziękujem autorom za ich 
przesłanie.
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Obrony przy Ambasadzie RFN w Warszawie.
– Hasłem tegorocznej pielgrzymki były sło-
wa: „Daj świadków”. Chcemy, aby poprzez 
udział w pielgrzymce, zachęcać i dać siłę jej 
uczestnikom do głoszenia prawdy o Chry-
stusie w środowiskach mundurowych. O tę 
odwagę i mądrość zwracamy się do Maryi 
– podkreślał w rozmowie z Naszą Służbą, 
ks. płk Zenon Surma CMF, przewodnik piel-
grzymki. – To również zachęta dla większego 
aktywizowania świeckich w życiu Kościoła. 
Pielgrzymki dają ogromną szansę może nie 
tyle ewangelizacyjną, co raczej ugruntowu-
jącą więź wiernych z Kościołem.
Podczas pielgrzymki żołnierze otrzymali 
znaczki pielgrzymkowe oraz „Vademecum 
Żołnierza Pielgrzyma” z modlitwami i pie-
śniami religijnymi
Wymarsz wojska spod katedry rozpoczął się 
o godzinie 6:50. Przy wtórze Orkiestry Woj-
skowej z Siedlec żołnierze udali się na plac 
Zamkowy, gdzie spotkali się z pątnikami 
pielgrzymki akademickiej. Do pielgrzymów
w mundurach dołączył metropolita warszaw-
ski, kardynał Kazimierz Nycz, który pobłogo-
sławił zgromadzonych na placu Zamkowym 
pątników i oficjalnie dał znak do wymarszu 
grup pielgrzymkowych.
Kardynał Nycz i bp Guzdek przewodzili pąt-
nikom do placu Bankowego, gdzie nastąpiło 
pożegnanie wyruszających w trasę pielgrzy-
mów. W dziesięciodiownym marszu towa-
rzyszyły pątnikom w mundurach myśli i mo-
dlitwa rodzin, żołnierzy i internautów.
Skoro o miłośnikach nowoczesnych tech-
nik medialnych mowa to należy podkreślić, 

że tegoroczna pielgrzym-
ka była wyjątkowa pod 
względem medialnym. Po 
raz pierwszy uruchomiony 
został codzienny videoblog,
z kilkuminutowymi filmami 
z każdego etapu pielgrzym-
ki. W rolę charyzmatyczne-
go przewodnika i narratora 
wcielił sie ks. Maksymilian 
Max-Kolonko  Jezierski, te-
goroczny neoprezbiter. 
Również po raz pierwszy 
utworzony został specjalny 
profil na Facebook’u, cieszą-
cy się nawet kilkanaście dni 
po zakończeniu pielgrzymki, 
ogromnym powodzeniem. 
Materiały pojawiały się dzię-
ki pracy ks. mjr. Pawła Piont-
ka, ks. mjr. Mateusza Hebdy, 
nieocenionej fotorporter 
Ani Piontek oraz chor. Zbi-
gniewa Fabiszewskiego.
 Profil Facebook’owy face-
book/pielgrzymka.wojskowa 
nie zostanie zlikwidowany 
i będzie nadal pełnił rolę 
platformy informacyjno-spo-
łeczonściowej dla kolejnych 
pielgrzymek, także tych do 
Lourdes i Lewoczy. Co cie-
kawe, pomysł z profilem pielgrzymkowym 
na Facebook’u narodził się nagle, jako ko-
nieczność i odpowiedź na przerwanie przez 
portal Opoka programu Wirtualnej Mapy 

Pielgrzymek. Niestety z ra-
cji wycofania się głównego 
sponsora projektu Opoka 
musiała także zawiesić Wir-
tualną Mapę. Jak wiadomo 
tymczasowe rozwiązania 
bywają najlepsze a Face-
book okazał się sensowną 
i wygodną alternatywą dla 
Wirtualnej Mapy Pielgrzym-
kowej i dobrym narzędziem 
ewangelizacyjnym. 
Całość zgromadzonego ma-
teriału (relacje, zdjęcia, fil-
my i nagrania audio) do-

stępna jest na oficjalnej stronie ordynariatu 
polowego (www.ordynariat.pl). 
Na ostatnim etapie, Przeprośnej Górce, bi-
skup Józef Guzdek i bp Richard Spencer mo-
dlili się wspólnie z pielgrzymami. W kazaniu 
Ksiądz Biskup zachęcał do dawania rado-
snego świadectwa życia chrześcijańskiego, 
pozbycia się balastu niepotrzebnych lęków
i niepokojów i pełnego zaufania Bogu. – Po-
trzebne jest nasze chrześcijańskie świadec-
two w świecie. W takim świecie jaki jest. 
Bądzcie świadkami, bądzcie solą dla świata 
i światłem – powiedział.
Ordynariusz wojskowy pobłogosławił figurę 
Matki Bożej okrytą żołnierskim płaszczem 
ozdobionym odznakami jednostek wojsko-
wych, która jest darem dla jasnogórskiego 
Sanktuarium. Po dziesięciodniowym marszu 
pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, witani przez 
tłumy częstochowian. Ostatnim punktem 
tegorocznej pielgrzymki było zawierzenie 
wojska i innych służb mundurowych opiece 
Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego. 
– Oto jesteśmy – byś mogła posyłać nas do 
ludzi w potrzebie, byś mogła na nas liczyć, że 
zawsze staniemy po stronie Twojego Syna, że 
będziemy świadkami Ewangelii gdziekolwiek 
się znajdziemy, pełniąc powierzone nam 
obowiązki. Życiem chcemy zaświadczyć, że 
człowiek w mundurze jest człowiekiem wia-
ry i człowiekiem wierności – te słowa Biskupa 
Polowego zakończyły tegoroczną pielgrzym-
kę żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundu-
rowych oraz pracowników wojska.

* W kolejnym numerze „Naszej Służby” dal-
sze wspomnienia z tegorocznej pielgrzymki.

Krzysztof Stępkowski
zdjęcia: chor. Zbigniew Fabiszewski
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Pod murkiem w miejscowości Estella (bask. Lizarra), w prowincji Nawar-
ra, zdominowanej przez Basków, stoi staruszek. Gdy widzi proporzec
z napisem Polonia, składa ręce jak do modlitwy: – Gracias por Juan Pablo II.
Na szlaku św. Jakuba – Patrona Hiszpanii i Portugalii – chrześcijanie z najdal-
szych krańców ziemi, i nie tylko, mogą dziś doświadczyć, jak działa wsta-
wiennictwo świętych Kościoła. Doświadczyli ich opieki na tej prawie 800. 
kilometrowej drodze do Santiago de Compostela trzej pątnicy z Wojskowe-
go Centrum Geograficznego, Ryszard Bożek (l. 57) Jerzy Pawlikowski (l. 54)
i Łukasz Stefaniak (l. 33).

CaminoCamino i Święci i Święci

Bo czyż nie jest cudem wstawiennictwa bło-
gosławionego Jana Pawła II, że ten najstarszy 
szlak chrześcijańskiej Europy, „skazany” przez 
reformację oraz rewolucję francuską i jej kon-
sekwencje, odżywa dziś w zlaicyzowanej Euro-
pie, zapatrzonej w bożka konsumpcjonizmu. 
To przecież jego wołanie ze schodów bazyliki 
w Santiago de Compostela 8 listopada 1982 r. 
rozległo się echem w tylu duszach, że w ciągu 
trzech lat lawinowo rosły statystyki pielgrzy-
mów. Hiszpanie przecierali oczy: idą, idą piel-
grzymi z całego świata. Święta droga ożywa-
ła, i to z siłą, która nie ma sobie równych. Siłą 
„bezsilnych” czyli świętych, pokonanych, lecz 
niezwyciężonych. Jak św. Jakub Starszy, ścięty 
mieczem, jak św. Wojciech, św. Stanisław, jak 
św. Bruno z Kwerfurtu – Żołnierze Chrystusa. 
Czy polski żołnierz, który niesie w sercu etos 
tylu pokonanych i niezwyciężonych, może po-
zostać głuchy na to wołanie w duszy?.. 

Korzenie, tożsamość – twarz

Na początku była to prywatna inicjatywa 
trzech kolegów z pracy, z Wojskowego Cen-
trum Geograficznego. Ani spokrewnionych, 
ani specjalnie związanych towarzysko. Po-
stanowili wyruszyć razem. Każdy mężczyzna, 
niezależnie od wieku, lubi wyzwania, posmak 
męskiej przygody. A tu do pokonania góry
i doliny, w sumie około 800 km i ok. trzy-
dzieści dni.
– Trzech „amatorów” nagle oderwanych od 
swoich biurek, opisuje najmłodszy wojskowy 
pielgrzym Łukasz Stefaniak, w wieku Chrystu-
sowym, jak sam o sobie mówi, postanowiło 
pójść do Santiago de Compostela ze swoimi 
prywatnymi intencjami. Przypadek – „nie-
przypadek” sprawił, że inicjatywę poparł nasz 
szef, płk Janusz Rozwałka, który w maju wró-
cił z pielgrzymki wojskowej do Lourdes, oraz 
Ordynariat Polowy z biskupem polowym Józe-
fem Guzdkiem na czele. Ciężar odpowiedzial-
ności czuliśmy więc nie tylko na plecach. Pan 
Ryszard, który ma zacięcie artystyczne, wyko-
nał w 80. procentach projekt proporca, pod 
którego symbolami i barwami wędrowaliśmy. 
Jest logo Ordynariatu Polowego, jest odznaka 
Wojskowego Centrum Geograficznego. 
A na odwrocie proporca, na muszlach, wize-
runki pięciu świętych: św. Jakuba, św. Bruno-
na z Kwerfurtu, naszych Patronów – objaśnia 
zamysł nie tylko artystyczny proporca, który 
był ich znakiem, ich twarzą w tej drodze… 
Wojskowy katolik pieczętuje się przecież 

Na drodze po odpowiedzi, których nie można kupić…Na drodze po odpowiedzi, których nie można kupić…

czymś znacznie cenniejszym niż wszyst-
kie herby świata.
– Św. Bruno to trochę zapomniany świę-
ty, ale ileż on zrobił dla Polski na dworze 
cesarzy niemieckich, tych nastawionych 
szczególnie antypolsko. Był niestrudzonym 
rzecznikiem polskich interesów, mówi rozmi-
łowany w historii Polski trzydziestolatek, Łu-
kasz Stefaniak. A to wspaniała postać, patron 
trzech diecezji w Polsce. Można powiedzieć 
za Janem Pawłem II, że towarzyszyli nam
w drodze patronowie dwóch płuc Europy: 
św. Jakub, reprezentujący zachodnie chrześci-
jaństwo i św. Bruno – wschodnią Europę. Nie 
mogło też zabraknąć na tym proporcu wize-
runków naszych Patronów: św. Ricardo, św. 
Lucas, św. Gregorius, opisuje znaki pielgrzy-
miej tożsamości Łukasz Stefaniak.
A nad nimi wszystkimi, pierwsza wśród świę-
tych – Bogarodzica, Hetmanka Żołnierza Pol-
skiego – wpisana w Krzyż i orła – logo Ordy-
nariatu Polowego.
To przed Jej wizerunkiem w Katedrze Polo-
wej rozpoczynali ten duchowy szlak. Ks. płk 
Zbigniew Kępa odprawił w ich intencji Mszę 
św., a Biskup Józef Guzdek pobłogosławił na 
drogę.
– W drodze na start zatrzymaliśmy się
w Lourdes, opowiada dalej Jerzy Pawlikow-
ski. – Uczestniczyliśmy tam we Mszy św.
w Grocie Massabielskiej, a na nocleg gości-
li nas Polonusi, Państwo Sabina i Zygmunt 
Szczepaniakowie.
Ile im zawdzięcza wojskowa pielgrzymka, 
wiedzą dobrze wszyscy pielgrzymi do Matki 
Bożej w lourdzkim sanktuarium.
– Gdy rozmawialiśmy o drzewcu, do którego 
można by przymocować proporzec, mówi da-
lej Jerzy Pawlikowski, Pan Zygmunt przyniósł 
z ogrodu, gdzie hoduje palmy i bambusy, 
zielony kij bambusowy. Przez trzydzieści dni 
wędrowania z nami zdążył zbieleć, dodaje ze 
śmiechem. Pan Szczepaniak sam przymoco-
wał do bambusa krzyżyk, który Łukasz przy-
wiózł ze sobą. Widać było, jak wiele miał przy 
tym wewnętrznej radości, że może nam po-
móc wyeksponować proporzec…
(Wyraziste znaki w przestrzeni publicznej?
I nikogo nie poraniły?! A ile po drodze pora-
nionych serc może ogrzały, opatrzyły? Ale to 
już autorska refleksja na marginesie, chociaż 
w samym oku cyklonu chrystofobicznego, 
który idzie przez Polskę i Europę.)
– Takie proste rzeczy, a mimo wiatrów, zda-
ły egzamin. – Oprócz tego dużego propor-

ca, zrobiliśmy 40. mniejszych proporczyków, 
które zostawialiśmy po drodze w miejscach, 
które wydawały nam się godne, mówi Jerzy 
Pawlikowski.
Wręczyliśmy je też Polakom, których spotka-
liśmy na Jakubowym szlaku. Wśród nich był 
pan Janusz, który chodził do jednej klasy ze 
śp. biskupem Tadeuszem Płoskim.
Podchodzili do nas, prosili o wspólne zdjęcia 
czy też możliwość sfilmowania.
– Na Monte Gozo, gdzie stoi pomnik Jana 
Pawła II, „wręczyliśmy” – symbolicznie – pro-
porczyk również naszemu największemu Piel-
grzymowi, uzupełnia najstarszy z trójki Ry-
szard Bożek, z siwą brodą jak św. Mikołaj.
– Ci, którzy zdecydują się pójść po naszych 
śladach, może odnajdą proporczyk, uzupełnia 
Ryszard Bożek, w kaplicy w Somosierze (tak, 
tak tej samej od szarży Kozietulskiego) pod 
obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.
– Tak samo jak my odnaleźliśmy niedaleko 
Pampeluny – (bask. Irunea) w miejscowości 
Zabaldika – figurę Patrona Polski, św. Stani-
sława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika, 
mówi Jerzy Pawlikowski.
Pokazała nam go, gdy zobaczyła napis Polo-
nia, starsza Hiszpanka. Prawdopodobnie zo-
stawili go tu pielgrzymi… może sprzed 500 
lat. Jest to jedyne wyobrażenie polskiego 
świętego w całej Nawarze! To niesamowite, 
odkrywać, że jesteśmy ogniwem w sztafecie 
tylu pokoleń, zamyśla się Łukasz. 
Jak pokazuje m.in. historia duchowa szlaku 
św. Jakuba – daremny i jakże bezsensowny to 
trud „piłowania” ogniw duchowego dziedzic-
twa chrześcijańskiej Europy. 
Bracia Ryszard i Jerzy są z tego pokolenia ofi-
cerów LWP, które było poddawane intensyw-
nej ateizacji na szkoleniach, prowadzonych 
przez oficerów politycznych.
– Jesteśmy żywym przykładem, mówią zgod-
nie, że oficerowie polityczni ponieśli porażkę.

Kryzys odsłania

Na starcie poniósł ich entuzjazm i męska am-
bicja.
– I przyszło to, co musiało przyjść: początko-
we „damy radę”, zamieniło się w „Boże do-
pomóż”, opowiada Łukasz Stefaniak. Na dro-
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dze pielgrzyma człowiek doświadcza własnej 
słabości, ograniczeń. Ryszard powiedział, że 
pokutę trzeba zacząć od wielkich gór, zamiast 
iść doliną. I te góry nas trochę podłamały. 
Ruszyliśmy z Saint-Jean-Pied-de-Port, leżą-
cego na rzeką Le Nive, na wysokości 160 m. 
n.p.m., na przełęcz Col de Lepoeder w Pirene-
jach, która jest na 1430 m.n.p.m. To podejście 
rozciągało się na przestrzeni 17 km., a potem 
trzeba zejść do Roncesvalles (bask.Orreaga)
na 952 m.n.p.m…
Kolana piszczały.
Idąc przez życie różnymi drogami często za-
pominamy o Bogu, a na tej drodze można 
Go odnaleźć. – Myślę, że nie zdradzę wielkiej 
tajemnicy, mówi Łukasz, jak brat Ryszard po 
kilku dniach wędrówki szedł i śpiewał, para-
frazując litanię do wszystkich świętych…
– Św. Jakub siłę da, św. Bruno siłę da, z uśmie-
chem przypomina swoją autorską litanię Ry-
szard Bożek, święty Gregory siłę da, św. Ri-
cardo siłę da, św. Lucas siłę da, a Hetmanka 
pobłogosławi. To było śpiewane w odpowied-
nim rytmie, dodaje.
Pan Ryszard doświadczył również, jakim cu-
downym „środkiem dopingującym” jest…
miłość wnuczki.
– Jak Ryszard połączył się na postoju z synem
i usłyszał od czteroletniej wnuczki: – o, „dziadek 
z Internetu” – zdradzają pozostali pielgrzymi, 
to… od następnego ranka dyktował tempo.
Trzeba to powiedzieć, że na odpust do San-
tiago de compostela zjechali się też lewacy 
spod czerwonej gwiazdy, sierpa i młota, żeby 
zakłócić uroczystości. 
Najwyraźniej zobaczyli, że tu jest potencjał 
duchowy, bo w przeciwnym razie, by się nie 
gromadzili, tylko zignorowali. Półwysep żyje 
atmosferą i odpustu Jakubowego. W zapew-
nienie bezpieczeństwa pielgrzymom włącza 
się też lokalna policja.
– Na długich odcinkach, mówi Jerzy Pawli-
kowski, na przykład 17 km, co dwie godziny 
jeździ patrol policji i kto nie jest w stanie dalej 
iść, zwożą do schroniska.
W klasztorze benedyktyńskim w Samos wi-
dzieliśmy dziadków, opatrujących nogi piel-
grzymom. W San Nicolas de Puente Fitero po-
mocy udziela włoskie bractwo – Confraternia 
di San Jacopo di Compostella di Perugia. 
Pielgrzymi zgodnie jednak potwierdzają, że 
gorsze od kryzysów fizycznych są te natury 
psychicznej. – Miałem tak ze dwa razy, przy-
znaje Jerzy Pawlikowski.
Nachodzą człowieka wtedy myśli, po co to 
wszystko, po co się tak męczyć, czy to ma 
sens? Zdarzało się, że szliśmy w odstępach 
kilkuset metrów. Szliśmy w różnym tempie; 
każdy ma przecież inne predyspozycje…
– Ale dzięki temu, dzięki tym kryzysom, zwąt-
pieniom, pretensjom wzajemnym, nawet 
wzbierającej wewnątrz złości, dodaje Łukasz 
Stefaniak, mogliśmy docenić kolejną wartość 
tej drogi. Trzech, zaledwie znajomych z pracy, 
wytrwało ze sobą ponad miesiąc. Uczyliśmy 
się cierpliwości w znoszeniu jeden drugiego. 
I docenialiśmy, że człowiek człowiekowi jest 
potrzebny w najtrudniejszych chwilach…
Jak haust źródlanej wody, gdy żar leje się
z nieba, jak dobre słowo i czuły gest w samą 
porę, gdy przed człowiekiem tylko mrok, nie-
moc i rezygnacja.

– Żaden pielgrzym, gdy wyrusza, nie wie, czy 
dojdzie, czy wytrwa. Jak w życiu. 
Jerzy Pawlikowski: – Dopiero po przejściu 
tej drogi, zdałem sobie sprawę, czym jest 
pielgrzymowanie, sama istota tej wędrów-
ki. Szedłem w pielgrzymce cywilnej na Jasna 
Górę, obserwowałem bliskich pielgrzymów, 
ale dopiero teraz to sobie uświadomiłem tak 
wyraźnie. Tu nie chodzi o formę czy długość. 
Bo przecież może to być wyjazd do najbliż-
szego sanktuarium. Ogromną wartością tej 
drogi jest budowanie tożsamości duchowej 
człowieka. A czasem odbudowywanie.
Ryszard Bożek: – Pielgrzymka? To droga per 
aspera ad astra (przez trudy do gwiazd). 
Gwiazda przecież coś zwiastuje. A ten plecak, 
który wrzyna się w plecy, to jak można sobie 
wyobrazić, jest pełen grzechów. 
I każdemu z nas należy się pokuta na tej tra-
sie. Ale z biegiem kilometrów, plecak staje się 
lżejszy; jakby tych grzechów ubywało, a w ser-
cu coraz więcej miejsca dla Boga. No a jak się 
idzie z Bogiem w sercu, to u stóp wyrastają 
skrzydła. Święty Jakub prowadzi, Hetmanka 
osłania… A w ogóle, czy można to pojąć, je-
śli się samemu nie doświadczy? Człowiek leży
w albergue (schronisko) po całym dniu wę-
drowania, obolały, ale szczęśliwy – promienie-
je najstarszy pielgrzym Ryszard. A na twarzy 
okolonej siwą brodą uśmiech… No prawie 
taki sam, jak u czteroletniej wnuczki, której 
zdjęcie oglądamy.

Kapłan – rzadki dar

Czy doceniamy to, jak zostaliśmy obdaro-
wani? Polska na razie obfituje w powołania 
kapłańskie. W zasięgu ręki jest ksiądz, który 
może nam podać Pana Jezusa w ostatniej 
godzinie. Hiszpanie, Irlandczycy jeszcze do 
niedawna też mieli to szczęście. Dziś, zapa-
teryzm, ideologia liberalno-lewicowej pustki, 
zdewastowała na tyle wrażliwość religijną 
hiszpańskiego narodu, że najłatwiej tu o abor-
cję, rozwód, a kapłanów ubywa. Hiszpanie 
póki co zostali uwiedzeni przez mentalność 
konsumpcyjną i doraźny utylitaryzm. Ten brak 
kapłanów odczuwalny jest zwłaszcza na szla-
ku św. Jakuba. 
– Wiele kościołów na szlaku pozamykanych, 
brakuje księży, wspomina Łukasz Stefaniak. 
Hiszpański Kościół przeżywa kryzys powołań.
My mieliśmy wielkie szczęście, bo spotkali-
śmy po drodze zakonnika, 28 letniego Filipina 
ze Świętej Góry pod Gostyniem ks. Michała 
Kuliga COr (Oratorium św. Filipa Neri), który 
sprawował Eucharystię (wędrował ze swoim 
parafianinem p. Krzysztofem). Nasze wspól-
ne Msze św., to były niepowtarzalne liturgie.
A jak śpiewaliśmy…, „my wirtuozi sztuki wo-
kalnej”, to radość kipiała w sercach i nie tylko. 
Czasem do naszego polskiego zgromadzenia 
liturgicznego dołączali inni Polacy, a nawet 
Francuzi, Irlandczycy, Czesi.
 Nasi pielgrzymi spotkali też na swojej drodze 
wiekowego hiszpańskiego proboszcza, Jose 
Medina Pintado, który okazał się…kusto-
szem polskich pamiątek. Kapłani przecież od 
wieków byli strażnikami pamięci o dobrych 
czynach, ludziach, a Kościół przechowywał
z pietyzmem, archiwalia, dokumenty, relikwie 
przeszłości.

– W wąwozie Somosierra jest sędziwy pro-
boszcz, opowiada Łukasz Stefaniak. Ma pod 
sobą trzy kościoły. W tutejszym kościele pa-
rafialnym był w latach 90. ówczesny biskup 
polowy Sławoj Leszek Głódź. Można więc 
zobaczyć biało-czerwona flagę i obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej. Pół kilometra od Ko-
ścioła parafialnego jest granitowa kaplica, 
gdzie opatrywani byli ranni w bitwie żołnierze 
Kozietulskiego.
Dotarliśmy wieczorem, więc trudno było tam 
trafić. Spotkałem parę starszych Hiszpanów.
– Iglesia Polonia? – zagadnąłem. Wystarczyło. 
W granitowej kapliczce, z pięknym witrażem 
ufundowanym przez Polonię, ks. Michał od-
prawił dla nas Mszę św.
To zastanawiające, przecież szliśmy z Napo-
leonem jako najeźdźcy, a Hiszpanie stworzyli 
wokół naszych przodków, żołnierzy Kozietul-
skiego taką przyjazną atmosferę. Myślę, że 
to m.in. zasługa tego starego proboszcza. 
To on gromadzi na plebanii polonica, polskie 
pamiątki. A może to ranni pod Somosierrą 
polscy żołnierze pozostawili tu nienajgorsze 
świadectwo? 
– W każdym razie, serce się kraje, bo plebania 
jest w opłakanym stanie, podziela zmartwie-
nie wiekowego proboszcza przedstawiciel 
młodego pokolenia, Łukasz Stefaniak…
Przekraczając próg plebanii, czytamy po pol-
sku i po hiszpańsku: „Hiszpanie męstwo cenić 
potrafią”.
Ileż tu cennych śladów, tyle mówiących o he-
roizmie Pułku Polskich Szwoleżerów. Bezcen-
ne pamiątki ofiarowane m.in. przez potom-
ków Niegolewskiego itp. 
Skarby polskiego etosu wojskowego, którym 
żyło tyle pokoleń Polaków, narażone są na 
zniszczenie?
Pytanie, co na to polskie służby dyplomatycz-
ne, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pozostaje nadal otwarte. Ks. Medina 
niebawem stąd odejdzie z racji wieku i stanu 
zdrowia. Kto się zatroszczy o muzeum stwo-
rzone przez hiszpańskiego księdza, poświęco-
ne męstwu obu stron i słynnej polskiej szarży 
pod Somosierą?
„Oby nie zostały samotne duchy młodych 
żołnierzy, którzy polegli 30 listopada 1808 r.
– pisał o. Marek Raczkiewicz CSsR.” Jakże 
wobec tej dotkliwej obojętności, wymownie 
brzmią słowa z kaplicy – miejsca, gdzie ci mło-
dzi żołnierze umierali: „Wszyscy, którzy tędy 
przechodzicie, zobaczcie, jak wielka jest bo-
leść moja”.
Polskich śladów i znaków na drodze do San-
tiago de Compostela jest wiele. Trzej wojskowi 
pielgrzymi mają świadomość, że ich następcy 
jeszcze nie raz zostaną zaskoczeni.
– Na Monte de Gozo, 5 km przed celem, czyli 
Santiago de Compostela, gdzie jest grób św. 
Jakuba Starszego, pierwszego męczennika 
spośród 12. Apostołów, można też spotkać 
polskiego kapłana. Posługuje tu pielgrzymom 
Ojciec Roman Wcisło, Saletyn.
Na Monte de Gozo można się zatrzymać
w albergue, które jest częścią Centro Euro-
peo de Peregrinacion, można porozmawiać 
z pielgrzymami, którzy zbliżają się do kresu 

dokoñczenie na str. 12
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Po raz kolejny Warszawa przybrała biało-czerwone barwy, aby oddać hołd pole-
głym powstańcom. W uroczystościach rocznicowych udział wzięli przedstawicie-
le władz, wojska, organizacji kombatanckich, duchowieństwo oraz harcerze. Nie 
zabrakło również tłumnie zgromadzonych mieszkańców stolicy. 

Warszawskie dzieci idziemy w bójWarszawskie dzieci idziemy w bój

na los narodu, który akceptuje ograniczenie 
własnej wolności – mówił prezydent o po-
wstańcach uhonorowanych Krzyżami Srebr-
nymi Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Prezydent odznaczył również Krzyżami Ofi-
cerskimi Orderu Odrodzenia Polski tych, któ-
rzy zasłużyli się dla niepodległości Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz za działalność spo-
łeczną i kombatancką. Wśród wyróżnionych 
Srebrnym Krzyżem Zasług znalazło się wielu 
młodych twórców, m.in. Mariusz Denst, Hu-
bert Dobaczewski, Rafał Borycki.

31 lipca miała miejsce uroczysta sesja Rady 
m.st. Warszawy zwołana z okazji Dnia Pa-
mięci Warszawy. Prezydent m.st. Warsza-
wy Hanna Gronkiewicz-Waltz nadała tytuły 
Honorowych Obywateli m.st. Warszawy 

czterem osobom: eko-
nomiście prof. Jerzemu 
Regulskiemu, dyrektoro-
wi teatrów operowych 
Sławomirowi Pietrasowi, 
byłemu Prezydentowi 
m.st. Warszawy Stani-
sławowi Wyganowskie-
mu oraz uczestnikowi 
Powstania Warszawskie-
mu prof. Witoldowi Kie-
żunowi. Zostały również 
wręczone Nagrody m.st.
Warszawy. Otrzymali je 
wybitni sportowcy, ar-
tyści, dziennikarze, du-
chowni  i działacze spo-

łeczni, m.in. szpadzistka i Mistrzyni Świata
i Europy, Danuta Dmowska-Andrzejuk, 
reżyser Jerzy Zelnik, czy twórca progra-
mu telewizyjnego „Ziarno”, ks. Wojciech
Drozdowicz. 
Kolejnym punktem uroczystych obchodów 
było złożenie wieńców pod kamieniem upa-
miętniającym żołnierzy Zgrupowania „Ży-
wiciel” na Żoliborzu. Modlitwie w intencji 
poległych przewodniczył proboszcz parafii 
Dzieciątka Jezus, ks. Paweł Piotrowski. 

Jeszcze na kilka dni przed rozpoczęciem 
centralnych obchodów 68. rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego w stolicy pojawiały się 
pierwsze zwiastuny zapowiadające to wy-
darzenie. Biskup polowy WP Józef Guzdek 
odprawił Mszę św. w intencji mieszkańców 
Warszawy w parku Wolności Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Podczas Eucharystii 
harcerze przekazali księdzu biskupowi krzyż, 
na który bohaterowie ’44 roku składali żoł-
nierską przysięgę. Na warszawskim Boerne-
rowie otwarto rondo upamiętniające płk. 
Bernarda Adamieckiego, żołnierza AK, pilota 
i komendanta Wojskowej Szkoły Technicz-
nej. Powstańców warszawskich wspomniał 
również Benedykt XVI przemawiając po pol-
sku 29 lipca po południowej modlitwie Anioł 
Pański w Castel Gandolfo.

Uroczyste obchody 68. rocznicy Powstania 
Warszawskiego rozpoczęły się 30 lipca wrę-
czeniem odznaczeń państwowych przez Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
– Są to osoby, które mają ogromne zasługi 
dla utrzymania pamięci o Powstaniu War-
szawskim, o dzielnych żołnierzach, cierpiącej 
ludności, o wspaniałym walecznym mieście; 
a także utrzymania pamięci o naszym wysił-
ku, który służy przez pokolenia utrwaleniu 
przekonania, że Polacy, nigdy nie godzą się 

– Stajemy tu wspólnie, aby modlić się za 
wszystkich, którzy polegli i zostali pomordo-
wani w Powstaniu. Pamiętamy i tych, którzy 
cierpieli i ponieśli śmierć długo po jego upad-
ku, bo przecież ta powstańcza krew płynęła 
jeszcze wiele lat po wojnie. Wierzymy, że
u Chrystusa Zmartwychwstałego mają swoją 
nagrodę – powiedział.
Następnie obchody przeniosły się na plac 
Krasińskich, gdzie została odprawiona Msza 
św., której przewodniczył biskup polowy WP 
Józef Guzek. W swojej homilii zachęcał, aby 
tegoroczne obchody były nie tylko „okazją 
do wzruszeń, wspomnień i podziękowań” 
uczestnikom walk, ale również okazją do 
refleksji nad zdolnością do poświęcenia 
krajowi. Podkreślił, że w czasach, kiedy dla 
wielu rodaków „wartością naczelną staje się 
życie dostatnie i wygodne, nawet za cenę 
niewierności Bogu i Ojczyźnie”, tym bardziej 
potrzebny jest przykład poświęcenia pokole-
nia Kolumbów. 
– Stojąc u stóp pomnika Powstania War-
szawskiego odkrywamy na nowo prawdę, że 
istnieje zasadnicza różnica pomiędzy życiem 
wygodnym a życiem godnym (…) Ten ołtarz 
uczy ofiarności i poświęcenia. – podkreślił.
Po liturgii w hołdzie Powstańcom Warszaw-
skim odczytano Apel Pamięci i oddano sal-
wę honorową. Przed pomnikiem Powstania 
Warszawskiego delegacje złożyły wieńce. 
Finałem uroczystości na Placu Krasińskich 
był spektakl multimedialny „1944 – MIASTO 
– 2012” w reżyserii Jacka Bończyka. Widowi-
sko oparte zostało na utworach Jacka Kacz-
marskiego, Czesława Miłosza, Zygmunta 
Koniecznego oraz autorów tworzących pod-
czas Powstania Warszawskiego: Zbigniewa 
Jasińskiego „Rudego” i spikera powstańczej 
radiostacji „Błyskawica”, Mieczysława Uby-
sza „Vika”. 
W dzień wybuchu Powstania Warszawskiego 
1 sierpnia w samo południe przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta 
zmiana posterunku honorowego połączona 
ze złożeniem wieńców. Następnie powstań-
ców upamiętniono przy pomniku Polskiego 
Państwa Podziemnego przed gmachem Sej-
mu. O godz. 17.00 zawyły syreny alarmowe, 
a dzwony kościołów garnizonowych w ca-
łym kraju oznajmiły nadejście godziny „W”. 
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Stolica zamarła, by oddać hołd poległym. 
Pod pomnikiem Gloria Victis na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach odtworzo-
ny został hymn państwowy, a bohaterów 
Powstania uczczono salwą honorową. Ks. 
prałat Henryk Kietliński, kapelan środowiska 
Szarych Szeregów, przewodniczył modlitwie
w intencji poległych. Następnie delegacje 
złożyły pod pomnikiem wieńce. Po zakoń-
czeniu uroczystości mieszkańcy Warszawy 
zapalali znicze i składali kwiaty. 
Powstańców uhonorowano również pod po-
mnikiem Polegli – Niepokonani 1939-1945, 
gdzie odmówiono modlitwę ekumeniczna,
a także na Kopcu Powstania Warszawskiego, 
na którym, jak co roku, rozpalono Ognisko 
Pamięci. W ramach obchodów 68. rocznicy 
Powstania Warszawskiego odsłonięty zo-
stał na Żoliborzu pomnik upamiętniającego 
dowódców oraz żołnierzy oddziału Kedyw 

„Kolegium A” oraz twórcę tej jednostki, dr. 
Józefa Rybickiego. natomiast przy Skwerze 
Pamięci 5 sierpnia odbyła się uroczystość  
ku czci  50 tys mieszkańców Woli zamordo-
wanym przez Niemców podczas Powstania 
Warszawskiego. 
Obchodom towarzyszył szereg imprez kultu-
ralnych i sportowych, m.in. spływ kajakowy 
„Wisłą przez Miasto Nieujarzmione” z Waw-
ra do Tarchomina, połączony ze spotkaniami 
z Bohaterami ‘44 roku i wspólnym śpiewa-
niem piosenek powstańczych na wiślanych 
plażach. Z inicjatywy Muzeum Powstania 
Warszawskiego miała miejsce premiera spek-
taklu teatralnego „Powstanie”, w reżyserii 
Radosława  Rychcika oraz „Morowe Panny”, 
na którym znane artystki zaśpiewały utwo-
ry oparte na kompozycjach lidera zespołu 
Maleo Reggae Rockers, Dariusza Malejonka. 
Jak co roku w ramach „Masy Powstańczej” 

odbył się przejazd rowerów ulicami War-
szawy, a także kolejna, XXII edycja Biegu 
Powstania Warszawskiego. Niezwykłym wy-
darzeniem było stworzenie przez polskich 
„street-artowców” wraz z mieszkańcami 
stolicy graffiti w hołdzie 63 nieznanym po-
wstańcom. Dzieło można oglądać na  murze 
okalającym budowę u zbiegu ulicy Siedmio-
grodzkiej i Karolkowej.
Powstanie Warszawskie było największą ak-
cją zbrojną podziemia w okupowanej przez 
hitlerowców Europie. Po 63 dniach walk za-
kończyło się kapitulacją. Zginęło w nim oko-
ło 18 tys. powstańców i ok. 180 tys. cywilów. 
Do dziś Powstanie Warszawskie pozostaje 
świadectwem odwagi i niezłomnego ducha 
Polaków gotowych zapłacić najwyższą cenę 
za wolność ojczyzny.

oprac. kak
zdjęcia: kak, kes

Jestem tutaj i jestem bardzo szczęśliwy
W Parku Wolności na te-
renie Muzeum Powstania 
Warszawskiego por. Benon 
Janczewski siedzi w trzecim 
rzędzie. Niebieski beret tro-
chę na bakier. Nad głową 
biały parasol. Jest ożywio-
ny. Uśmiecha się. Żartuje
z kolegami. Za chwilę jego 
towarzysze z ’44 roku zosta-
ną odznaczeni przez Prezy-
denta RP Srebrnym Krzyżem 
Orderu Wojennego Virtuti 
Militari.

Czy mógłby Pan powiedzieć coś o Powstaniu i atmosfe-
rze tamtych dni?
To było coś pięknego. Dla młodzieży stanowiło to prawdziwą 
szkołę wychowania. Mam dziś 90 lat. Jestem inwalidą wojennym 
pierwszej grupy i jestem szczęśliwy. I jakby jeszcze raz to wszyst-
ko miałoby się zacząć, to na pewno bym poszedł. Myślę, że repre-
zentuję wszystkich moich kolegów i oni zrobiliby tak samo.

Czyli niczego Pan nie żałuje? 
I tak wszyscy by zginęli. Kogo nie zdążyliby Niemcy wymordować, 
zrobiliby to Sowieci. A tak to chociaż zginęli z honorem. Takie 
było wtedy do tej sprawy nastawienie. 

Jak Pan odbiera spór o celowość Powstania Warszaw-
skiego?
Dla mnie oczywistym jest fakt, że Powstanie było konieczne. 
Stanowimy naród, który się liczy. Wszyscy byli na sznurku u Hi-
tlera: Czesi, Francuzi, Bułgarzy, Rumunii, Węgrzy. Litwa i Łotwa 
też. Wszyscy mieli swoje oddziały u Hitlera. My byliśmy jedyny-
mi, którzy się sprzeciwili. Uważam to wszystko za prawidłowe. 
Może, gdybyśmy mieli swój oddział u Hitlera, to tylu ludzi by nie 
zginęło, ale to byłaby plama na honorze. Oni byli mordercami. 
Tyle nacji przez  nich zginęło. Nie było innego wyjścia. Uważam 
powstanie za najlepsze rozwiązanie. Nie mam się czego wstydzić. 
I jestem dumny z tego, że jestem Polakiem.

Czy według Pana wiedza dotycząca Powstania Warszaw-
skiego jest wystarczająco udokumentowana? 
Są książki i zdjęcia. Bardzo mi się też podoba Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Oddaje całą atmosferę i całą historię wydarze-

nia. Wie Pani, często ktoś przynosi mi jakieś wspomnienie z prasy 
i pokazuje: „Panie Benonie, Pan tu jest.” A potem robi mi ksero. 
Dzięki temu mam moją własna dokumentację. Jak komuś opo-
wiadam, że wróciłem ze Związku Radzieckiego w marcu 40’ roku, 
to mówi: „Te bajki możesz innym opowiadać, nie nam”. Ale ja 
mam na to poświadczenie.

Był Pan w niewoli sowieckiej?
Tak. Brałem udział w wojnie od  1939 roku. Zostałem ranny i tra-
fiłem do niewoli sowieckiej. Wróciłem ze Związku Radzieckiego 
na wymianę jeńców. W marcu ‘40 r. znalazłem się z powrotem 
w Warszawie. Byłem czynny całą okupację i udało mi się prze-
żyć to wszystko. Zawsze się wymknąłem, miałem na to swoje 
sposoby.

Czy uważa Pan, że młodzież dzisiaj byłaby zdolna zare-
agować tak, jak zareagowali Powstańcy 68 lat temu?
Sytuacja się zmieniła. Nikt nas nie morduje, nie mamy żadnego 
zagrożenia. Nie możemy złapać czegoś do strzelania i wyjść na 
ulicę. Nie widzę ku temu powodów. Kiedyś było inaczej. W mo-
jej szkole zawodowej, którą skończyłem, mieliśmy obowiązkowe 
przysposobienie wojskowe. Musieliśmy zaliczyć takie rzeczy, jak 
strzelanie. Dzisiaj nie ma zapotrzebowania na te sprawy. Jeśli ro-
dzi się jakaś konspiracja, to w momencie zagrożenia. 

Czyli ma Pan duże zaufanie do współczesnej młodzie-
ży?
Teraz nie widzę żadnej potrzeby, aby obawiać się i dywagować, 
czy dzisiaj byłaby taka młodzież, jak w ‘44. Młodzi szukają roz-
wiązań, gdy jest jakieś zagrożenie. U nas teraz może być raz tro-
chę lepiej, raz trochę gorzej, ale ludzie nie żyją pod okupacją. 
Nie można powiedzieć, że młodzi ludzie są obojętni. Nie ma po 
prostu takiej sytuacji, która wymagałaby działań. Myślę, że gdyby 
kraj był zagrożony, to stanęliby do walki.

A jak Pan odbiera tegoroczne obchody rocznicy Powsta-
nia Warszawskiego?
Przychodzę na nie co roku. Spotykam zawsze przyjaciół. Lubię 
tu być i wspominać. Jestem dumny, siedząc w tym miejscu.
W końcu ktoś o nas pamięta. Powiem tak: mam stały pobyt
w Kanadzie. Byłem tam osiemnaście razy. Najdłużej trzy miesią-
ce. Jednak uważam, że jest mi najlepiej w Polsce. Jestem tutaj
i jestem bardzo szczęśliwy.

Rozmawiała: Karolina Anna Kwaśniewska

Por. Benon Janczewski, ps. „Artur”.
Uczestnik Powstania Warszawskiego
na Żoliborzu w Zgrupowaniu „Żywiciel”,
w plutonie autokolumna.
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Profesor Zawodny, wybitny politolog, histo-
ryk, konsultant Narodowej Rady Bezpieczeń-
stwa Narodowego USA, przy prezydentach 
Carterze i Reaganie, zmarł 8 kwietnia 2012 
roku w Bush Prairie, w Stanach Zjednoczo-
nych. Pochowany został 31 lipca 2012 r.
z ceremoniałem wojskowym na wojskowym 
cmentarzu na Powązkach w Warszawie.
Jego książka o zbrodni katyńskiej „Death in 
The Forest: The Story of The Katyn Forest Mas-
sacre” została przetłumaczona na kilkanaście 
języków, a ponad 120 czasopism zamieściło jej 
omówienie. W 1971 roku BBC zaadaptowała 
tekst na słuchowisko radiowe. W 1989 roku 
książka po raz pierwszy ukazała się w Polsce.
We Mszy św. pogrzebowej uczestniczyła naj-
bliższa rodzina prof. Zawodnego, m.in. żona 
La Rae i syn Roman, którzy podzielili się po-
ruszającym świadectwem o zmarłym mężu
i ojcu. Honory wybitnemu Polakowi, który od 
1948 roku przebywał na emigracji w USA, 
oddali pracownicy Archiwum Akt Nowych. 
Wystawili przy ołtarzu poczet sztandarowy. 
Dzięki hojności prof. Zawodnego 17 maja 
2000 roku zasoby Archiwum Akt Nowych 
wzbogaciły się o ogromne archiwalia katyń-
skie i powstańcze.
W 2003 roku Instytut Pamięci Narodowej od-
znaczył Janusza Zawodnego nagrodą Kusto-
sza Pamięci Narodowej.

tantów i Osób Represjonowanych. – Panie 
Profesorze, niech ta umiłowana polska zie-
mia lekką Ci będzie – powiedział.
Prof. Wiesław Stępniak, dyrektor Archiwów 
Państwowych, w imieniu polskich archiwi-
stów, dziękował przy urnie z prochami śp. 
Janusza Zawodnego m.in. za jego dar dla 
Archiwum Akt Nowych. – Te materiały są 
dziś powszechnie dostępne, podkreślił prof. 
Stępniak. – Był patriotą, który postawę obro-
ny ojczyzny zachował przez całe życie, mówił 
dalej dyr. Stępniak, walcząc słowem i piórem 
o prawdę historyczną. Archiwista podkreślił, 
że prof. Zawodny był absolwentem politolo-
gii renomowanego Uniwersytetu Stanforda, 
autorytetem w dziedzinie stosunków mię-
dzynarodowych, na które patrzył z perspek-
tywy doświadczeń polskiego patrioty. 
Profesor Zawodny odszedł do domu Ojca
w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego,
8 kwietnia 2012 roku…

***
W 1995 roku profesor Janusz K. Zawodny, 
udzielił „Naszej Służbie” wywiadu, w którym 
padły słowa swoistego memento dla Polski: 
„Przeszło 40. lat wnikliwych studiów stosun-
ków międzynarodowych pozwala mi sfor-
mułować następującą maksymę: Nie wierz-
cie nikomu i miejcie najsilniejszą armię, jaką 
możecie mieć. Płyną z tego określone konse-
kwencje wychowawcze. Mam głęboką wia-
rę w instynkt patriotyczny naszego narodu
i w naszą polską młodzież”.
Mówił to człowiek, który miał dostęp m.in. 
do tajnych dokumentów lidera wolnego 
świata, jako konsultant prezydentów USA.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Biskup Guzdek przypomniał zasługi prof. Za-
wodnego w służbie wolnej Polski. Jego żoł-
nierski i emigracyjny los, naznaczony walką 
o prawdę historyczną o Katyniu i Powstaniu 
Warszawskim. W czasie wojny z Niemcami 
walczył z bronią w ręku, a po jej zakończeniu 
słowem, jako wykładowca na uniwersytetach 
m.in. w Princeton i Oxfordzie, w Waszyngto-
nie i Pensylwanii. – Podczas ziemskiego ży-
cia jest czas na miłość, wierność, uczciwość, 
poświęcenie dla dobra innych, dla dobra oj-
czyzny – mówił bp Guzdek. Po zakończeniu 
życia stajemy przed trybunałem Chrystusa, 
by zdać „sprawę ze swojego włodarstwa”. 
Modlitwa, komunia św. ofiarowana intencji 
zmarłego są wówczas autentycznym wyra-
zem miłości i wdzięczności za życie osoby, 
która poszła na spotkanie z Bogiem, podkre-
ślił biskup Józef.
– Żegnamy dziś, mówił m.in. Jan Ciechanowski, 
postać niezwykłą, która całe swoje życie, życie 
spełnione, poświęciła idei wolnej Polski. To 
dzięki takim ludziom, dzięki temu wspaniałe-
mu oficerowi przetrwaliśmy jako naród. Przez 
wiele, wiele lat na emigracji w USA walczył
o prawdę. Jest takie słowo, dziś coraz mniej 
popularne, mówił dalej min. Ciechanowski, 
jak tożsamość narodowa. Nie da się zbudować 
tożsamości narodowej, normalnego społe-
czeństwa, jeżeli prawda nie będzie najwyższą 
wartością. I o tę prawdę prof. Zawodny wal-
czył niezwykle skutecznie. Międzynarodowy 
komunizm przegrał już wtedy, gdy przestał 
kłamać, że zbrodni katyńskiej dokonali Niem-
cy. Katyń to był temat tabu, z którym propa-
ganda sowiecka sobie najzwyczajniej nie po-
radziła, podkreślił minister Ciechanowski.
Polska będzie pamiętać o tym przykładnym 
życiu, zapewnił minister Urzędu ds. Komba-

W ranach Polski poszukiwał prawdyW ranach Polski poszukiwał prawdy

Ś.p. płk prof. Janusz K. Zawodny (1921-2012) spoczął w polskiej  ziemiŚ.p. płk prof. Janusz K. Zawodny (1921-2012) spoczął w polskiej  ziemi

– Walczył o dobre imię Polski. Działając na niwie dyplomatycznej, politycznej i na-
ukowej zabiegał z całych sił, by świat Zachodu, kraje anglosaskie poznały prawdę
o Katyniu. To słowa osób, które dziś 31 lipca 2012 r. w Katedrze Polowej, w przed-
dzień 68. rocznicy Powstania Warszawskiego żegnały jednego z powstańców, rodo-
witego warszawiaka, dowódcę plutonu w Batalionie „Łukasiński”, a także zastępcę 
dowódcy Kompanii „Koszta”. 

swojej wędrówki, zachęca Łukasz Stefaniak. 
A Ryszard Bożek przypomina o pomniku Jana 
Pawła II, który stoi na wzgórzu.
Kronikarzem wyprawy został desygnowany 
najmłodszy, Łukasz Stefaniak. Choć posturą 
nie przypomina Koszałka Opałka, bo rosły
z niego młodzian, ale talentem kronikarskim 
na pewno dorównuje. To właśnie jemu czy-
telnicy strony internetowej Ordynariatu Po-
lowego, zawdzięczali krótkie zapiski, pisane 
na gorąco.
– Te wielkie przestrzenie, które, bywało, czło-
wiek przemierzał sam, sprzyjały rozmyślaniom. 

pobożności, pielgrzymowanie, bardzo mło-
dym odpowiada.
Każda pielgrzymka, każdego zaskakuje w inny 
sposób. 
Bo tylko Pan Bóg wie, co dla nas w tym, a nie 
w innym momencie jest dobre, pożyteczne.
– To był jeden z trudniejszych momentów. Na-
gle dzwoni telefon. 
To ks. płk Zbigniew Kępa telefonował z Włoch, 
z Loreto: – Właśnie odprawiłem Mszę św.
w waszej intencji. 
Siły wróciły. 
Modlitwa – duchowa logistyka na zapleczu… 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Tak rodziły się poszczególne odcinki diariusza 
pielgrzymów. Siadałem na kamieniu i spisywa-
łem, a wieczorem, albo po drodze, gdzie był 
internet, wklepywałem. Po ósmym odcinku, 
mieliśmy odzew; nasi koledzy czytają.
Wątki rodziły się też podczas pałaszowania 
„Menu pellegrino” w jakimś przydrożnym 
barze. Dyskutowaliśmy na przykład, że Hisz-
panie i Portugalczycy mają swojego św. Jaku-
ba, a przecież w Polsce mamy św. Wojciecha, 
który łączy trzy narody (czeski, niemiecki
i polski). Jaka to wspaniała okazja, by nasza 
młodzież mogła poznawać swoje korzenie, 
historię, swoją tożsamość idąc po śladach 
patrona Polski. Zauważyliśmy, że ta forma 

dokoñczenie ze str. 9
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Pamięć o poległych

Modlitwą i złożeniem kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą poległych policjantów w Ko-
mendzie Głównej Policji rozpoczęły się ob-
chody święta. Modlitwie przewodniczył 
biskup polowy WP Józef Guzdek. Hołd od-
dano także policjantom II Rzeczpospolitej, 
których upamiętnia obelisk znajdujący się 
przed gmachem Komendy Głównej Policji.
W uroczystości uczestniczyła delegacja 
funkcjonariuszy żandarmerii Państwa Wa-
tykańskiego z jej komendantem głównym, 
gen. Dominico Gianim. Podczas uroczystości 
obecny był także ks. Jan Kot SAC, kapelan 
Komendy Głównej Policji. Stało się już do-
roczną tradycją, że Święto Policji rozpoczyna 
się od upamiętnienia poległych funkcjona-
riuszy i pracowników.
Po uroczystości Minister Spraw Wewnętrz-
nych Jacek Cichocki i biskup Józef Guzdek 
spotkali się z laureatami konkursu „Policjant, 
który mi pomógł”, którego celem jest prze-
ciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jego or-
ganizatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Li-
nia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs 
objęty jest przez Komendanta Głównego 
Policji patronatem honorowym oraz wpisany 
został w ramy rządowego programu ograni-
czania przestępczości i aspołecznych zacho-
wań „Razem Bezpieczniej”. Laureatami te-
gorocznej edycji jest pięciu funkcjonariuszy 
policji z Szydłowca, Bodzentyna, Lubartowa, 
Głogowa i Niska.
– Dzisiaj spotykamy się z bohaterami cichej, 
ale jakże ważnej i potrzebnej pracy, bo tu 
chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi. Tu 
nie chodzi o statystyki, ale o konkretnych 
ludzi, którym pomogliście – mówił bp Józef 
Guzdek. Ordynariusz wojskowy wyraził żal, 
że tak cenna akcja jest mało rozpropagowa-

Modlitwa w intencji funkcjonariuszy i pracowników, festyn 
z udziałem rodzin i wygrany mecz z reprezentacją żandar-
merii watykańskiej to tylko niektóre punkty obchodów
93 rocznicy powołania Policji państwowej, które odbyły 
się w lipcu w Warszawie. W centralnych uroczystościach, 
odbywających się 21 i 22 lipca w Warszawie, wziął udział 
biskup Józef Guzdek, delegat Episkopatu Polski ds. duszpa-
sterstwa Policji.

Wdzięczność stróżom prawa

na przez media. 
– Życzę państwu
i sobie, żebyśmy 
się nie poddali. 
Życzę wytrwałości 
w tej pracy, warto 
pracować, żeby-
śmy nigdy nie zwątpili – powiedział. 
Podczas uroczystości wręczone zostały pa-
miątkowe odznaki „Niebieskiej Linii” a na 
placu Zamkowym podczas Centralnych Ob-
chodów Święta Policji zwycięzcy konkursu 
otrzymali pamiątkowe statuetki. 

Plac Zamkowy: centralne obchody 
Święta Policji w Warszawie

Centralne obchody Święta Policji rozpoczął 
koncert Orkiestry Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych Ukrainy oraz Orkiestry Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Był 
to wyraz wzajemnego podziękowania za 
współpracę na rzecz bezpieczeństwa pod-
czas EURO 2012. Następnie odbyło się ślu-
bowanie policjantów Oddziałów Prewencji 
Policji w Warszawie, którzy kilka dni temu 
rozpoczęli swoją przygodę z Policją.
– Musicie pamiętać, że policyjny mundur to 
nie tylko zaszczyt, ale nade wszystko obo-
wiązek – zwrócił się do rekrutów Komendant 
Główny Policji, gen. Marek Działoszyński. 
– Życzę wam, żebyście zostali dobrymi poli-
cjantami; by codzienna służba dawała wam 
satysfakcję i oddanie tych, na rzecz których 
będziecie ją pełnić – powiedział.
Ważną część uroczystości stanowiła pro-
mocja absolwentów Wyższej Szkoły Policji
w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski. 
– Dzisiaj czcimy także tych wszystkich poli-
cjantów, którzy są bohaterami służby cichej
i nie zawsze efektownej. Coraz częściej jest 
tak, że ludzie potrzebujący pomocy, ludzie 

będący w biedzie 
szanują policję, ocze-
kują jej pomocy i tę 
pomoc otrzymują. 
Boją się policji zaś 
wyłącznie przestęp-
cy. To jest wielkie 
osiągniecie, którego 
nie zmierzymy sta-
tystykami – stwier-
dził premier Donald 
Tusk. Premier podzię-
kował funkcjonariu-
szom za ich pełną go-
towości służbę pod-
czas zabezpieczenia
EURO 2012. 

Bazylika Świętego Krzyża 

– Bądźmy wdzięczni tym, którzy zapewniają 
porządek publiczny na ulicach naszych miast 
oraz wprowadzają poczucie pokoju i bezpie-
czeństwa do wielu domów rodzinnych – po-
wiedział podczas niedzielnej Mszy św. w Ba-
zylice Świętego Krzyża w Warszawie biskup 
polowy WP Józef Guzdek. 
Eucharystia rozpoczęła się od odegrania 
hymnu państwowego. Drugie czytanie oraz 
dwa z wezwań modlitwy wiernych zostały 
odczytane przez przebywających w Polsce 
przedstawicieli delegacji żandarmerii waty-
kańskiej.
W homilii bp Guzdek dziękował policjan-
tom za ich pełną poświęcenia i niebezpiecz-
ną służbę. – Społeczeństwo, aby się bronić 
przed współczesnymi „zbójcami”, potrzebu-
je stróżów prawa – policji – powiedział.
Biskup polowy podkreślał, że zbyt często 
informacje o działaniach policji ograniczają 
się do informacji o spektakularnych zatrzy-
maniach i radach związanych z poruszaniem 
się po drogach. – Ta największa formacja 
mundurowa na co dzień, w sposób profesjo-
nalny, ale dyskretny, cichy, zapewnia ludziom 
uczciwym, przestrzegającym prawa, spokoj-
ne życie – powiedział.
Wspomniał o nagrodzonych poprzedniego 
dnia policjantach, laureatach akcji „Poli-
cjant, który mi pomógł”, mającej na celu 
pomoc ofiarom i przeciwdziałanie przemo-
cy w rodzinach. Funkcjonariuszy zgłaszają 
do nagrody sami obywatele. – Z fragmen-
tów odczytanych listów można było się 
przekonać, że nagrodzeni mają silne, oj-
cowskie dłonie zdolne pomagać. Mają także 
wrażliwe serca, jak matka, zdolne dostrzec 
ludzkie błędy i zaopiekować się potrzebują-
cymi – podkreślił. Zachęcał, by w dniu Świę-
ta Policji spojrzeć na pracę stróżów prawa
z wdzięcznością. 
Eucharystię koncelebrowało grono kape-
lanów – duszpasterzy Policji, m.in. ks. Jan 
Kot SAC, kapelan Komendy Głównej Policji. 
Prezydenta RP reprezentował podczas uro-
czystości szef jego kancelarii minister Jacek 
Michałowski. Obecni podczas Mszy św. byli 
m.in. nadinsp. Marek Działoszyński, komen-
dant Główny Policji, pracownicy jego biura, 
komendanci poszczególnych pionów, funk-
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cjonariusze i pracownicy policji. We Mszy św. uczestniczyła delegacja 
funkcjonariuszy żandarmerii Państwa Watykańskiego z jej komendantem 
głównym, gen. Dominico Gianim, która po południu rozegrała mecz z 
reprezentacją funkcjonariuszy Policji z Biura Operacji Antyterrorystycz-
nych. Wynik, co może być zaskoczeniem dla kibiców, 7:1 dla Polski. Trze-
ba uczciwie przyznać, że choć jedna z bramek padła ze spalonego, to 
determinacja i wola walki, a także umiejętności były po naszej stronie.
Spotkaniu piłkarskiemu towarzyszył festyn, podczas którego uczestnicy 
mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć z bliska profesjonalny sprzęt wyko-
rzystywany przez polskich funkcjonariuszy. Jedną z największych atrakcji 
był dynamiczny pokaz umiejętności psów policyjnych. Chętni mogli tak-
że wziąć udział w zawodach na ergonometrach wioślarskich, w licznych 
konkursach prewencyjnych i wsiąść do symulatora samochodowego. 

kes

Rondo upamiętniające płk. pil. Ber-
narda Adameckiego otwarto 27 lipca 
na warszawskim Boernerowie. Był to 
pierwszy akcent tegorocznych obcho-
dów 68. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Uroczystość otwarcia 
ronda poprzedził apel pamięci przed  
tablicą żołnierzy oddziału „Żywiciel”, 
poległych w rejonie Boernerowa, oraz 
Msza św. w kościele Matki Bożej Ostro-
bramskiej. Płk Adamecki był żołnierzem 
AK, pilotem i komendantem Wojskowej 
Szkoły Technicznej na Boernerowie, po-
przedniczki WAT.

Eucharystię celebrowali ks. płk. Jana Domian, 
proboszcz parafii i ks. por. Ireneusza Birek. 
– W duchu wdzięczności i pamięci chcemy 
wspomnieć tego znamienitego oficera, ko-
mendanta Wojskowej Szkoły Technicznej, 
uczelni, która powstała wcześniej niż WAT. 
Oby po tylu latach nieobecności na kartach hi-
storii, nie znamy przecież nawet jego miejsca 
pochówku, wrócił tutaj gdzie mieszkał, jako 
patron ronda na skrzyżowaniu ulic Kaliskie-
go i Radiowej. Pamięć o nim jest szczególnie 
ważna tu, wśród tylu jednostek wojskowych 
i uczelni znajdujących się na Bemowie – po-
wiedział ks. Domian. Kapelan podkreślił, że 
wspólnota parafialna z Boernerowa kultywu-
je pamięć żołnierzy Powstania Warszawskie-
go, zwłaszcza żołnierzy Zgrupowania „Żywi-
ciel”, które walczyło w tym rejonie.
Po Mszy św. wierni udali się na skrzyżowanie 
ulic Radiowej i Kaliskiego, gdzie odbyła się 
uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniają-
cej postać płk. pil. Adameckiego.
Z inicjatywą upamiętnienia płk. Adameckie-
go na terenie dzielnicy Bemowo wystąpiła 
w 2009 r. grupa jej mieszkańców oraz Polski 
Związek Sportu Lotniczego „Aeroklub Polski”. 
24 października 2011 r. do Urzędu Dzielnicy 
Bemowo wpłynęło pismo ks. płk. Jana Domia-
na, z propozycją nadania nazwy płk. pil. Ber-
narda Adameckiego rondu zlokalizowanemu 
na skrzyżowaniu ulic Radiowej i Kaliskiego.

Burmistrz Bemowa Jarosław Dą-
browski podziękował rodzinie puł-
kownika, radnym, Radzie Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, 
proboszczowi parafii i wszystkim 
zaangażowanym w dzieło upa-
miętnienia tragicznie zmarłego 
oficera. 
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Andrzej Ku-
nert, przypomniał historię życia, 
szlak bojowy oraz dramatyczne 
okoliczności śmierci płk. Adamec-
kiego. – Jego udział w kolejnych 
wojnach jest symbolem ciągłe-
go dążenia do wolności, a także 
uosobieniem tragicznych losów wielu ofice-
rów wojska, którzy chcieli kontynuować służ-
bę wojskową w mundurze Ludowego Wojska 
Polskiego, a którzy tę decyzję okupili represja-
mi, torturami, sądem i śmiercią – powiedział. 
W imieniu rodziny wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do upamiętnienia postaci płk. 
Adameckiego podziękował jego bratanek 
Alojzy Adamecki. 
Bernard Adamecki (ur. 1897 r.) jako żołnierz 
piechoty brał udział w zmaganiach o granice 
Polski podczas I wojny światowej oraz wal-
czył w wojnie polsko-bolszewickiej. W roku 
1920 przeniósł się do służby w lotnictwie
i w tej formacji służył do 1939 r. W warunkach 
okupacji rozpoczął działalność konspiracyjną 
w ramach Związku Walki Zbrojnej organizu-
jąc i skupiając osoby związane z lotnictwem. 
Płk. Adamecki organizował działalność wy-
wiadowczą, szkoleniową, organizował ak-
cje zrzutów na terenie Polski. W kwietniu
1943 r. rozkazem Naczelnego Wodza został 
mianowany pułkownikiem. Jednym z jego 
największych osiągnięć było zorganizowanie 
akcji zrzutowej „W”, w ramach której m.in. 
wykonano 483 zrzuty w tym zorganizowano 
3 tzw. „mosty”.
Brał udział w Powstaniu Warszawskim, pod-
czas którego został ranny, a po jego zakoń-
czeniu trafił do niewoli. Po uwolnieniu z obo-
zu jenieckiego i zakończeniu wojny pozostał 

w Polsce i zgłosił chęć dalszej służby woj-
skowej. Został skierowany do pracy jako du-
bler komendanta Wojskowej Szkoły Pilotów
w Dęblinie, a w 1946 r. jako dubler komen-
danta Wojskowej Szkoły Technicznej (później-
sza nazwa: Techniczna Szkoła Lotnicza) na 
warszawskim Boernerowie. Po kilku miesią-
cach został komendantem tej uczelni. Praca 
Bernarda Adameckiego przynosiła bardzo do-
bre efekty i była wysoko oceniana. Za doko-
nania wojenne i zasługi w pracy powojennej 
został uhonorowany Orderem Virtuti Militari 
IV klasy, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi od-
znaczeniami. W roku 1948 pogorszył się stan 
zdrowia Bernarda Adameckiego zostały rów-
nież podjęte działania mające doprowadzić 
do zwolnienia go ze służby wojskowej z po-
wodu przeszłości w ZWZ i AK. W październiku 
1950 r. podczas pobytu w szpitalu, Bernarda 
Adameckiego aresztowali funkcjonariusze UB. 
Został oskarżony o szpiegostwo i spiskowanie 
przeciwko ludowemu państwu, a następnie 
poddany brutalnym, ciągnącym się miesiąca-
mi przesłuchaniom. W maju 1952 r. rozpoczął 
się tajny proces, w którym bez udziału obroń-
ców Bernard Adamecki został skazany na karę 
śmierci. Wyrok wykonano w mokotowskim 
więzieniu 7 sierpnia 1952 r., miejsce pochów-
ku nie zostało ujawnione. W 1956 r. został 
pośmiertnie zrehabilitowany. 

kes

Płk. pil. Bernard AdameckiPłk. pil. Bernard Adamecki
patronem ronda na Boernerowiepatronem ronda na Boernerowie
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Katyń
Patriarcha Moskwy i całej Rusi Cyryl I w dniu 15 lipca 2012 r. konsekrował cerkiew p.w. 
Zmartwychwstania Chrystusa na obszarze międzynarodowego zespołu memoriałowego 
ku czci ofiar represji politycznych „Katyń”.
– Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne cierpienie, jeśli jest ono uważane za wspólne – pod-
kreślił i wyraził nadzieję, że od tego miejsca może się rozpocząć nowa era w stosunkach 
między obu narodami.                                                                         PAP, KAI oprac. kes

Warszawa
Obchody święta Pułku Ochrony imienia 
gen. Bolesława Wieniawa-Długoszow-
skiego rozpoczęły się 23 lipca 2012 r. 
Mszą św. sprawowaną w kaplicy p.w. 
Matki Bożej Zwycięskiej znajdującej 
się na terenie Kompleksu Wojskowego 
0044. Eucharystii przewodniczył ks. płk 
Krzysztof Wylężek, kapelan jednostek 
skoszarowanych na terenie kompleksu. 
Homilię wygłosił ks. mjr Mateusz Hebda, 
przyjaciel i sympatyk Pułku Ochrony oraz 
Batalionu Reprezentacyjnego. Zachęcał 
żołnierzy do odważnego głoszenia praw-
dy o Chrystusie.                                kes

Graye sur Mer
W miejscowości Graye sur Mer 28 lipca 
2012 r. został odsłonięty pomnik upa-
miętniający lądowanie na normandzkich 
plażach żołnierzy 1 Dywizji Pancernej 
generała broni Stanisława Maczka w ra-
mach operacji „OVERLORD” w 1944 r. 
Pomnik powstał z inicjatywy Stowarzy-
szenia 1 Dywizji Pancernej we Francji, 
kierowanego przez Jeana Pierre Ruault,
a zrzeszonego w Federacji Organizacji 
Polskich Pancerniaków.
– Pomnik jest pierwszym dedykowanym 
naszym pancerniakom na plażach Nor-
mandii. Otwierać będzie symbolicznie 
szlak 1 Dywizji Pancernej w Normandii 
znaczony już pomnikami w Mont Or-
mel, Chambois i cmentarzem wojennym
w Langnerrie – podkreślił J.P Ruault.

Waldemar Kotula

Siedlce
Uroczystości 68. rocznicy wyzwolenia 
Siedlec spod okupacji hitlerowskich 
Niemiec rozpoczęły się 31 lipca 2012 r. 
uczczeniem obrońców Ojczyzny w latach 
1919–1920 i 1939–1945. Na cmentarzu 
wojennym delegacje złożyły wieńce. Na-
stępnie uczestnicy uroczystości udali się 
na znajdujący się za jednostką wojskową 
cmentarz żołnierzy radzieckich. Ostatnim 
punktem obchodów była Msza św. w ko-
ściele garnizonowym odprawiona przez 
proboszcza parafii ks. płk Andrzeja Dzie-
wulskiego w intencji spoczywających na 
tych cmentarzach żołnierzy radzieckich
i polskich.                                          A.D.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Włochy
Przed wyjazdem do Afganistanu, 17 lipca 2012 r., 350 żołnierzy 9. regimentu strzelców 
alpejskich z Abruzji udało się do sanktuarium patrona młodzieży, św. Gabriela od Matki 
Bożej Bolesnej w Apeninach, by prosić go o opiekę. Podczas Mszy św. został poświęcony 
ich sztandar. Pielgrzymka nawiązywała do tradycji sprzed obu wojen światowych, gdy 
wojskowi pochodzący z tego regionu poprzedzali wyjazd na front pielgrzymką do miejsco-
wości Isola del Gran Sasso.                                                                                       im/KAI

Warszawa
Biskup polowy WP Józef Guzdek 19 lipca 2012 r. przewodniczył Mszy św. w Katedrze Po-
lowej w intencji kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników Batalionu Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego. W homilii ordynariusz wojskowy dziękował żołnierzom za godne repre-
zentowanie wojska podczas uroczystości państwowych i religijno-patriotycznych. Podczas 
Mszy św. ppłk Wojciech Erbel, dowódca jednostki, wręczył Biskupowi Polowemu honoro-
wą odznakę Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.                                        kes

Warszawa
Ponad 700 stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia modliło się 21 lipca 2012 r. 
w Katedrze Polowej w intencji swoich sponsorów i darczyńców. Mszy św. przewodniczył 
biskup polowy WP Józef Guzdek. W homilii zachęcał stypendystów do rozwijania swoich 
talentów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Podkreślił również, że pierwszym środowi-
skiem wzrastania jest rodzina. 
– Chciałbym, żebyśmy w godzinie tej refleksji i modlitwy wzbudzili w sobie wdzięczność 
za naszych rodziców, rodzeństwo i rodzinny dom. Dziecko, które nie ma zaplecza, które 
nie ma ojca wprowadzającego w świat wartości, ani matki, która by przygarnęła nie ma
warunków do wzrostu i rozwijania talentów – powiedział.                                            kes

Ustka
W dniach od 16 do 29 lipca 2012 roku 75-osobowa grupa dzieci i młodzieży ze Straży Gra-
nicznej i Wojsk Specjalnych wypoczywała w ośrodku Charytatywno-Społecznym Caritas,
w Ustce – Lędowie w ramach kolonii letnich organizowanych przez Caritas Ordynariatu 
Polowego Wojska Polskiego i MON. Opiekunami turnusu byli  ks. mjr Wiesław Kondraciuk 
oraz ks. por. Andrzej Szpura. Po dwutygodniowym pobycie radosne, szczęśliwe i wypoczę-
te dzieci wróciły do swoich domów.                                                                   Anna Prus
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