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 Dziwnów – mekka komandosów

 Odznaki żołnierzy – darem dla Maryi
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

„Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był
w domu, zapytał ich: O czym to rozpra-
wialiście w drodze? Lecz oni milczeli,
w drodze bowiem posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest największy. On 
usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: 
«Jeśli kto chce być pierwszym, niech bę-
dzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszyst-

kich!»”. Jezus stawia trudne pytanie. Dla-
czego trudne? Bo każdy z uczniów wie, 
że On zna już na nie odpowiedź. Kłótnia
o palmę pierwszeństwa to przecież pro-
blem, który stale nas dotyka. Nasza cywili-
zacja nabiera rozpędu, życie staje się coraz 
szybsze a nasze zachowania bywają coraz 
bardziej pochopne. Jezus pytając „o czym 

rozmawiałeś w drodze?” pyta także i Cie-
bie, mnie, każdego z nas. Stara się nakło-
nić do refleksji nad tym o czym powinno 
się w myśleć i rozmawiać w naszej najważ-
niejszej drodze, prowadzącej ku Niemu. 
Okazuje się, że aby być pierwszym, trzeba 
być sługą wszystkich, być jak dziecko, być 
ostatnim i najmniejszym.  

23 września – XXV niedziela zwykła (Mk 9, 30-37)23 września – XXV niedziela zwykła (Mk 9, 30-37)

„Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułom-
nym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema 
rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. 
I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem 
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chro-
mym wejść do życia, niż z dwiema nogami 
być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest 
dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej 
jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa 
Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym 

do piekła, w ogień nieugaszony”. Można od-
nieść wrażenie, że ten fragment Ewangelii 
mógłby dziś brzmieć nieco inaczej. Na przy-
kład: jeśli telewizja jest dla ciebie powodem 
do grzechu, jeśli Internet, jeśli nieuczciwa 
praca… itd. Chrystus przestrzega, że do-
strzega każdą z naszych słabości. Dlatego 
zachęca, by wyzbyć się tego wszystkiego co 
sprawia, że oddalamy się od Niego w naszym 
codziennym, bezładnym życiu. Przypomina 
nam o czymś najważniejszym, o Królestwie 

Niebieskim, do którego warto wejść będąc 
nawet kulawym i  niewidzącym. Tak jak bli-
zny żołnierza często są świadectwem jego 
bohaterstwa, także nasze wejście do Kró-
lestwa bez ziemskich słabości i duchowych 
ułomności stanowić będzie dla niego dowód 
naszej miłości, poświęcenia i oddania. Jezus 
po raz kolejny obiecuje „życie po życiu”, 
którego ceną jest wyzbycie się tego wszyst-
kiego, co zatrzymuje nas w doczesności
i przekreśla perspektywę wieczności. 

red

30 września – XVI niedziela zwykła (Mk 9, 38-43)30 września – XVI niedziela zwykła (Mk 9, 38-43)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA WRZESIENPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA WRZESIEN
Aby we wspólnotach chrześcijańskich wzrastała gotowość do ofi arowania misjonarzy, 

kapłanów i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Koœciołom uboższym. 

Parafianie wojskowi z Giżycka mają nowe miejsce kultu. 25 lipca biskup polowy WP Józef Guzdek wydał dekret o zmianie 
nazwy oraz miejsca sprawowania kultu parafii wojskowej w Giżycku. 24 lutego 2004 roku w Giżycku została erygowana pa-
rafia wojskowa pw. Matki Bożej Królowej Pokoju z kaplicą przy ul. Mazurskiej 4a. Ze względu na dobro duchowe wiernych, 
we współpracy ordynariatu polowego i diecezji ełckiej, z dniem 15 sierpnia 2012 roku powstała przy kościele parafialnym pw. 
Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku parafia wojskowo-cywilna.
Odpust dla parafii wojskowej został ustanowiony na dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Zgodnie z decyzją biskupa polowego proboszczem został ks. kpt. Grzegorz Przewrocki. Dekret ogłoszono 19 sierpnia podczas 
Mszy św. z udziałem dziekana wojsk lądowych ks. płk Marka Karczewskiego oraz ks. Sylwestra Fiećka, wicedziekana dekanatu 
pod wezwaniem Św. Szczepana Męczennika w Giżycku.

Krzysztof Stępkowski

Duszpasterska zmiana w garnizonie GiżyckoDuszpasterska zmiana w garnizonie Giżycko

Pięćdziesiąt lat kapłańskiej służby przy ołtarzu Ojczyzny, w „pokoiku audiencyjnym Królowej
Polski” – jak mawiali nasi przodkowie – to wielki dar i zaszczyt. Do dziękczynienia Panu Bogu i Pani 
Jasnogórskiej za ten piękny Jubileusz pięćdziesięciolecia święceń O. płk. Jana Golonki dołącza się
„Nasza Służba”.
Życzymy Ojcu Pułkownikowi wielu łaski Bożych i wdzięczności wojskowych serc.

 Redakcja „Naszej Służby”
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Wojna skutkiemWojna skutkiem
budowania państwa przeciw Bogubudowania państwa przeciw Bogu

– Kolejną rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej traktujemy, jako okazję do spotkania
z bohaterami września 1939 roku – mówił 
w homilii bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy 
podkreślił, że jest to także okazja do refleksji 
na temat przyczyn wybuchu tego najwięk-
szego w historii konfliktu zbrojnego. – Jan 
Paweł II, który doświadczył skutków po-
dwójnej okupacji: niemieckiej i sowieckiej, ze 
szczególną mocą podkreślał, że jedną spo-
śród wielu przyczyn wybuchu II wojny świa-
towej, było systematyczne i konsekwentne 
wyrzucanie Boga i wiary z życia ludów Euro-
py – powiedział. Zaznaczył, że „budowanie 
państwa bez odniesienia do Boga, a nawet 
przeciw Bogu, z pogwałceniem dekalo-
gu doprowadziło do podeptania godności
i podstawowych praw człowieka”. – Lata 
wojny dowiodły, że człowiek zdany wyłącz-
nie na ludzką moc, odarty z dążeń religij-
nych, szybko stał się numerem lub przed-
miotem – powiedział.
– Istnieje obowiązek wyciągnięcia wniosków 
z przeszłości. Przylgnijmy więc na nowo do 
„ciepłej ręki Boga” wszak prawdziwy pokój 
jest darem Bożym. Powróćmy do Ewangelii! 
Wróćmy na drogi prawdy, miłości i dobra 
wyznaczone przez Dekalog. Niech pokój za-
mieszka zwłaszcza w duszach nowych poko-
leń – zaapelował biskup Guzdek.
We Mszy św. uczestniczyli Szef BBN gen. Sta-
nisław Koziej, Czesław Mroczek podsekre-
tarz stanu w ministerstwie ON, Marek Bucior 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy

i Polityki Społecznej obecni byli gen. dyw. 
pil. Jan Śliwka, dowódca Centrum Operacji 
Powietrznych, gen. dyw. Romuald Ratajczak, 
gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca Do-
wódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych.
Po komunii minister Jan Stanisław Ciecha-
nowski, kierujący Urzędem ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych podziękował 

biskupowi Guzdkowi za sprawowaną Eucha-
rystię. – Dziś dziękujemy żołnierzom Polski 
niepodległej, dla których sprawą oczywistą 
było podjęcie walki zgodnie z ich wychowa-

niem i pojmowaniem pojęcia honoru zawie-
rającego się w słowach Józefa Becka, ówcze-
snego ministra spraw zagranicznych: „Jest 
jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów
i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest 
honor” – powiedział Ciechanowski.
Minister podkreślił, że żołnierz polski walczył 
wtedy o państwowość, tradycję i wiarę. – We 
wrześniu 1939 roku rozpoczynał się trudny 
okres, w którym to właśnie Kościół po raz 
kolejny stawał się interrexem polskiej suwe-
renności – powiedział.
Jan Ciechanowski przypomniał, że 1 wrze-
śnia obchodzony jest Dzień Weterana, usta-
nowiony przez Sejm RP w 1997 roku. 
W południe przed Grobem Nieznanego Żoł-
nierza złożone zostały kwiaty przez delega-

cje ministerstw, organizacji zrzeszających 
weteranów II wojny światowej oraz władze 
państwowe, wojskowe i samorządowe.

Westerplatte

Tradycyjnie, wczesnym rankiem obchody 
rocznicowe odbyły się na Westerplatte. – Są 
wydarzenia w dziejach narodów, które nie 
tylko kształtują historyczną pamięć, ale od-
wołują się do ludzkich sumień – mówił abp 
Sławoj Leszek Głódź podczas uroczystości. 
Metropolita gdański dziękował też Bogu „za 
tych, co wtedy i później nie zwątpili w sens
Ojczyzny, oddając swoje życie na siew wol-
ności i pokoju”. – Przychodzimy na Wester-
platte w godzinie tamtego świtu sprzed
73 laty – na czuwanie, wspomnienie, modli-
twę – mówił abp Głódź. Jak dodał, „nie spo-
sób zapomnieć tamtej godziny, nie sposób 
się od niej odwrócić, patrzeć na nią w sposób
zimny, wyzbyty emocji”. – Nasza obecność 
tutaj jest kolejnym odwołaniem się do su-
mień i musi się z tym zmierzyć każde pokole-
nie – zaznaczył.

Mszą św. w intencji Ojczyzny i jej obrońców zainaugurowano w Warszawie obchody 
73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Eucharystii, sprawowanej w katedrze po-
lowej, przewodniczył bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. W homilii 
ordynariusz wojskowy podkreślił, że historia tego największego konfliktu zbrojne-
go przypomina o tragedii „budowania państwa bez Boga i przeciw Bogu”. W połu-
dnie na Placu Marszałka Józefa Piłsduskiego w Warszawie przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza złożone zostały kwiaty. Obchody rocznicowe odbyły się również w innych 
miastach.
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Tu wciąż leżą bohaterowieTu wciąż leżą bohaterowie

Atak sił hitlerowskich na Westerplatte nie 
zaczął się o „świcie jutrzenki”, ale o świcie, 
który rozpoczął misterium zła – mówił dalej 
abp Głódź. – Pragniemy dziś podziękować 
Bogu za tych, co wtedy i później nie zwąt-
pili w sens Ojczyzny, braterstwa, miłości, 
żołnierskiego etosu, oddając swoje życie na 
siew wolności, pokoju – na tylu frontach,
w łagrach – podkreślił hierarcha. Uroczystości 
państwowe rozpoczęły się od przypomnie-
nia okoliczności wybuchu II wojny światowej 
i obrony Westerplatte, zaprezentowanego 
przez grupy rekonstrukcji historycznej.

kes

Rzeszów

W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej 
Królowej Polski w Rzeszowie odprawiono 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny. Koncelebro-
wali ją ks. infułat Wiesław Szurek, ks. Jerzy 
Buczek, kanclerz kurii rzeszowskiej, ks. prałat 
płk Tomasz Anisiewicz – proboszcz kościoła 
garnizonowego oraz ks. Marek Okoń, który 
wygłosił homilię.
Kaznodzieja przypomniał, że wrześniowa pa-
mięć o bohaterskich czynach naszych ojców 
wzywa dzisiaj przed ołtarz Boży, do oddania 
im hołdu i czci za niewątpliwe świadectwo 
miłości Ojczyźnie. – Nie może to być jednak 
czas rozdrapywania zabliźnionych ran, lecz 
ma być to moment w którym dojrzale uświa-
domimy sobie naukę płynącą z tych bole-
snych wydarzeń – powiedział.

Ks. Okoń wezwał, aby patrząc mądrze na te-
raźniejszość, wymagając każdego dnia wię-
cej od siebie i mając w pamięci obraz świata 
w którym zabrakło Boga, budować lepszą 
przyszłość.

W uroczystościach wzięli udział: parlamenta-
rzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, 
miejskich i samorządowych, pododdziały
21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Żoł-
nierze Garnizonu – Rzeszów, przedstawiciele 
wszystkich Służb Mundurowych wraz z Do-
wódcami, Kombatanci i Weterani wojenni 
oraz mieszkańcy Rzeszowa.
Po Mszy świętej odbył się przed Kościołem 

Garnizonowym apel pamięci z salwą honoro-
wą i złożeniem wieńców i kwiatów przed ta-
blicami upamiętniającymi bohaterów II woj-
ny światowej. Uroczystości upamiętniające
73. rocznicę wybuchu II wojny światowej to

u progu nowego roku szkolnego wspaniała 
lekcja historii, szacunku i pokory wobec we-
teranów i kombatantów, dla młodego poko-
lenia Polaków.

Ks. Paweł Liszka

(więcej informacji na stronie www.ordynariat.pl,

dziękujemy autorom za ich przesłanie)

– Dzisiejsza uroczystość, nadchodzący pogrzeb nie powinny być ostatecznym poże-
gnaniem z tymi ludźmi, ale to powinna być dla nas wszystkich szansa na spotkanie, 
z tymi o których przez kilkadziesiąt lat starano się wymazać pamięć. Te milczące 
trumny wciąż mają jeszcze wiele do powiedzenia – mówił podczas uroczystości na 
cmentarzu komunalnym na Powązkach Łukasz Kamiński prezes Instytutu Pamięci 
Narodowej. Na warszawskim cmentarzu, 24 sierpnia, odbyła się uroczystość od-
prowadzenia na miejsce tymczasowego spoczynku szczątków ofiar reżimu komu-
nistycznego z lat 1948-56, które wydobyto z kwatery „Ł”, tzw. „Łączki”.

Podczas uroczystości odmówione zostały 
modlitwy ekumeniczne przez biskupa polo-
wego WP Józefa Guzdka, prawosławnego 
ordynariusza wojskowego bp. Jerzego Pań-
kowskiego oraz zastępcę ewangelickiego bi-
skupa polowego ks. płk. Andrzeja Fogla.
Trumienki zawierające poruszający plon wy-
kopalisk archeologicznych zostały przewie-
zione na Cmentarz Północny, gdzie poddane 
będą dalszym badaniom identyfikacyjnym.
– To co rozpoczęliśmy w lipcu tu na Powąz-
kach powinno odbyć się 23 lata temu, ale 
dziś nie zastanawiamy się dlaczego te prace 
odbyły się tak późno. Pamiętamy, że przez 
te ponad dwadzieścia lat zabrakło wielu 
najbliższych z tych, którzy tu spoczywają. 
Ufamy, że już wkrótce uda się nam przy-
wrócić godne miejsce pochówku i należne 
im tabliczki z imionami i nazwiskami ofia-
rom reżimu – mówił sekretarz Rady Ochrony 

pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Kunert. 
Dodał, że teraz z „pełną determinacją prze-
prowadzony będzie proces identyfikacji”. 
Wyraził nadzieję, że coraz nowocześniejsze 
środki techniczne pozwolą na uściślanie in-
formacji i pewniejszą identyfikację ofiar re-
żimu. Wyraźnie poruszony minister Kunert 
przypomniał, że niedawno na Cmentarzu 
Osobowickim we Wrocławiu miała miejsce 
podobna uroczystość ekshumacyjna. Po-
dziękował rodzinom ofiar, archeologom, hi-
storykom oraz licznym wolontariuszom za 
pomoc przy przeprowadzeniu ekshumacji.
– Możemy spojrzeć na te szczątki jako na 
szczątki Polskiego Państwa Podziemnego, 
możemy patrzeć jak na szczątki tego czym 
Polska mogłaby być po zakończeniu II woj-
ny światowej – mówił prezes IPN. Dodał, że 
życiorysy ofiar i ich postawa powinny być 
„wciąż żywym źródłem inspiracji” i „elemen-

tem fundamentu nowej Rzeczpospolitej jaką 
budujemy”. Dr Kamiński podziękował mini-
strowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu oraz 
ministrowi Jarosławowi Gowinowi za pomoc 
w przeprowadzeniu ekshumacji.
Swoim współpracownikom i wolontariu-
szom podziękował dr Krzysztof Szwagrzyk 
szef ekipy archeologicznej prowadzącej ba-
dania. – Wiem, że to co robiliście wymagało 
nie tylko wiedzy, ale i wewnętrznej pasji – 
podkreślił. Słowa podziękowań skierował do 
wolontariuszy, uczestników Rajdu Katyńskie-
go i grupy rekonstrukcyjnej „Radosław”.
– Stoimy w miejscu modlitwy, stoimy
w miejscu zbrodni przeciwko ludzkości – 
powiedział Witold Mieszkowski, syn spoczy-
wającego w kwaterze „Ł” kmdr. Stanisława 
Mieszkowskiego. Przypomniał, że rodziny 
bliskich od 1989 roku zabiegały o upa-
miętnienie spoczywających tu ofiar, czego 
wyrazem jest znajdujący się pomnik. – Na-
sza obecność tutaj jest początkiem, a nie 
końcem odkrywania tajemnic tego miejsca. 
Nie wiem czy właśnie pod moimi stopami 
nie leży mój ojciec, bo w tym mniej więcej 
miejscu znalazły się ofiary z roku 1952 roku. 
– Wierzę, że na kolejne ekshumacje nie bę-
dziemy musieli czekać kolejnych dwudziestu 
dwóch lat – powiedział.
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Następnie odmówione zostały modlitwy 
ekumeniczne przez biskupa polowego Jó-
zefa Guzdka, ordynariusz prawosławnego 
Jerzego Pańkowskiego i ks. płk. Andrzeja Fo-
gla. Zebrani wspólnie odmówili modlitwę za 
zmarłych oraz Ojcze nasz. Odczytane zostały 
fragmenty Księgi Mądrości oraz Psalm 25.
– Łzy, milczenia i modlitwa, towarzyszą nam 
kiedy patrzymy na ogrom cierpienia, tych 
którzy w bestialski sposób zostali zamordo-
wani, ale też gdy patrzymy na ogrom cier-
pienia ich najbliższych, rodzin. Wobec tego 
ogromu zła żeby opowiedzieć Bogu to co 
czujemy nie wystarczą ludzkie słowa – po-
wiedział bp Guzdek.
Ceremonię zakończyło przeniesienie trumien 
do samochodów, które odwiozły je na miej-
sce tymczasowego spoczynku, na Cmentarz 
Północny, gdzie rozpocznie się proces iden-
tyfikacji ofiar. Etap ten może potrwać nawet 
kilka miesięcy. Po nim zorganizowane zosta-
ną uroczystości pogrzebowe.
W kwaterze „Ł”, tzw. Łączce spoczywają 
więźniowie osławionego, mokotowskiego 
więzienia przy Rakowieckiej. Wśród domnie-
manych ofiar spoczywających na Powązkach 
mogą znajdować się doczesne szczątki m.in.: 
rtm. Witolda Pileckiego, gen. Augusta Emila 

Fieldorfa „Nila”, mjr. Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”, straconych na Rakowieckiej.
Jak powiedział dr Szwagrzyk, większość od-
nalezionych czaszek nosi ślady egzekucji tzw. 
katyńskiej – czyli strzału w potylicę z bliskiej 

odległości.
Część szkieletów ma 
także inne obrażenia, 
wskazujące na tortu-
ry. Wiele z ciał uległo 
prawie całkowitemu 
rozkładowi na skutek 
działania substancji 
chemicznych użytych 
do zatarcia zbrodni.
Archeolodzy podkre-
ślają, że wielu więź-
niów ubranych było
w niemieckie mundu-
ry, po to, aby ofiary 
dodatkowo upokorzyć
i poniżyć oraz nawią-

zać do rzekomej winy współpracy z hitlerow-
cami. Ciała spoczywały w wąskich i stosun-
kowo płytkich grobach zbiorowych, co także 
utrudnia prace eksploracyjne. Kolejne prace 
wykopaliskowe na cmentarzu będą kontynu-
owane od października.
– Za wcześnie jeszcze, aby mówić o miejscu 
pochówku ofiar komunizmu, ale mam na-
dzieję, że będzie to kwatera „Ł” na Cmen-
tarzu Powązkowskim. To jest panteon naro-
dowy, tu leżą bohaterowie – powiedział po 
uroczystościach Krzysztof Szwagrzyk.
Prace ekshumacyjne, finansowane przez Ra-
dę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, to 
wynik ubiegłorocznego porozumienia za-
wartego pomiędzy IPN, Ministerstwem Spra-
wiedliwości oraz Radą Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa. Realizowane są w ramach 
ogólnopolskiego projektu badawczego „Po-
szukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar 
terroru komunistycznego z lat 1944-1956”.

Krzysztof Stępkowski

Na zdjęciu od lewej: dr Łukasz Kamiński prezes IPN, prof. Barbara Otwinowska, więzień stalinowski
oraz dr Andrzej Kunert sekretarz ROPWiM niosą trumnę ze szczątkami bezimiennej ofi ary

Pracami archeologicznymi kierował dr Krzysztof Szwagrzyk
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Nadmorska miejscowość – Dziwnów. Ze snu 
wyrywa mnie żołnierska nuta. Wyglądam
z przydzielonej mi przyczepy, jednej z wie-
lu ustawionych wokół placu rodem z praw-
dziwego wojskowego obozowiska. Dokoła 
krzątają się osoby ubrane dość specyficznie. 
Niektóre stroje przypominają umundurowa-
nie żołnierzy pełniących służbę na misjach, 
inne mundury z czasów II wojny światowej.
– Jesteśmy grupą rekonstrukcji historycznej
1 Samodzielnej Kompanii „Commando” – 
wyjaśnia wysoki barczysty mężczyzna w cha-
rakterystycznym zielonym mundurze, który 
przypomina mi trochę bajkową postać skrza-
ta. – Odtwarzamy tą elitarna jednostkę, która 
została stworzona w 1942 r. na terenie Szko-
cji. Brała ona udział, m.in. w kampanii wło-
skiej II Korpusu Polskiego w bitwach o Mon-
te Cassino i Ankonę, a po przeformowaniu
w II Batalion Komandosów Zmotoryzowanych 
w walkach o Bolonię. Tradycje tej jednostki 
obecnie kultywuje Zespół Bojowy B Jednostki 
Wojskowej Komandosów z Lublińca.
W dalszą jego opowieść aż trudno mi uwie-
rzyć.
– Jednym z najbardziej spektakularnych wy-
darzeń, w którym wzięła udział 1 Samodziel-
na Kompania „Commando”, była obrona 
włoskiej wioski Pescopennataro. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem 1943 r. w trudnych, zi-
mowych warunkach, 80 polskich komando-
sów skutecznie powstrzymało atak ok. 250 
niemieckich Strzelców Alpejskich. Szturmy 
niemieckie były ponawiane kilka razy w cią-
gu nocy, ale nad ranem pozostali tylko zabici 
i ślady po rannych. Komandosi mieli jednego 
rannego – opowiada mój rozmówca.

Nie tylko zabawa

Grupy rekonstrukcyjne tworzą ludzie z pa-
sją. Wielu z nich na pewnym etapie życia 
marzyło o tym, by zostać zawodowym żoł-
nierzem, jednak warunki zdrowotne im na 
to nie pozwoliły. Pracują zawodowo, mają 
własne firmy, uczą się lub studiują. Choć nie 
są prawdziwymi komandosami, to jednak 

widać w nich niezwykłą wolę walki i wiarę
w sens tego, co robią.
– Nie jest naszym zamiarem jedynie poka-
zywać to, co nosimy na sobie – tłumaczy 
jeden z rekonstruktorów elitarnej jednostki 
brytyjskiej piechoty morskiej Royal Marines 
obładowany sprzętem bojowym do tego 
stopnia, że aż dziwię się, że tak swobod-
nie ze mną rozmawia. – Spotykamy się na 
musztrze. Mamy regulamin użycia ognia. 
Próbujemy śledzić bieżące starcia, które 
były udziałem Royal Marines, czy to w Iraku, 
czy w Afganistanie. Możemy też pochwalić 
się kontaktami z byłymi żołnierzami Royal 
Marines w Wielkiej Brytanii. Podejmujemy 
także, tzw. „marsz trzydziestomilowy”, któ-
ry jest elementem selekcji dla kandydatów 
do Royal Marines. Trzeba przejść dystans
60 km w ciągu jednego dnia z obciążeniem 
15 kg, jeśli chodzi o plecak, do tego docho-
dzi replika broni o masie zbliżonej do bro-
ni właściwej. Chcemy pokazać, że człowiek 
jest zdolny do naprawdę bardzo wielu wy-
rzeczeń, bo wszystko to, co pomaga nam 
wygrać, zwyciężać, przetrwać, walczyć, 
znajduje się nie tylko w naszych mięśniach 
i w naszym ciele, ale przede wszystkim
w głowie. 

Z dreszczykiem emocji

Według rekonstruktorów siła psychiczna to
u komandosa podstawa skutecznego dzia-
łania. Oczywiście ogromną wagę mają także 
umiejętności, które są nabywane w trakcie 
szkoleń. Wkrótce możemy się o nich przeko-
nać, gdy poszczególne grupy zaczynają swoje 
pokazy w ramach trzeciej edycji Festynu Ko-
mandosa w Dziwnowie. Obserwujemy de-
sant z wody, odbicie dziennikarza BBC z rąk 
talibów, przechwycenie pojazdu z ładunkiem 
wybuchowym oraz starcie żołnierzy Wehr-
machtu z komandosami na plaży. Całości 
pikanterii nadaje niespodziewana sierpnio-
wa burza. Wszędzie słychać ostre komendy 
rzucane w języku niemieckim i angielskim, a 
także strzały. Niebo rozświetlają flary rzucane

z ogromnej łodzi desantowej typu RIB. Od 
nadmiaru emocji może zakręcić się w głowie. 
Jednak ani huki, ani dym, ani nawet groźnie 
wycelowane lufy karabinów nie są w stanie 
przestraszyć turystów, a zwłaszcza najmłod-
szych. Tłumnie gromadzą się na pokazach. 
Chętnie biorą udział w konkursach, oglądają 
bazy wojskowe, broń, pojazdy, robią sobie 
zdjęcia z rekonstruktorami – im dziwaczniej 
ubrany, tym lepiej. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszy się samochód willys, kolekcja 
karabinów wyborowych, ogromne działo 
bezodrzutowe używane kiedyś przez armie 
Układu Warszawskiego, a także spacer po 
polu minowym z detektorem elektromagne-
tycznym w asyście urodziwych młodzieńców 
w mundurach jednostki Royal Marines. Ci, 
którzy wolą bujać w obłokach, pod przewod-
nictwem Pawła Mosznera, byłego żołnierza 
sił specjalnych, przyglądają się składaniu 
spadochronu i uczą zasad profesjonalnego 
skoku spadochronowego. W tzw. checkpo-
incie można także przejrzeć materiały na 
temat „siedmiu wspaniałych” – siedmiu bar-
dzo młodych żołnierzy, którzy zginęli pod-
czas ostatniego pobytu 3 Brygady Komando-
sów Królewskiej Piechoty w Afganistanie. 
Na festynie obecni są również komandosi 
z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lu-
blińca, którzy prowadzą akcję promocyjną 
jednostki i prezentują uposażenie żołnierza 
wojsk specjalnych. U stóp jednego z nich 
leżą jakieś masywne, tajemnicze materiały, 
które w żaden sposób nie przypominają ba-
gażu podręcznego pasażera pierwszej klasy.
– To jest sprzęt płetwonurka bojowego: pian-
ka i skafander, aparat tlenowy o obiegu za-
mkniętym. Obecnie wykorzystywany jest do 
nurkowania nad morzem w Polsce. Także w 
bardzo zimnej wodzie i pod lodem – tłumaczy, 
widząc moją konsternację, twardziel z JWK.
Ku uciesze dzieci niektórzy komandosi po-
stanowili bawić się z nimi w chowanego, 
starając się jak najbardziej upodobnić się do 
otoczenia. Jeden z nich ma umorusaną twarz 
i stoi nieruchomo. Drugi, cały pokryty liśćmi, 
pomaga chętnym rozpracować ukryte w siat-
ce maskującej działo. Moją uwagę zwraca na-
tomiast inna postać, stojąca trochę w oddali. 
– Byłem na zmianie w Afganistanie – przy-
znaje. – Wiadomo, że żołnierz jadący na 
misję powinien spodziewać się tego, co tam 
zastanie, bo nie jest tam bezpiecznie. Ale tak 
naprawdę nie może przewidzieć tego, co tam 
się będzie działo. Trzeba ufać sobie, a zwłasz-
cza kolegom – podsumowuje.

Tradycje

Festyn ma także drugie dno. To nie tylko czas 
pokazów i prezentowania uposażenia woj-
skowego. Dla byłych żołnierzy 1 Batalionu 
Szturmowego to również okazja do integra-
cji, spotkań po latach, wspomnień. Bowiem 
tutaj, w Dziwnowie, w 1964 roku została 
utworzona ta ściśle tajna jednostka, której 
znak rozpoznawczy do dziś stanowią cha-
rakterystyczne czerwone berety. 

Po przygodę do DziwnowaPo przygodę do Dziwnowa

Festyn Komandosa to prawdziwa gratka dla najmłodszych
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– Pomysłodawcą festynu było Stowarzy-
szenie Na Rzecz Kultury i Edukacji. Wielkie 
zasługi ma w tym względzie Witold Brzo-
zowski. To on porozumiał się ze Zbigniewem 
Jeszką, prezesem działającego tutaj III od-
działu Związku Polskich Spadochroniarzy, do 
którego należy wielu byłych żołnierzy 1bsz. 
Oni obaj to rozpoczęli – wyjaśnia rzecznik 
prasowy festynu, Stanisław Solski. 
O Zbigniewie Jeszce, byłym dowódcy plu-
tonu płetwonurków, krążą legendy. Witold 
Brzozowski również zapisał się na kartach 
historii, jako komandos od zadań specjal-
nych. Obecnie pełni funkcję dyrektora Sto-
warzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji oraz 
Zespołu Szkół Społecznych im. prof. Piotra 
Zaremby w Dziwnowie. Nie obca jest mu fi-
lozofia Józefa Tischnera. Przed lekcją zaś lubi 
czytać uczniom, m.in. wiersze ks. Jana Twar-
dowskiego. Wraz z innymi byłymi żołnierza-

mi 1bsz w specjalnym kodeksie honorowym 
zobowiązał się do przekazywania „najcen-
niejszych wartości moralnych takich, jak 
patriotyzm, wierność przysiędze wojskowej
i odwaga młodemu pokoleniu Polaków”. 
Wśród organizatorów warto wymienić jesz-
cze jednego byłego twardziela w czerwo-
nym berecie: Ryszarda Czerkawskiego, który 
nie tylko wspiera organizację festynu, ale 
dla każdego ma zawsze życzliwy uśmiech
i dobre słowo. To on bierze mnie pod ramię
i prowadzi na popołudniowy apel byłych żoł-
nierzy 1bsz.
– Z dumą możemy mówić o tym, że najlep-
sza pod względem szkolenia i wyposażenia 
jednostka Wojska Polskiego stacjonowała 
właśnie tu w Dziwnowie. Ta elita polskiej ar-
mii stała się dla wielu również szkołą wycho-
wania obywatelskiego – tymi słowami bur-
mistrz Dziwnowa, Grzegorz Jóźwiak, wita 
zebranych gości. 
Wraz z nimi staję się świadkiem historyczne-
go momentu przekazania repliki sztandaru
1 Batalionu Szturmowego Jednostce Woj-
skowej Komandosów z Lublińca, który zo-
stanie umieszczony w Sali Tradycji na terenie 
jednostki. 
– Wierzę, że będzie on dobrze reprezentowa-
ny i będzie przypominał tradycje związane
z 1bsz – mówi Witold Brzozowski.

Następuje seria podziękowań dla tych, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania ko-
lejnej edycji Festynu Komandosa. Również 
goście z Lublińca: zastępca dowódcy JWK, 
ppłk Sławomir Drumowicz oraz dowódca 
Zespołu Bojowego A JWK, „Biały” przygoto-
wali własne wyróżnienia. Najbardziej ciekawi 
mnie medalion pamiątkowy z emblematem
1 Polskiego Samodzielnego Batalionu Spe-
cjalnego, którego tradycji spadkobiercami 
jest właśnie Zespół Bojowy A. Wręczając go 
poszczególnym osobom, „Biały” napomina:
– Zasada jest taka: nosimy go zawsze przy so-
bie. Zwłaszcza, jeśli mamy zamiar się spotkać 
w gronie żołnierzy zespołu bojowego, bo
ten, kto go nie ma, stawia wszystkie kolejki.
Apel kończy uroczyste wyprowadzenie pocz-
tu sztandarowego. Jako ostatni maszeru-
ją komandosi z Lublińca, dumnie dzierżąc
w dłoni replikę sztandaru 1bsz. Goście po-

woli opuszczają salę, a byli żołnierze 
z radością odnajdują kolegów w tłu-
mie i witają się z nimi ze wzrusze-
niem. Za chwilę udadzą się na teren 
Ośrodka Sportów Wodnych „Wydry”, 
by wspólnie powspominać stare do-
bre czasy. Obecnie jest to królestwo 
Zbigniewa Jeszki, który prowadzi 
tu wakacyjne półkolonie dla dzieci, 
a także udziela lekcji nurkowania. 
Dzięki nawiązaniu współpracy z do-
wództwem JWK, komandosi odbyli 
„na Wydrach” już trzy zgrupowania 
nurkowe.

Pamięć przede wszystkim

Kolejny dzień wita mnie nową porcją 
wrażeń. Wcześnie rano byli żołnierze 
1bsz, komandosi z Lublińca, a także 
przedstawiciele władz Dziwnowa sta-
wiają się na uroczystości przy Pomni-

ku Komandosa. Do ich grona dołączyli także: 
dowódca wojsk specjalnych, gen. bryg. Piotr 
Patalong oraz były komandos, prezes Związ-
ku Polskich Spadochroniarzy, gen. dyw. w st. 
spocz. Jan Kempara. Następuje symboliczne 
odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci by-
łego dowódcy 1bsz, ppłk Tadeusza Wandz-
la, ufundowanej, m.in. ze składek jego 
podwładnych. Rangę temu aktowi nadaje 
fakt, że odsłonięcia tablicy dokonują syno-
wie zmarłego dowódcy: Zbigniew i Ryszard 
Wandzlowie. 
– Nasz ojciec zginął, gdy byłem jeszcze ma-
łym chłopcem. To dzięki rozmowom prowa-
dzonym od lat z jego żołnierzami, znam licz-
ne szczegóły jego służby. Oni przedłużyli mu 
życie – mówi wzruszony Ryszard Wandzel.
Kolejny punkt uroczystości to msza św. polo-
wa sprawowana w intencji zmarłych koman-
dosów, a także tych, którzy pozostali jeszcze, 
by być świadkami bogatych tradycji wojsk 
specjalnych. Główny celebrans, ks. ppłk Ze-
non Sodzawiczny przybliża sylwetkę patrona 
dnia, św. Ludwika, który był nie tylko władcą 
Francji, ale także żołnierzem oraz wzorowym 
mężem i ojcem rodziny.
– Modlę się o wszelkie potrzebne łaski dla 
żyjących żołnierzy, by wzorem dzisiejszego 
patrona, pełni Bożego błogosławieństwa, 
zmierzali drogą ku przyszłości, i ku temu ce-

lowi, który wyznaczył Jezus Chrystus – mówi 
kapelan.
Przepiękna melodie wgrywane przez orkie-
strę kobziarzy wprowadzają w nastrój za-
dumy i modlitewnej refleksji. Tuż po Mszy 
św. ich dźwięk prowadzi nas na cmentarz 
komunalny, aby uczcić tych żołnierzy, którzy 
odeszli już „na wieczną służbę”. Modlitwie 
asystuje proboszcz parafii polskokatolickiej 
p.w. Narodzenia NMP w Toruniu, ks. prof. 
Mirosław Michalski, którego pasja spado-
chroniarstwa i nurkowania zjednała mu serce 
niejednego twardziela z Dziwnowa. Wkrótce 
rozbrzmiewa tęskny ton melodii granej przez 
orkiestrę kobziarzy. To naprawdę wzruszają-
cy moment: byli żołnierze 1bsz podchodzą 
do miejsc spoczynku swoich kolegów, na 
których widnieją emblematy 1bsz i zapala-
ją lampiony na znak tego, że pamiętają lata 
wspólnej służby, jako elita polskiego wojska.

Powrót do korzeni

To jednak nie koniec wspomnień. Gdy za 
chwilę przekraczamy bramę jednostki woj-
skowej, która kiedyś należała do 1 bsz, mam 
wrażenie, że czas się zatrzymał. Nagle wokół 
mnie roi się od czerwonych beretów. To już 
nie są starsi panowie, a komandosi z krwi
i kości. Pozują do zdjęć, biegają po budyn-
kach, zaglądają do izb i sal żołnierskich, wpro-
wadzając obecnie stacjonujących tu żołnierzy 
Marynarki Wojennej w konsternację. Słychać 
głosy: „Patrz! Tu spałem!”, „A tu męczyliśmy 
zające” – czyli w żargonie komandosów: żoł-
nierzy pułku rozpoznania radio-lokacyjne-
go, którzy także mieli tutaj swoją jednostkę. 
– Po tym placu tak nas przeganiali, że żadna 
trawa nie rosła. Co zasadzili, znów wydepta-
na. Nie to, co teraz – śmieje się jeden z pod-
ekscytowanych reprezentantów 1bsz. 
Pilnujący porządku żołnierze MW przyjmują 
te przechwałki z pokorą. Wiedzą, że ci ludzie 
wciąż żyją atmosferą tamtych dni, kiedy ra-
zem mogli dokonywać niesamowitych rzeczy. 
Do tej pory budzą respekt i są owiani legen-
dą. Zebrali się tu raz jeszcze, by razem sta-
nąć do apelu w miejscu, gdzie tyle lat służyli, 
jako elita polskiego wojska. By spojrzeć sobie
w oczy, rozpoznać się i uścisnąć sobie rękę.
– Nie wiem, czy w innych formacjach wojsko-
wych jest coś takiego, co ma miejsce właśnie 
w czerwonych beretach: wzajemny szacunek, 
darzenie się sympatią. Często tu w mieście 
słychać na ulicy: „Jurek!” „Zbyszek!”. Starzy 
dziadkowie rzucają się sobie w objęcia. Na-
wet u niektórych widziałem łezki w oczach. 
To wszystko dzięki Witoldowi Brzozowskiemu 
i Rysiowi Czerkawskiemu, że podjęli się tak 
trudnego zadania. Że tym ludziom chciało 
się chcieć – mówi z rozrzewnieniem Jerzy
Suski, który także wiele lat służył w 1bsz.

I oby chciało się dalej.

Karolina Anna Kwaśniewska

Szczególne podziękowania składam organi-
zatorom Festynu Komandosa za ich ciepłe 
przyjęcie i umożliwienie przeżycia tego nie-
zwykłego czasu. Na ostatniej stronie numeru 
znajduje się również fotorelacja z festynu)

Uroczyste przekazanie repliki sztandaru 1bsz
Jednostce Wojskowej Komandosów z Lublińca
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Biskup Józef Guzdek poświęcił 14 sier-
pnia w Sanktuarium O. Pio na Prze-
prośnej Górce piękne wotum od Woj-
ska Polskiego. Piękne jak piękna jest 
Niepokalana i wszystko, co jest z Nią 
duchowo związane – figurę Niepokala-
nej w płaszczu z odznakami jednostek 
wojskowych. Jaki jest rodowód tej ini-
cjatywy? 
– Przez kilkadziesiąt lat jako Paulin, a potem 
kurator sztuki wotywnej dotykałem tej ta-
jemnicy Jasnej Góry, zapisanej w zbiorach, 
fundacjach, kolekcjach, ofiarowanych przez 
wieki Matce Bożej. Tajemnicy zapisanej też 
w losach donatorów i różnych jasnogórskich 
pielgrzymów. Bo przecież przynosili tu swe 
dary królowie, hetmani, szlachta, rycerstwo, 
liczne środowiska zawodowe, stowarzysze-
nia, organizacje. Są wśród jasnogórskich 
darów wielkie wota, ale i wota z okresu nie-
woli narodowej, np. biżuteria patriotyczna 
z okresu powstania styczniowego, biżuteria 
żałobna. Dotykałem tej spuścizny, tego dzie-
dzictwa obecnego w znakach materialnych, 
w różnych pamiątkach i starałem się odczy-
tywać ten przekaz. Tę ciągłość dziedzictwa 
religijnego, patriotycznego, narodowego. 
Bo nie tylko królowie, ale i prezydenci zosta-
wiali tu swoją spuściznę; mamy np. spuści-
znę prezydenta Mościckiego czy prezydenta 
Wałęsy. Mamy bardzo bogate kolekcje od-
znaczeń i orderów. Z Londynu przywiozłem 
prawie 3 tysięczną kolekcję felerystyczną 
(odznaki i ordery wojskowe)…

Ma więc ojciec ogląd i przegląd cało-
ści tych jasnogórskich skarbów naro-
dowych. Ważnych przecież nie tylko 
dla ofiarodawców. Oni chcieli nam coś 
powiedzieć, przekazać za pomocą tych 
darów?
– To wszystko zaowocowało takim we-
wnętrznym imperatywem – zachowania dla 
przyszłości znaków obecnego Wojska Pol-
skiego. Zwłaszcza że armia przeżywa czas 
zmian; znikają niektóre jednostki, powstają 
nowe struktury. Chciałem to „dziś” naszego 
wojska niejako zatrzymać w kadrze pamięci 
religijnej, patriotycznej i narodowej – tu na 
Jasnej Górze.
Jeżdżę po różnych jednostkach wojskowych 
i widzę, jak oni pielęgnują te swoje znaki, 

tria” z Panem Markiem Soczykiem na czele, 
nad którą również sprawuję pieczę.

Ojciec, inwentaryzując przeróżne daro-
wizny, przedmioty, dotyka również w 
sensie dosłownym „relikwii”… Które 
są szczególnie bliskie kapelańskiemu 
sercu?
– Rzeczywiście, przez moje ręce jako inwen-
tora przechodziły tak różne i tak liczne rze-
czy, że pomyślałem, że te zbiory jasnogórskie 
opowiadają nasze dzieje. To przecież ponad 
630 lat. Tu można odczytać historię Jagiel-
lonów, królów elekcyjnych, Wazów, Sasów, 
dzieje Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
tu krzyżują się dzieje Litwy i Lwowa. Z tych 
śladów, które na Jasnej Górze zostawiły po-
kolenia można odczytać historię Polski. I tę 
chwalebną, piękną, ale i tę trudną – czas nie-
woli narodowej. Kiedy Polska była pod zabo-
rami, Polacy na Jasnej Górze, u Matki, szu-
kali oparcia. Tu czuli się wolni. Stąd te iskry 
Matczynej miłości, te impulsy jasnogórskie 
szły z nimi na zsyłki, na Syberię, do obozów 
koncentracyjnych. W sercach i wywożonych 
stąd pamiątkach, medalikach, krzyżykach, 
ryngrafach. I te pamiątki zatoczyły koło. 
Wracały jako relikwie. 
Gdy brałem do ręki te polskie orzełki, rzeź-
bione na Syberii, tom całował…
Ktoś z rodziny przywiózł ubranie Sybiraka; 
drewniaki, waciak. Pokazywane były na wy-
stawie czasowej. Niestety, ze względu na 
ograniczenia powierzchni wystawienniczej, 
wiele bardzo cennych przedmiotów prze-
chowujemy w magazynie. A one mają wiel-
kie walory edukacyjne i powinny być poka-
zywane, zwłaszcza młodemu pokoleniu.
To proste znaki, ale jak wiele mówią. Ktoś 
przywiózł wywiezioną z Oświęcimia chochlę 
racji żywnościowej…

Matka Boża w płaszczu z odznakami jed-
nostek Wojska Polskiego została uroczy-
ście wniesiona na ramionach Podhalań-
czyków na czele tegorocznej pielgrzym-
ki wojskowej. Dziś stoi w Bastionie św. 
Rocha obok Matki Bożej Hetmanki Żoł-
nierza Polskiego i relikwii – pamiątek po 
ofiarach tragedii smoleńskiej. Czy eks-
pozycja będzie rozszerzona? 
– Bastion św. Rocha jest dziś skarbcem pa-
mięci narodowej. W dużej części bastion zo-
stał odsłonięty. W kazamatach twierdzy, skąd 
wywiezione zostały tony ziemii, uzyskaliśmy 
ciekawe wnętrze. I ta pierwsza część skarbca 
historii narodu została ukształtowana. Żeby 
drugą część bastionu zagospodarować – po-
trzeba kilkudziesięciu milionów złotych… 
A władze mają swój program konserwator-
ski. W tej chwili dostaliśmy grant od mar-
szałka województwa śląskiego. Odnowiony 

jak studiują heraldycznie, jak umocowują 
prawnie. Wizytówką jednostki wojskowej 
jest na pierwszym miejscu sztandar a na dru-
gim odznaka. Żołnierski płaszcz Matki Bożej
z odznakami 111. jednostek wojskowych, 
założony na ramiona Niepokalanej, to prze-
krój ich wysiłku, ambicji, ale i tożsamości. 
Oddając to wszystko Matce Bożej zawierzają 
się Jej przez ten akt. 
W ślad za odznakami idzie całe archiwum, 
czyli dokumentacja (akty przekazania). Niektó-
re bardzo starannie opracowane graficznie.
Przez 15. lat służby kapelana wojskowe-
go rozpoznawałem ich potrzeby religijne, 
ich tęsknoty duchowe, ich głód sacrum. 
(Przypomnijmy, że ojciec Jan Golonka służył
i nadal służy większym i mniejszym grupom 
wojskowych pielgrzymów jako przewodnik 
po skarbach Jasnej Góry. To też źródło wiedzy 
dla duszpasterza o tym środowisku, jego reli-
gijnych przeżyciach, stosunku do wartości…)
Powiedzmy sobie szczerze, że w okresie ko-
munistycznym wielu wojskowych i ich rodzi-
ny było pozbawionych kontaktu z modlitwą, 
z praktykami religijnymi. 
Pozbawienie, szczególnie rodziny, elemen-
tów życia duchowego, to barbarzyństwo dla 
człowieka. Skutkuje postępującym zdzicze-
niem obyczajów; stąd coraz więcej cham-
stwa, walki, pospolitej pyskówki.
A w etosie wojska jest obrona wolności, 
wartości patriotycznych, szeroko rozumianej 
kultury i dziedzictwa narodu.
Dlaczego wybraliśmy figurę Niepokalanej? 
Bo to właśnie pierwsze, najstarsze przed-
stawienie Maryi, które wojsko wybrało. No 
i przez wiele lat patrzyłem, zachwycałem się 
białą figurą Niepokalanej w prezbiterium Ka-
tedry Polowej, która w święta Maryjne i na-
rodowe przywdziewała żołnierski płaszcz. 

Jak te inspiracje przełożyły się na orga-
nizację całego przedsięwzięcia?
– Ekscelencja biskup Józef Guzdek podczas 
poświęcenia figury na Przeprośnej Górce za-
uważył, że wiele jest pomysłów, ale pomysł 
trzeba zrealizować.
Biskup pomysł pobłogosławił i przyjął nad 
nim wraz z gen. broni Zbigniewem Głowien-
ką honorowy patronat. Cały trud korespon-
dencji, nawiązania kontaktów przyjął WKU 
Częstochowa z ppłk. Krzysztofem Tarapa-
czem na czele.
Radowało się moje kapelańskie serce, gdy
w odpowiedzi wielu zgłaszało pragnienie 
uroczystego przekazania odznaki, uczestni-
czenia we Mszy św. przed Cudownym Obra-
zem. To była swoista pielgrzymka z dowódcą 
jednostki i delegacją.
Inne techniczne sprawy, jak zakup figury, 
uszycie płaszcza i umocowanie na nim od-
znak przyjęła jasnogórska fundacja „Pro Pa-

„Ósmy Sakrament” dla Polski„Ósmy Sakrament” dla Polski
Z O. płk. dr. Janem Golonką, kuratorem zbiorów sztuki wotywnej
na Jasnej Górze, emerytowanym kapelanem wojskowym,
rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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jest wjazd na Jasną Górę, dom muzyków. Do 
końca roku musimy dokończyć konserwację 
Bazyliki. W tej chwili w nawie północnej pra-
cuje 20-30 konserwatorów. To wielkie przed-
sięwzięcie. 
Odnowiona jest dwupiętrowa kaplica Serca 
Pana Jezusa i kaplica Relikwii.

„Przyjmij Królowo Jasnogórska/ Losem 
Ojczyzny obarczonych/Strażników źró-
deł i pamięci/Nie umieliśmy ich ochro-
nić…” Te słowa widnieją na Epitafium 
Smoleńskim. Widziałam wielu ludzi 
zatrzymujących się przy tym przejmu-
jącym epitafium na dziedzińcu przed 
Kaplicą Matki Bożej…
– Jasna Góra miała obowiązek upamiętnie-
nia tej wielkiej tragedii narodowej. W ba-
stionie św. Rocha jest wystawa fotograficz-
na poświęcona jasnogórskim pielgrzymom, 
którzy nie dolecieli do Katynia 10 kwietnia 
2010 r. 
Mamy też pamiątki po Biskupie Płoskim, 
Księdzu Janie Osińskim, Generale Błasiku, 
Generale Kwiatkowskim, ofiarowane przez 
rodziny.
Jasnogórskie Epitafium Smoleńskie zostało 
poświęcone i odsłonięte w Uroczystość Mat-
ki Bożej Królowej Polski, 3 Maja 2012 r. To 
bardzo przemyślany projekt krakowskiego 
artysty Lecha Dziewulskiego.
U podstawy epitafium są cztery strofy wier-
sza a pomiędzy nimi tablica, którą władze 

rosyjskie usunęły z miejsca tragedii, z po-
wodu prawdy wyrażonej w słowach o ludo-
bójstwie w Katyniu. Ta odrzucona tablica, 
jak odrzucony kamień, stała się na Jasnej 
Górze wymownym znakiem. 
Powyżej wyryte są w spiżu nazwiska 96. 
osób, które zginęły w drodze do Katynia. 

Nad nimi las i jakby torujące drogę do katyń-
skiego Krzyża ogniki świeczek. Wokół jed-
nego z drzew owinięta stuła Biskupa Tade-
usza Płoskiego. Kompozycję wieńczy Oblicze 
Matki Bożej – ukojenie i nadzieja trwająca 
przy krzyżu Golgoty Wschodu.
Przed samym wejściem do Kaplicy Matki 
Bożej można się zatrzymać przy Tablicy Ja-
snogórskich Ślubów Narodu, poświęconej 
26 sierpnia 2012 r. Ten program pracy du-
chowej i odnowy moralnej Polaków, napisał 
Prymas Wyszyński, uwięziony przez komuni-
stów w Komańczy. 
Ars i sacrum na Jasnej Górze się scalaja
i tworzą wielką pedagogię dla młodych, dla 
narodu polskiego.
Tu dotykamy zawierzenia Maryi przez Pryma-
sa Hlonda, Prymasa Wyszyńskiego („Wszyst-
ko postawiłem na Maryję”) Jana Pawła II 
(Cały Twój, Maryjo).
Dziedzictwo Jasnej Góry to jest dziś dla Pola-
ków zobowiązanie do rachunku sumienia.
Na spotkaniach z młodzieżą powtarzałem, że 
Jasna Góra to „ośmy sakrament” dla Polski.

Bóg zapłać za rozmowę.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Ppłk Krzysztof Tarapacz (WKU Częstochowa):

– To było nasze wspólne dzieło; z O. Janem Golonką, O. Kamilem Szustakiem, Panem Markiem Soczykiem z Fundacji 
Pro Patria. Nie można pominąć wsparcia, jakie uzyskaliśmy z 4. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, którym 
dowodzi płk dr Chrzanowski oraz Wojskowej Administracji Koszar w Katowicach, którą kieruje Pani Małgorzata 
Włodarczyk. Przyjęliśmy na siebie odpowiedzialność za korespondencję, nawiązanie kontaktu z poszczególnymi 
jednostkami. Wystosowaliśmy pismo do Biskupa polowego i poprosiliśmy o patronowanie naszemu przedsięwzię-
ciu. Po uzyskaniu zgody skierowaliśmy list intencyjny do jednostek z prośbą o przesyłanie odznak. Wysłaliśmy 
ponad 200 listów. Odzew był z ponad 120.jednostek. Nie wszystkie jednostki dysponują  takimi odznakami, są
w trakcie zmian, niektóre dopiero wyrabiają. Korzystając z obecności przedstawicielki tak poczytnego pisma, jakim 

jest „Nasza Służba”, apelujemy o nadsyłanie kolejnych odznak. Zgłaszamy gotowość przyjmowania, jeśli życzeniem dowódców i kadry  
będzie, by ich odznaka znalazła się na płaszczu Matki Bożej na Jasnej Górze. Prosimy o kontakt z O. Golonką czy też Panem Markiem 
Soczykiem z jasnogórskiej Fundacji „Pro Patria”.
Gdy figura w płaszczu z odznakami została uroczyście wniesiona przez pielgrzymów wojskowych, mieliśmy wszyscy ogromną satysfakcję 
i radość z tego, co zrobiliśmy.  
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Figura Niepokalanej w płaszczu z odznakami jednostek Wojska Polskiego wniesiona na ramionach Podhalańczyków  
podczas XXI Wojskowej Pielgrzymki  na Jasną Górę
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Pierścień biskupiPierścień biskupi
biskupiej (annulus episcopa-
li ).W VII wieku na synodzie 
rzymskim (610) odbytym za 
pontyfikatu papieża Boni-
facego IV oraz na synodzie
w Toledo (633) pierścień zo-
stał zaliczony do insygniów 
biskupich, wręczanych pod-
czas obrzędu konsekracji 
nowego biskupa. „Przyjmij 
pierścień znak wierności, 
abyś zachowując nieskażoną 
wiarę ustrzegł od wszelkiego 
uszczerbku Oblubienicę Boga 
Kościół Święty. Amen”. Przez 
stulecia, podczas święceń bi-
skupich, główny konsekrator  
wypowiadał taką formułę zawartą w Pon-
tificale Romanum, nakładając pierścień na 
palec serdeczny prawej ręki elekta.
Pierścień biskupi stanowi przede wszystkim 
znak najświętszej wiary (sacrosancte fidei 
signum). Stąd wywodzi się obyczaj całowa-
nia biskupiego, pontyfikalnego pierścienia 
przez wiernych, aby w ten sposób wzmocnić 
swoją wiarę. Pierścień – o czym mówi przy-
toczona wcześniej formuła z obrzędu konse-
kracji – stanowi znak zjednoczenia biskupa
z Kościołem, tego zewnętrznego, potwier-
dzonego przez wybór dokonany przez Stolicę 
Apostolską, i tego sakralnego, dopełnionego
w obrzędzie konsekracji. To także znak, który 
ma wyobrażać niezłomną wierność łączącą 
Kościół z Jezusem Chrystusem. Ma przypo-
minać, biskupowi, że skoro jest Oblubieńcem 
Kościoła, powinien być przygotowany na to, 
że jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie gotów, 
tak jak Chrystus, oddać dla niego życie. Pier-
ścień ma służyć również do tego, aby biskup 
opieczętowywał nim Święte Tajemnice przed 
bezbożnymi, a otwierał je przed wspólno-
tą wiernych, którą stanowi Kościół.
Na pontyfikalnym pierścieniu biskupim zwy-
kle znajduje się szlachetny kamień bez żad-
nych wyobrażeń, choć niekiedy rzeza się na 
nim krzyż. Współcześnie używa się też pier-
ścienia gładkiego – taki pierścień otrzymał 
podczas konsekracji śp. bp Tadeusz Płoski. 
Pierścień wkładany jest na prawą rękę, czyni 
się to dlatego, gdyż spośród dwojga rąk, ta 
uważana jest za dostojniejszą, m.in. dlate-
go, że prawą ręką biskup „rozlewa na głowy 
wiernych święte błogosławieństwo”.
Pierścień biskupi jest wykonany z czystego 
złota. Ten kruszec symbolizuje spoczywające 
na biskupie obowiązki, wskazuje na koniecz-
ność nabycia przezeń tych przymiotów, któ-
re stanowią właściwość złota. Miękkość zło-
ta ma biskupa uczyć, że powinien być łagod-
nym i miłosiernym wobec tych wszystkich, 
którzy podlegają jego pieczy. Czystość jaką 
charakteryzuje się ten metal ma przypomi-
nać o obowiązku prowadzenia nieskazitel-
nego życia i przekazywaniu wiernym niczym 
niezmąconego depozytu wiary. Blask bijący 

Noszenie pierścieni ma odległą, archaiczną 
tradycję. Odnajdziemy ten zwyczaj w oby-
czajowości wielu ludów zamieszkujących 
starożytny Bliski Wschód, w cywilizacji grec-
kiej i rzymskiej. Różne było znaczenie pier-
ścieni, różna forma i materiał z jakiego je 
wykonywano. W starożytnej Grecji, a z bie-
giem czasu także i w Rzymie były symbolem 
człowieka wolnego. Często występowały w 
formach pieczęci sygnetowych, z wyrytymi 
literami lub innymi wyróżnikami graficzny-
mi, których odciskami uwierzytelniano do-
konywane transakcje oraz oznakowywano 
przedmioty należące do właściciela pierście-
nia. Nadawane przez władców, stanowiły 
znak godności, sprawowanych urzędów, 
przynależności do określonych struktur spo-
łecznych. W starożytnym Rzymie nosili je 
senatorowie, legaci, ważniejsi kapłani po-
gańskiego kultu, także żołnierze. W różnych 
kontekstach mówi o pierścieniach Stary Te-
stament. W Nowym Testamencie pierścień 
pojawia się w Chrystusowej przypowieści 
o synu marnotrawnym: „Przynieście szyb-
ko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu 
pierścień na rękę i sandały na nogi!” (Łk 15, 
22), –  poleca ojciec swym sługom wzruszo-
ny głęboko powrotem swego syna ktory „Był 
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się” 
(Łk 15, 24). Pierścień stanowi symbol od-
zyskanej godności i synostwa, które utracił
z własnej woli. Pierścienie, pierścionki są ele-
mentem naszej obyczajowości Najpopular-
niejsze z nich, pierścionki ślubne, stanowią 
rękojmię składanych podczas sakramentu 
małżeństwa przyrzeczeń. Modlitwa, która 
towarzyszy temu momentowi ceremonii 
ślubnej, kiedy nowożeńcy  przekazują wza-
jem sobie obrączki, wyraża pragnienie, aby 
zaślubieni „dochowali sobie doskonałej 
wierności... i zawsze się miłowali”.
Pierścień został szybko włączony do obycza-
jowości wspólnot wczesnochrześcijańskich. 
Z czasem, kiedy ustały prześladowania, stał 
się swoistym wyróżnikiem, znakiem rozpo-
znawczym wyznawców Chrystusa. Pierście-
nie-sygnety zaczęto bowiem przyozdabiać 
motywami charakterystycznymi dla symbo-
liki chrześciajańskiej: wizerunkami Dobrego 
Pasterza, ryby, gołębicy, łodzi, Jonasza, mo-
nogramami Chrystusa. Poczęły pojawiać się 
na nich inskrypcje, jak choćby ta, często spo-
tykana: vivas in Deo – żyj w Bogu. Zamknięta, 
kolista forma pierścienia, niemająca ani po-
czątku, ani końca, stanowiła symbol wiecz-
ności. Barwom minerałów, którymi zwykle 
zdobiono pierścienie (oczka wykonywano 
też z metali, muszli, rogu, pereł) poczęto 
przypisywać określone znaczenia. Zielony 
kamień w pierścieniu (jaspis) symbolizował 
wiarę, niebieski (szafir) – nadzieję; czerwony 
(granat) – miłosierdzie, złoty (topaz) – goto-
wość do spełnienia dobrych uczynków.
 Z biegiem czasu wykształcił się typ pierście-
nia, który stał się oznaką władzy i godności 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

od złota ma stanowić odpowiednik blasku, 
jakim dobre uczynki będą rozświetlać drogę 
biskupiej posługi, natomiast właściwa zło-
tu ciężkość ma uświadamiać  doskonałość 
wszystkich podejmowanych przez biskupa 
działań.
Oprócz pierścieni pontyfikalnych biskupi 
używają także pierścieni sygnetowych, naj-
częściej z wyobrażeniem własnego herbu. 
Bardziej okazałą, rozbudowaną formę przy-
bierają pierścienie kardynalskie, wręczane 
przez Ojca Świętego, podczas uroczystego 
konsystorza. Zwykle zdobiący je szafir otacza 
wieniec z diamentów, pierścienie takie zdo-
bi także herb lub monogram ich właściciela. 
Warto jeszcze wspomnieć, że Stolica Apo-
stolska w wyjątkowych przypadkach udzie-
la pozwolenia na noszenie pierścieni przez 
opatów zakonów; prawo noszenia pierście-
nia maję też członkowie niektórych, głównie 
posiadających odległą metrykę, kapituł ka-
tedralnych, także doktorowie teologii, jako 
znak „nauki zasługi” jest to prosty pierścień 
bez ozdób i kamieni szlachetnych. 
W tradycję Kościoła wpisany jest jeden szcze-
gólny pierścień, zwany Pierścieniem Rybaka. 
Oznaka urzędu papieskiego, symbol zaślu-
bin papieża z Kościołem. Na pierścieniu tym 
wyobrażona jest postać św. Piotra Apostoła 
na łodzi wyciągającego sieć z wody. Podczas 
inauguracji pontyfikatu Pierścień Rybaka 
wkłada papieżowi na palec jeden z kardyna-
łów. Pierścień ten był przez wieki używany 
do stemplowania ważniejszych dokumen-
tow papieskich: bulli i breve. Z chwią śmierci 
papieża Pierścień Rybaka jest łamany. Doko-
nuje się tego na specjalnym kowadełku, przy 
użyciu złotego młotka. W aspekcie prawnym 
dopiero ta czynność wyznacza koniec papie-
skiego pontyfikatu. Utrwalił się zwyczaj, że 
szczątki zniszczonego, szczerozłotego Pier-
ścienia Rybaka otrzymują papiescy kamer-
dynerzy.
Nachylajmy się ze czcią nad pierścieniem bi-
skupim – znakiem najświętszej wiary (sacro-
sancte fidei signum). Naszej wiary.

Jędrzej Łukawy
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæNiebanalne
życiorysy

Ksiądz Wiktor Judycki 
urodził się 25 lutego 
1905 roku w Bobruj-
sku, jako syn Wiktora 
i Magdaleny z Mrocz-
kowskich.

Studiował w Seminarium Metropolitalnym 
w Wilnie oraz na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. 
Wyświęcony na kapłana w 1932 roku, był 
wikariuszem i katechetą w Słobudcea na-
stępnie w Oszmianie.
W 1938 roku został powołany do służby 
wojskowej. Był kapelanem 3 Szpitala Okrę-
gowego w Grodnie. 1 września 1939 roku 
został kapelanem Podlaskiej Brygady Kawa-
lerii. Przeszedł szlak bojowy Brygady, wal-
czącej w składzie Samodzielnej Grupy Ope-
racyjnej „Narew”. 24 września, po wkrocze-
niu wojsk sowieckich, przekroczył granicę
i został internowany na Litwie. 13 lipca 1940 
roku, po zajęciu Litwy przez wojska sowiec-
kie, został aresztowany przez NKWD. Osa-
dzono go w obozie w Kozielsku, a następnie 
przeniesiono do Griazowca. Mimo zakazów 

i grożących konsekwencji pełnił w obozach 
obowiązki duszpasterskie. W Kozielsku był 
kapelanem założonego przez oficerów Ry-
cerskiego Koła Maryjnego. Przyczynił się do 
powstania płaskorzeźby Matki Boskiej Ko-
zielskiej. Był szerzycielem jej kultu oraz jego 
opiekunem i strażnikiem, gdy płaskorzeźba 
była umieszczona w kaplicy dowództwa
II Korpusu Polskiego.
Zwolniony z obozu, 3 września 1941 roku 
wstąpił do Armii Polskiej w Rosji Sowieckiej. 
Został kapelanem 5 pułku artylerii ciężkiej 
formującego się w Tatiszczewie. 28 sierpnia 
1942 roku mianowano go kapelanem Ko-
mendy Obwodu Ewakuacyjnego nr 1. Wraz z 
Armią gen. Andersa wyszedł z ZSRS na Środ-
kowy Wschód. Od 20 października 1942 r. 
był zastępcą proboszcza 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich. 14 czerwca 1943 roku otrzymał 
awans na stopień proboszcza (podpułkow-
nika). 2 września 1943 roku został probosz-
czem 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Wziął 
udział w kampanii włoskiej. Uczestniczył 
m.in. w walkach o Monte Cassino, Ankonę
i Bolonię. 13 czerwca 1944 roku, na wzgórzu 

Ks. Wiktor Judycki (1905-1955) – kapłan archidiecezji wileńskiej, kapelan 
Podlaskiej Brygady Kawalerii, proboszcz 5 Kresowej Dywizji Piechoty

575 nad doliną rzeki Liry, poświęcił pomnik-
krzyż poświęcony żołnierzom dywizji pole-
głym w walkach o zdobycie Piediemonte.
Ks. Judycki został odznaczony Orderem Wo-
jennym Virtuti Militari V klasy numer 12457. 
Po demobilizacji przybył do Wielkiej Brytanii. 
Był polskim duszpasterzem przy Brompton 
Oratory w Londynie oraz rektorem Instytu-
tu i Koła Religijno-Rycerskiego Najświętszej 
Marii Panny Zwycięskiej Marianum. Organi-
zował pomoc dla wdów i sierot po żołnier-
zach 5 Dywizji. Był jednym z organizatorów 
funduszu dywizyjnego dla finansowania tej 
pomocy oraz prezesem jego zarządu.
Zmarł przedwcześnie, 4 lutego 1955 roku
w Londynie. Spoczywa na Cmentarzu Bromp-
ton.
Odznaczony był dwukrotnie Krzyżem Wa-
lecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza-
mi (trzykrotnie), Złotym Krzyżem Biskupa 
Polowego, Krzyżem Pamiątkowym Monte 
Cassino i włoskim Croce al Valor Militare. Od 
biskupa polowego WP Józefa Gawliny otrzy-
mał przywilej używania rokiety i mantoletu.

Bogusław Szwedo

CARMEN PATRIUM 
– to pieśń ojczysta 
albo pieśń ojców 
jak nazwał „Bo-

gurodzicę” ks. Jan Długosz, wielki polski 
historyk. Właśnie tekst tej pieśni, która 
stanowi klejnot naszego kulturalnego 
dziedzictwa, rozpoczyna antologię naj-
piękniejszych śpiewów patriotycznych 
zaprezentowanych w albumie „Pieśń Oj-
czysta”. Wydawcą jest Caritas Ordyna-
riatu Polowego Wojska Polskiego.

Wcześniej, przed 25 laty, temat ten – prezenta-
cja pieśni patriotycznych – został zrealizowany 
w formie widowiska poetycko-muzycznego 
„Pieśń Ojczysta” przez Centralny Zespół Ar-
tystyczny Wojska Polskiego. Premiera wido-
wiska, którego scenariusz przygotowali płk 
Grzegorz Leszczyński, dyrektor tegoż Zespołu
i pomysłodawca projektu oraz Helena Cywiń-
ska odbyła się w listopadzie 1987 r. Obok wi-
dowiska historycznego „Polonia Restituta” – 
widowisko „Pieśń Ojczysta” – stanowiło piękny 
prezentem na obchodzoną wówczas 70 rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Dziś otrzymujemy album-śpiewnik, który za-
wiera zestaw najpiękniejszych i najbardziej 
znanych polskich pieśni patriotycznych; do 

Nućmy Pieśń Ojczystą

edycji został dołączony zestaw czterech CD.  
Zamieszczono w nim teksty i nuty (linie melo-
dyczne z głosem solowym) 46 wybranych pie-
śni, powstałych na przestrzeni siedmiu wieków 
wraz z krótkimi komentarzami. O wyborze 
utworów zdecydowała ich popularność, wa-
lory patriotyczne i ciekawa historia związana 
z okolicznościami ich powstania. Znalazły się 
tu pieśni, które z biegiem lat zostały nobilito-
wane do rangi pieśni narodowych i ojczystych, 
oraz piosenki rodzajowe, które stanowią świa-
dectwo czasu.
W notach podane zostały podstawowe bio-
graficzne informacje o autorach, informacje
o roli i historii prezentowanych pieśni, a także 
informacje o wydarzeniach historycznych na 
kanwie których wyrosły.
Ponieważ źródła podają niekiedy różne wersje  
tekstu i melodii pieśni, do publikacji wybra-
ne zostały te, które są najbardziej popularne
i znane, często uświęcone  długa tradycja.
W przeszłości zdarzało się, że te same pieśni 
wydawane były pod różnymi tytułami. Aby 
ułatwić Czytelnikom ich identyfikację, opraco-
wany został potrójny spis treści: chronologicz-
ny, alfabetyczny spis tytułów, z podaniem au-
torów i alfabetyczny spis wg incipitów (pierw-
szych słów pieśni), z odnośnikami do stron.
Dodatkowym walorem publikacji jest bogaty 

materiał ikonograficzny: przedstawiający wy-
darzenia historyczne związane z prezentowa-
nymi pieśniami, fotografie wybitnych postaci, 
reprodukcję obrazów i plakatów. Do śpiewni-
ka dołączony jest komplet 4 płyt CD zawiera-
jących 91 utworów nagranych przez znanych, 
polskich wykonawców – śpiewaków i piosen-
karzy – z towarzyszeniem orkiestry. Większa 
część nagrań pochodzi z archiwum Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego. Na płytach, obok 46 pieśni  umieszczo-
nych w śpiewniku „Pieśń Ojczysta” (na końcu 
każdej noty podano informację o nagraniu), 
znalazły się także inne utwory patriotyczne, 
pochodzące z różnych okresów historycznych. 
Łączy je jedno: są mocno związane z dziejami 
państwa i narodu  polskiego oraz historią orę-
ża. Nie ma chyba polskiego domu, w którym 
nie nuci się – przy różnych okazjach – ojczy-
stych pieśni i piosenek, szczególnie tych, które 
urosły do rangi patriotycznego symbolu. Ich 
bogaty zestaw przynosi ten piękny. Przegląda-
jąc jego stronice utwierdzamy się w przekona-
niu, że warto nucić Pieśń Ojczystą, w rodzin-
nym gronie i czasie biesiadnych spotkań – jest 
bogata, piękna, różnorodna, cementuje naszą 
polska wspólnotę.                                        ab
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Od serdecznego błogosławieństwa polskie-
mu narodowi rozpoczął swoją pierwszą wi-
zytę w Polsce patriarcha Moskwy i całej Rusi 
Cyryl I. Zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego i towarzyszące mu osoby
w czwartek 16 sierpnia powitał na lotnisku 
metropolita warszawski i całej Polski abp 
Sawa. Patriarcha został powitany z godnie 
z ceremoniałem wojskowym. Z lotniska udał 
się bezpośrednio do prawosławnej katedry 
pw. św. Marii Magdaleny. Przewodniczył 
tam doksologii – nabożeństwu oddającemu 
chwałę Trójcy Świętej.
Tego samego dnia w siedzibie Konferencji 
Episkopatu Polski odbyły się rozmowy mię-
dzy delegacją, której przewodniczył patriar-
cha Cyryl a biskupami polskimi. Ustalono, że 
w ślad za podpisaniem wspólnego Przesła-
nia, pracować będzie stały zespół złożony
z przedstawicieli obu Kościołów: Rosyj-
skiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła 
Katolickiego w Polsce. Po spotkaniu w Sali 
plenarnej KEP odbyła się uroczystość wy-
miany ikon. Abp Michalik wręczył Cyrylowi 
I kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, 
zaś patriarcha przekazał przewodniczącemu 
KEP ikonę Matki Bożej Smoleńskiej. Ikonę ta 
została przywieziona już rok temu do Polski 

współpracy – powiedział zwierzchnik Rosyj-
skiego Kościoła Prawosławnego. Wskazał, że 
podejmowanie wysiłków zmierzających do 
pojednania narodów polskiego i rosyjskiego 
jest obowiązkiem chrześcijan. 
Z kolei abp Michalik zwrócił uwagę na histo-
ryczne znaczenie wspólnego dokumentu Ro-
syjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła 
Katolickiego w Polsce. Podkreślił, że zarówno 
spotkanie przywódców obydwu Kościołów, 
jak i podpisany przez nich wspólny doku-
ment zrodziły się z ducha Ewangelii oraz po-
czucia odpowiedzialności za jej głoszenie.
Po uroczystości Prymas–Senior abp Henryk 
Muszyński powiedział dziennikarzom, że 
podpisany dokument będzie Polski miał swo-
je przedłużenie w liście pasterskim biskupów 
polskich. – Musimy przygotować naszych 
wiernych do tego, by to przesłanie zaczęło 
żyć nie tylko wśród elit i tych, którzy tutaj 
byli, ale także w naszych Kościołach i wśród 
szerokich rzeczy ludu – stwierdził.
Zaznaczył też, że porozumienie nie polega 
na przekonywaniu drugiej strony do swoich 
racji, ale powinien odznaczać się szacunkiem 
i mieć formę dialogu. Stwierdził również, że 
nie można zbyt długo patrzeć w przeszłość, 
lecz oba Kościoły powinny skierować wzrok 

przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka. 
Ordynariusz wojskowy otrzymał ją podczas 
zeszłorocznej wizyty w Katyniu. Podczas wi-
zyty Cyryla I została oficjalnie przekazana Ko-
ściołowi w Polsce.
Patriarcha Cyryl I powiedział, że w rocznicę 
katastrofy smoleńskiej metropolita smoleń-
ski Pitirim poprosił go, by wręczył polskim 
katolikom ikonę Matki Bożej Smoleńskiej.
– Chciałbym, żeby ta ikona też została 
umieszczona w godnym miejscu, żeby przy-
pominała o dzisiejszym dniu, o rozpoczętym 
przez nas dialogu, o tym, że pamiętamy skąd 
się wywodzą nasze chrześcijańskie korzenie 
– stwierdził.
Pierwszy dzień wizyty zakończyło spotkanie 
z prezydentem Bronisławem Komorowskim, 
który wyraził nadzieję, że wspólne Przesłanie 
do Narodów Polski i Rosji stanie się ważnym 
krokiem w zbliżeniu między Polakami i Ro-
sjanami .
Punktem kulminacyjnym drugiego dnia wi-
zyty Cyryla I było podpisanie w Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego Wspólnego Przesłania 
do Narodów Polski i Rosji. 
– Wierzymy, że braterski dialog między Pola-
kami i Rosjanami jest wspierany przez Jezu-
sa Chrystusa i dlatego zobaczymy owoce tej 

Czy będzie przełom?Czy będzie przełom?

Wizyta patriarchy Cyryla I w PolsceWizyta patriarchy Cyryla I w Polsce

Apel o pojednanie polsko-rosyjskie oraz 
o krzewienie ewangelicznych wartości 
we współczesnym świecie to  główne 
akcenty wizyty Cyryla I, patriarchy Mo-
skwy i Całej Rusi w Polsce, jaka odbyła 
się od 16 do 19 sierpnia br. zwierzchnik 
rosyjskiego prawosławia i abp Józef 
Michalik, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski podpisali Wspólne 
Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, 
spotkał się z prezydentem Bronisławem 
Komorowskim oraz odwiedził główne 
skupiska prawosławnych na wchodzie 
Polski, przewodnicząc liturgii na Świętej 
Górze Grabarce z okazji święta Przemie-
nienia Pańskiego. Podczas wizyty poja-
wiały się akcenty wojskowe i związane 
z działalnością duszpasterstwa wojsko-
wego. Relacje z wizyty patriarchy rela-
cjonowaliśmy na stronie internetowej
www.ordynariat.pl. Fo
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Modlitewna pamięć

W święto lotnictwa, w katedrze polowej 
odsłonięta została tablica upamiętniająca 
postać płk. pil. Stanisława J. Skarżyńskiego, 
pilota wojskowego, pierwszego Polaka, któ-
ry pokonał samolotem Atlantyk. Uroczystej 
Mszy św. przewodniczył biskup polowy WP 
Józef Guzdek. 
O modlitwę w intencji braci lotniczej po-
prosił biskupa polowego, ks. płk Janusz Ra-
dzik, dziekan Sił Powietrznych RP. – Podczas 
tej modlitwy, w intencji polskich lotników 
wspominamy szczególnie tych, którzy swoje 
życie poświęcili tej wielkiej, lotniczej sprawie 
– powiedział.
W homilii biskup polowy zachęcał lotników 
do naśladowania postawy życiowej płk. pil. 
Skarżyńskiego. – Warto dostrzec związek 
naszego bohatera z wartościami ewange-

Tegoroczne obchody Święta Lotnictwa obfitowały w wiele niepowtarzalnych wy-
darzeń towarzyszących. W Warszawie i Dęblinie odbył się VI Zjazd Lotników Pol-
skich, z delegatami spotkał się prezydent Bronisław Komorowski, na Polach Mo-
kotowskich odbył się apel poległych a katedrze polowej odsłonięta została tabli-
ca upamiętniająca płk. pil. Stanisława J. Skarżyńskiego, pierwszego Polaka, który 
pokonał samolotem Atlantyk. Święto polskich skrzydeł obchodzone było również 
w polskim kontyngencie wojskowym w Afganistanie, a niejako prezentem dla na-
szych pilotów była uroczystość przekazania ostatniego z pięciu zakontraktowa-
nych samolotów Herkules do bazy w Powidzu. 

Lotnik – skrzydlaty władca świata bez granic

licznymi – mówił. Przywołał przypowieść
o pomnażaniu talentów i podkreślił, że bo-
hater polskiego lotnictwa stale poszerzał 
swój zakres zainteresowań i wiedzę. – Ucze-
nie się i rozwój intelektualny były jego pasją.
(…) Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzy-
stywał, aby przekraczać kolejne granice, któ-
re zdawać się mogło, nie były możliwe do 
przekroczenia. To wspaniały wzór dla naszej 
młodzieży – powiedział.
Biskup Guzdek przypomniał o największych 
sukcesach pilota. Locie wokół Afryki oraz 
brawurowym przelocie przez Atlantyk. – Sta-
re przysłowie mówi, że słowa pouczają, zaś 
przykład pociąga. Życie i dokonania pil. Skar-
żyńskiego zarówno pouczają, jak i mobilizują 
do ewangelicznego życia – podkreślił.
Podziękował lotnikom stanowiącym dziś
o sile Polskich Sił Powietrznych za przecho-
wywanie i kultywowanie pamięci o tych, 

którzy pisali piękną historię polskich skrzydeł. 
Wyraził radość za zorganizowanie VI Zjazdu
Lotników, nazwał je „niezwykle ważnym spo-
tkaniem wiosny z jesienią, szansą na spotka-
nie pokoleń”.
Na koniec życzył żołnierzom Sił Powietrz-
nych, aby spotkanie z legendą polskiego lot-
nictwa „stanowiło inspirację do pomnażania 
talentów i przekraczanie tego, co zdaje się 
być niemożliwe”. – Niech żadnemu z Was nie 
zabraknie zdolności do poświęcenia i ofiary 
oraz mądrości i odpowiedzialności w wyko-
nywaniu powierzonych wam zadań. Niech 
te przymioty przyozdabia pokora i poczucie 
humoru, które towarzyszyły naszemu boha-
terowi – powiedział.
W Eucharystii uczestniczyli żołnierze Sił Po-
wietrznych, przedstawiciele attachatów 
wojskowych, weterani i kombatanci i poczty 
sztandarowe. Pod śmigłem upamiętniającym 
poległych żołnierzy Sił Powietrznych, znajdu-
jącym się u wejścia do katedry zostały zło-
żone kwiaty. W uroczystości uczestniczył syn 
bohatera.
Święto Lotnictwa obchodzone jest na pa-
miątkę zwycięstwa pilota Franciszka Żwirki
i mechanika Stanisława Wigury w tzw. Chal-
lenge’u berlińskim, które miało miejsce do-
kładnie 80 lat temu. Lotnicy dokonali tego 
na samolocie polskiej konstrukcji RWD-5. 

ku wspólnej przyszłości. Dalsze kroki ku po-
jednaniu polegać będą zwłaszcza na usuwa-
niu przeszkód i budowaniu zaufania.
– To nie może być kurtuazja, to nie może być 
grzeczność. Usuwanie przeszkód: wzajemnej 
nieufności, żali, ran, leczenie tych ran to są 
wszystko kroki, które pozwolą nam potem 
powiedzieć: „przepraszam”, każdy za swoje 
winy – podkreślił.
Zaraz po uroczystości podpisania dokumen-
tu patriarcha odwiedził Cmentarz –Muzo-
leum Pomnik Radzieckich Żołnierzy. Towarzy-
szył mu abp Sawa, prawosławny metropolita 
Warszawy i całej Polski oraz oficerowie płk 
Mariusz Kubarek z Dowództwa Garnizo-
nu Warszawa oraz ppłk Tomasz Marzęda
z Departamentu Wojskowych Spraw Zagra-
nicznych. Hierarcha złożył wieniec z białych 
i zielonych kwiatów, w kształcie krzyża pra-
wosławnego.
Następnie delegacja udała się pod Grób Nie-
znanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego. Przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza patriarcha po-
modlił się tam chwilę, następnie wpisał do 
Księgi Pamiątkowej. Wysłuchał także krótkiej 
historii tego miejsca.
Dalszy przebieg wizyty wiązał się liturgicz-
nie ze świętem Przemienienia Pańskiego. 
W poprzedzającym je dniu Cyryl I spotykał 
się z wiernymi w największych ośrodkach 
prawosławia w naszym kraju. Podczas tych 
spotkań zachęcał do modlitwy, by katolicy
i prawosławni żyli w pokoju i we wzajem-
nym zrozumieniu oraz zaapelował o ochronę 

wiary. Swą wizytę w regionie, gdzie żyje naj-
więcej wyznawców polskiego prawosławia, 
rozpoczął od odwiedzin cerkwi św. Ducha
w Białymstoku. Po nabożeństwie, w drodze 
na wydany przez władze miasta na jego cześć 
w pałacu Branickich obiad, patriarcha zatrzy-
mał się na krótką modlitwę przy pomniku bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki w Białymstoku. Tutaj 
z rąk abp Edwarda Ozorowskiego, metropo-
lity białostockiego otrzymał relikwie kapela-
na Solidarności. Z Białegostoku udał się do 
Supraśla i Hajnówki. W Supraślu modlił się 
przy trumnie prawosławnego ordynariusza 
wojskowego – Mirona, który zginął w kata-
strofie smoleńskiej.
Ostatnim punktem trzeciego dnia wizyty 
było nabożeństwo wieczorne na Świętej Gó-
rze Grabarce. 
Po raz pierwszy w historii w uroczystości 
Przemienienia Pańskiego w prawosławnym 
sanktuarium na Świętej Górze Grabarce 
wzięła udział liczna grupa biskupów Kościo-
ła katolickiego. abp Józef Michalik, bp Woj-
ciech Polak, sekretarz generalny KEP, biskup 
sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, przewod-
niczący Rady ds. Ekumenizmu oraz bp Antoni 
Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. 
Cyryl I podziękował im za ten gest obecności 
i wspólnej modlitwy.

***
Patrząc z perspektywy na wizytę patriarchy 
Cyryla i podpisanie Porozumienia trzeba wie-
rzyć, że nastąpi dalsze zbliżenie służące jego 

realizacji. Praca nad dokumentem nie skoń-
czyła się z chwilą przeciągnięcia suszek do 
atramentu po pergaminie, skąd inąd bardzo 
pięknych. Teraz nadchodzi czas na budowa-
nie właściwego klimatu, porozumienia i dia-
logu. Kościoły wzięły na siebie trudną rolę 
prekursorów pojednania. Dalszym etapem 
powinna być praca u podstaw. Cierpliwe 
wychowywanie do pojednania i porozumie-
nia, które powinno odbywać się nie tylko 
na gruncie religii, ale także w sferze polityki
i chyba przede wszystkim kultury.
„Po II wojnie światowej i bolesnych doświad-
czeniach ateizmu, który narzucono naszym 
narodom, wchodzimy dzisiaj na drogę du-
chowej i materialnej odnowy. Jeśli ma być 
ona trwała musi przede wszystkim dokonać 
się odnowa człowieka, a przez człowieka od-
nowa relacji między Kościołami i narodami” 
– czytamy w przesłaniu. Te słowa oznaczają 
konieczność bezpośredniego wzięcia odpo-
wiedzialności także za nasz osobisty stosu-
nek do Rosjan. Nawet jeśli polityczne, czy 
społeczne skutki podpisanego dokumentu 
będą znikome, to warto skorzystać z okazji 
do podjęcia wysiłku wewnętrznej przemiany. 
O. Józef Majkowski SI, znany w środowiskach 
studenckich lat osiemdziesiątych duszpa-
sterz akademicki mawiał: „nikt nie musi lubić 
swoich bliźnich, ale to jest najtrudniejsze, że 
trzeba ich kochać”.
A jeśli się nie uda? Czasem ważne jest samo 
podjęcie próby.

Krzysztof Stępkowski
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Niestety dwa tygodnie później, będący na 
ustach całej lotniczej Europy Polacy zginęli 
w drodze na kolejne zawody w Pradze.
W tym roku obchodzona jest także 70. rocz-
nica śmierci płk. pil. Stanisława Jakuba Skar-
żyńskiego, pilota, który w 1931 r. obleciał 
Afrykę i jako pierwszy Polak przeleciał przez 
Atlantyk, a zginął w czerwcu 1942 r. jako 
pilot bombowca polskiego dywizjonu RAF. 
Okazją do świętowania jest również 20 rocz-
nica sprowadzenia do kraju historycznego 
sztandaru Polskich Sił Powietrznych. To dla-
tego w tym roku Dowództwo Sił Powietrz-
nych zdecydowało się na zorganizowanie
VI Zjazdu Lotników Polskich, w którym bie-
rze udział 300 weteranów, kombatantów
i asów polskiego lotnictwa. Zjazd odbywał 
się w Dęblinie i Warszawie. Z jego uczest-
nikami, 27 sierpnia spotkał się prezydent 
Komorowski, który podczas specjalnej ce-
remonii wręczył asom polskiego lotnictwa 
odznaczenia państwowe.
Po Mszy św., na Polach Mokotowskich, pod 
pomnikiem poświęconym polskim lotnikom 
poległym podczas wojny odbył się uroczy-
sty apel. Jak w poprzednich latach wręczone 
zostały statuetki Ikara, kordziki honorowe,
a także odznaczenia i medale.
Oczekiwanym przez wszystkich uczestni-
ków momentem uroczystości była defilada 
lotnicza nad Polami Mokotowskimi. Nad 
dawnym lotniskiem wojskowym, w szykach 
przeleciały samoloty Iskra, Mig-29, Su-22
i F-16. Po defiladzie lotniczej nastąpiło prze-
kazanie Sztandaru PSP do Muzeum SP w Dę-
blinie oraz repliki pucharu za zwycięstwo
w Challenge’u lotniczym w 1932 roku na 
ręce Dowódcy SP.
Obchody zakończyły się odsłonięciem w Do-
wództwie Sił Powietrznych tablicy pamiąt-
kowej poświęconej autorom „Marsza Lot-
ników” oraz spotkaniem lotniczych pokoleń

w ogrodach siedziby Dowództwa Sił Po-
wietrznych.

Powidz powitał Herkulesa

Niejako w przeddzień obchodów lotniczego 
święta 33. Baza Lotnictwa Transportowego 
przyjęła na swój stan, ostatni z pięciu samo-
lotów transportowych C-130 E Herkules, za-
oferowanych nam w ramach programu FMF 
(Foreign Military Financing).
Uroczysty apel, jaki się odbył z tej okazji,
z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej i kom-
pani Honorowej Sił Powietrznych zaszczycili 
swą obecnością wyjątkowej rangi goście: 
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemo-
niak oraz JE Ambasador USA w Polsce Lee 
Feinstein. Samolot został poświęcony przez  
biskupa Guzdka i pobłogosławiony przez
bp. Jerzego oraz ks. kmdr. Marka Loskota.
Minister Siemoniak w przemówieniu docenił 
przydatność przejętego samolotu zwłaszcza 
podczas użycia go w misjach w Afganista-
nie. – To prawdziwa perła wśród samolotów 
transportowych maszyna solidna, mocna 
i niezawodna. I zgodnie ze swoją nazwą, 
zdolna do wykonywania najcięższych, her-
kulesowych prac – powiedział. 

Wizyta lotników
na litewskiej Górze Krzyży

Żołnierze PKW Orlik 4 wspólnie z Dowódcą 
Operacyjnym Sił Zbrojnych gen. broni Edwar-
dem Gruszką odwiedzili 29 sierpnia 2012 r. 
Górę Krzyży na Litwie. W tym szczególnym 
miejscu w obecności ks. mjr. Krzysztofa 
Smolenia z parafii wojskowej p.w. św. Kazi-
mierza w Orzyszu wspólnie wstawiono krzyż 
na którym umieszczone zostały tabliczki
z nazwiska uczestników misji oraz Dowódcy 
Operacyjnego. Zostawiając krzyż z napisem 

„Bóg, Honor, Ojczyzna” na ziemi litewskiej, 
żołnierze ORLIKA chcieli podziękować za 
szczęśliwe zakończenie misji kontyngentu.
Dzień wcześniej 28 sierpnia br. żołnierze 
PKW „ORLIK 4” obchodzili Święto Lotnic-
twa. Z tej okazji odprawiona została polowa 
Msza świętą w intencji lotników z PKW OR-
LIK 4 oraz całego lotnictwa polskiego.  Na-
bożeństwo w hangarze lotniczym odprawił 
ks. mjr Smoleń, który na dwa dni przybył do 
Szawli na zaproszenie Dowódcy PKW ORLIK 
4 ppłk. pil. Leszka Błacha.
Podczas Mszy św. kapelan w imieniu biskupa 
polowego, przekazał wszystkim żołnierzom 
PKW ORLIK 4 życzenia szybkiego i pomyśl-
nego powrotu do domu oraz szczęśliwego 
spotkania z najbliższymi.
Góra Krzyży w Szawlach jest miejscem, które 
porusza każdego odwiedzającego to miej-
sce. Maleńkie wzgórze, czy bardziej kopiec, 
jest miejscem na którym Litwini, a obecnie 
również osoby z całego świata, umieściły set-
ki tysięcy krzyży. Można tu również odnaleźć 
symbole innych religii. Umieszczane one są 
tu od czasu upadku powstania listopadowe-
go w 1831 r. w intencji nadziei, przyszłości, 
jako symbole zadumy, wiary bądź jako wota 
dziękczynne. Miejsce to było świadkiem wi-
zyty Jana Pawła II w 1993 roku.

Święto Sił Powietrznych
w Afganistanie

We wtorek, 28 sierpnia, żołnierze-lotnicy 
stacjonujący w polskiej bazie Ghazni uczcili 
swoje święto zbiórką. Uroczystość rozpoczę-
ła się od złożenia meldunku gen. bryg. Bog-
danowi Tworkowskiemu, dowódcy Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego w Afganista-
nie. Następnie płk dypl. pil. Alfred Lendzion, 
dowódca Samodzielnej Grupy Powietrzno-
Szturmowej, przywitał zaproszonych gości 
oraz podziękował za ich przybycie.
Po okolicznościowych przemówieniach na-
stąpiło wręczenie nagród oraz wyróżnień 
lotnikom i żołnierzom, którzy podczas wy-
konywanie obowiązków mandatowych
w strukturach ISAF, w szczególny sposób 
wyróżnili się zaangażowaniem oraz poświe-
ceniem w codziennej służbie na ziemi i pod 
afgańskim niebem. Specjalne wyróżnienie 
wręczono chor. sztab. Andrzejowi Jaferniko-
wi za przekroczenie 2000 godzin życiowego 
nalotu na śmigłowcu Mi-17.
W niedzielę poprzedzającą uroczystość,
26 sierpnia, w obozowej kaplicy FOB Ghazni, 
została odprawiona Msza Św. w intencji lot-
ników oraz żołnierzy spod znaku biało-czer-
wonej szachownicy, zwłaszcza tych współ-
tworzących XI zmianę PKW w Afganistanie. 
Na zakończenie Eucharystii zgromadzeni
w kaplicy odmówili modlitwę Anioł Pański 
za poległych i zmarłych kolegów z Sił Po-
wietrznych RP polecając ich Miłosiernemu 
Bogu przez wstawiennictwo Jasnogórskiej 
Czarnej Madonny.
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Przemyśl
Ponad 500 żołnierzy wzięło udział w pielgrzymce na Kalwarię Pacławską, zorganizowanej  
14 sierpnia 2012 r. przez parafię wojskową w Przemyślu i 5 Batalion Strzelców Podhalań-
skich. Pielgrzymi po wejściu na Kalwarię zameldowali się przed obliczem Pani Kalwaryj-
skiej, gdzie modlitwie przewodniczył kapelan garnizonu ks. kmdr ppor Wojciech Szerszeń. 
Następnie wzięli udział w uroczystej mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem arcybi-
skupa metropolity Józefa Michalika, który wygłosił okolicznościową homilię.            W.Sz

Warszawa 
Przybywająca z roboczą wizytą w Polsce 
delegacja żołnierzy i kapelanów Gwar-
dii Narodowej stanu Illinois 24 sierpnia
2012 r. odwiedziła Katedrę Polową WP. Ofi-
cerowie spotkali się z bp. Józefem Guzd-
kiem i zwiedzili muzeum znajdujące się
w podziemiach katedry. Amerykanie prze-
byli do Polski w ramach współpracy z Do-
wództwem Wojsk Lądowych oraz rozwija-
nia programu pomocy żołnierzom poszko-
dowanym w misjach i ich rodzinom.
Biskup polowy wyraził radość, że delega-
cja znalazła czas by odwiedzić Muzeum 
Ordynariatu Polowego i poznać historię 
duszpasterstwa wojskowego. 
– Cieszę się także, że odwiedziliście ka-
tedrę, która nie jest muzeum, ale żywym 
miejscem, w którym żołnierze mogą od-
nawiać swoje siły duchowe i kształtować 
sumienia – powiedział.                       kes

Nowa Dęba
W dniu uroczystość Matki Bożej Często-
chowskiej 26 sierpnia 2012 r. żołnierze 
5 Batalionu Strzelców Podhalańskich
z Przemyśla i ich najbliżsi uczestniczyli
w mszy polowej, której przewodniczył ka-
pelan jednostki, ks. kmdr ppor Wojciech 
Szerszeń. Dla żołnierzy, którzy odbywają 
poligon w Nowej Dębie był to szczególny 
czas spotkania w gronie rodzinnym. Po 
mszy św. wzięli udział w koncercie orkie-
stry garnizonowej oraz występie zespo-
łu artystycznego z klubu żołnierskiego
w Przemyślu. Atrakcją dla najmłodszych 
był pokaz sprzętu wojskowego, z które-
go korzystają i na którym się szkolą ich 
najbliżsi.                                           W.Sz

Siedlce
Uroczystą zbiórką na placu apelowym 31 sierpnia 2102 r. żołnierze Dywizjonu Przeciwlotniczego z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej obcho-
dzili swoje święto – Święto Obrony Przeciwlotniczej. Za ofiarną służbę na misjach pokojowych i stabilizacyjnych ośmiu żołnierzy garnizonu 
zostało odznaczonych przez Prezydenta RP B. Komorowskiego „Gwiazdami Afganistanu”. Uczestniczący w uroczystości kapelan Garnizonu 
Siedlce, ks. płk Andrzej Dziewulski, za zasługi dla siedleckich przeciwlotników, został odznaczony Odznaką Pamiątkową 1 Warszawskiej 
Brygady Pancernej im. T. Kościuszki.                                                                                                  A.D.

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Warszawa
Stu trzydziestu czterech podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej (WAT) 17 sierpnia 
2012 r. zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość odbyła się na 
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. 
Nowych oficerów promował, Szef Sztabu Generalnego gen. Mieczysław Cieniuch. Bło-
gosławieństwa udzielił notariusz Ordynariatu Polowego WP ks. płk Zbigniew Kępa. Ab-
solwenci zasilą jednostki wojskowe korpusów wojsk inżynieryjnych, logistyki, łączności
i informatyki, obrony przed bronią masowego rażenia, przeciwlotniczych, rozpoznania
i walki elektronicznej, sił powietrznych oraz wojsk lądowych.                                         jw.

Ukraina
Z okazji obchodów 92. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem 21 sierpnia 2012 r. została odpra-
wiona uroczysta Msza św., której przewodniczył buski proboszcz, ks. Robert Głodowski. 
Modlono się również na grobach lwowskich „Orląt” – obrońców Zadwórza. 
17 sierpnia 1920 r. koło stacji Zadwórze, 33 km na północny-wschód od Lwowa, zginęło 
318 żołnierzy. Swą bohaterską postawą uratowali miasto przed zajęciem przez bolszewi-
ków. Dzięki temu inne oddziały armii polskiej mogły obsadzić stanowisko obronne pod 
Lwowem i obronić miasto do czasu zakończenia zwycięskiej bitwy pod Warszawą. 

kcz (KAI)/Zadwórze

Darłowo
W Garnizonie Darłowo 14 sierpnia 21012 r. obchodzono uroczyście pięćdziesięciolecie po-
wstania Lotnictwa Morskiego na Ziemi Darłowskiej. Uroczystość ta była połączona z pre-
zentacją sztandaru 44 Bazy Lotnictwa Morskiego, w skład której wchodzi Grupa Lotnicza 
MW Darłowo. Następnego dnia licznie zgromadzeni żołnierze Garnizonu Darłowo wraz
z rodzinami oraz przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Harcerzy, Kom-
batantów, Urzędu Morskiego i przyjaciele Wojska wspólnie modlili się podczas uroczystej 
Mszy św. w intencji wszystkich służb mundurowych Garnizonu Darłowo.                    jz/jm
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Byli żołnierze 1 bsz pamiętają o swoich kolegach, 
którzy odeszli przed nimi na wieczną służbę

Konkurs dla twardzieli
– przysiady z karabinem wyborowym Barrett

Komandosi w akcji
– odbicie dziennikarza BBC z rąk talibów

Czerwone berety znów razem na terenie
swojej byłej jednostki w Dziwnowie

Niezwykły ołtarz dla mszy polowej
– Pomnik Komandosa

Ks. ppłk Zenon Sodzawiczny
i ks. prof. Mirosław Michalski przewodniczyli 
modlitwie za zmarłych żołnierzy 1bsz

Poczet sztandarowy komandosów z Lublińca
z repliką sztandaru 1 Batalionu Szturmowego

Synowie zmarłego ppłk Tadeusza Wandzla odsłaniają tablicę pamiątkową ku jego czci

Orkiestra kobziarzy towarzyszyła wszystkim uroczystościom podczas festynu

Na nagrobkach 
byłych żołnierzy 1bsz
widnieją emblematy 

batalionu


