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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

„Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech 
nie rozdziela” (Mk 10, 9). Jezus mówi o 
małżeństwie, związku mężczyzny i kobiety, 
którzy postanawiają iść przez życie razem, 
na dobre i na złe. Są gotowi do przyjęcia 
owocu ich miłości – dzieci. Faryzeusze py-
tają: czy wolno mężczyźnie oddalić żonę? 
Problem aktualny wtedy, nabrzmiały dziś. 
Czy nie lepiej w sytuacjach krytycznych się 
rozstać, od nowa budować szczęścia? Jezus 
wraca do źródeł, do chwili, kiedy Bóg stwa-
rzając mężczyznę i kobietą postanowił, aby 

„byli oboje jednym ciałem”. Więcej, uczynił 
ich wykonawcami swego planu dotyczącego 
miłości, małżeństwa, rodzicielstwa. Jezus 
nie godzi się na prawo Mojżeszowe, zezwa-
lające w pewnych warunkach na oddalenie 
żony od męża. Bowiem to Boża decyzja sta-
nowi istotę i fundament małżeństwa, któ-
re winno być źródłem trwałego szczęścia i 
dobrym środowiskiem wychowania dzieci. 
Jego sakramentalna forma ofiaruje nowo-
żeńcom szczególne Boże błogosławieństwo. 
Odpowiedzią na nie jest akt przysięgi mał-

żeńskiej, która nakłada obowiązek podtrzy-
mywania jedności i nierozerwalności zawar-
tego przymierza. Jaka płynie z tego praw-
da? Wierność małżeńską w sposób pełny i 
odpowiedzialny można budować jedynie w 
oparciu o Boga, Jego prawa, przykazania, 
prawo miłości. Czy zapomnienie o tym, nie 
jest źródłem kryzysów? Czy pogłębianiu ran 
i wzajemnych urazów, które niekiedy rujnują 
związki małżeńskie, nie sprzyja niepamięć o 
tej podstawowej prawdzie, że u źródeł mał-
żeństwa stoi Bóg?

7 października  – XXVII niedziela zwykła7 października  – XXVII niedziela zwykła

„Nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby 
osiągnąć życie wieczne?” Ten młodzieniec, 
który przychodzi do Jezusa, sprawia dobre 
wrażenie. U niego wszystko zdaję się być
w porządku. Od młodości przestrzega Bo-
żych przykazań, żyje przykładnie, na wysokim 
poziomie moralnym. Można przypuszczać, 
że spodziewa się pochwały, aprobatywnego 
klepnięcia po ramieniu, może nawet stwier-
dzenia, aby się nie martwił jak osiągnąć życie 
wieczne, bowiem to, co czyni, zapewne po-
doba się Bogu, stanowi swoistą „przepustkę” 

do wieczności. A tymczasem odpowiedź Je-
zusa jest zaskakująca: „Idź, sprzedaj wszyst-
ko co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie”. Czy to nie za wielki wyma-
ganie? Czy można się wyzbyć, ot tak, znie-
nacka, tego wszystkiego, co było plonem 
uczciwej pracy, zapewniało życie bez stresu 
i niepokoju o przyszłość? Spochmurniał mło-
dzieniec, odszedł zasmucony. Jezus nie ma za 
złe gromadzenia dóbr, materialnego sukcesu. 
Praca przecież jest zadaniem człowieka. Jego 
dialog z bogatym młodzieńcem to przestroga 

o zagrożeniu ukrytym w takim materializmie, 
który potrafi przysłonić horyzont życia, stać 
się wręcz jego miarą i aspiracją. Wskazuje na 
inną drogę, która prowadzi do Królestwa Bo-
żego: ascezy, otwarcia się na łaskę i pomoc 
Boga. Aby na nią wstąpić, trzeba rozpocząć 
uwalniania się od różnych zewnętrznych ba-
lastów i ograniczeń, które czynią nas „boga-
tymi” w świat, wikłają w rozmaite zależności. 
To dlatego wielbłądowi łatwiej jest przejść 
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do 
królestwa Bożego.

ojł

14 października – XXVIII niedziela zwykła14 października – XXVIII niedziela zwykła

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 Kościołom uboższym. 

Parafi a Garnizonowa w Przemyślu ma swoją nową stronę
W ostatnim czasie nową stronę internetową uruchomiła Garnizonowa Parafi a Wojskowa p.w. Matki Bożej Królo-
wej Polski w Przemyślu. Jej atutem jest prosty, a zarazem czytelny layout, który pozwala użytkownikowi odna-
leźć interesujące go informacje. Kolory zostały dobrane ze smakiem: nie ma w nich monotonii, podkreślają trzon 
strony, uwydatniają zakładki i nadają jej charakteru, jednocześnie „nie gryząc się” i nie wprowadzając chaosu. 
Wyraziste logo ordynariatu polowego pozwala na szybkie zidentyfi kowanie strony.

W górnym menu nawigacyjnym zebrane zostały najważniejsze działy informacyjne takie, jak: aktualności, ogło-
szenia parafi alne, słowo proboszcza, galeria i kontakt. Wygodę zapewnia również umieszczenie w górnym pasku 
menu zakładki „start” pozwalającej na powrót do strony głównej. Rozdzielenie aktualności od ogłoszeń parafi al-
nych jest kolejnym ukłonem w kierunku użytkownika, który nie musi „klikać” w nieskończoność, aby odnaleźć 
najświeższe informacje dotyczące parafi i oraz zapowiedzi na najbliższy tydzień.

Z pewnością dla każdego gościa pragnącego dowiedzieć się czegoś o parafi i nie lada gratką będą zdjęcia prezentu-
jące wnętrze świątyni, a także krótka historia parafi i, prezentacja jej patronki, wspólnot w niej działających oraz 
duszpasterzy. W przyszłości znajdą się również informacje dotyczące Letniego Ośrodka Caritasu OPWP Łomna.

Dodatkowy atut to dział związany z liturgią znajdujący się w bocznym pasku nawigacyjnym. Umieszczone w nim 
zakładki przekierowują użytkownika do odpowiednich stron z Liturgią Godzin, Biblią on-line, Lectio Divina i in-
nych. Dzięki temu strona parafi i stanowi źródło nie tylko informacji, ale posiada moc oddziaływania duszpaster-
skiego. Zatem zapraszamy do odwiedzenia strony pod adresem: www.parafi a-garnizonowa-przemysl.pl

kak
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Bolesna pamięć o 17 wrześniaBolesna pamięć o 17 września

– Wspominamy złowrogą datę 17 września 
1939 r. To od niej prowadzi droga męczeń-
stwa setek tysięcy Polaków, którzy cierpieli 
na nieludzkiej ziemi: rozstrzeliwani, dręcze-
ni, represjonowani, więzieni w sowieckich 
kazamatach i za drutami łagrów, wywożeni
w głąb tajgi azjatyckich stepów, gdzie
w strasznych warunkach, pracując ponad siły, 
tracili zdrowie i życie – napisał w swoim prze-
słaniu skierowanym do uczestników uroczy-
stości Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Rankiem 17 września 1939 r. na wschodnie 
tereny Rzeczypospolitej wkroczyła Armia 
Czerwona. Pretekstem dokonania aktu agre-
sji był rzekomy rozpad państwa polskiego, 
konieczność ochrony mienia i życia zamiesz-
kujących wschodnie tereny polskie Ukraiń-

ców i Białorusinów oraz zamiar uwolnienia 
narodu polskiego od wojny. Z punktu wi-
dzenia prawa międzynarodowego wejście 
Armii Czerwonej stanowiło atak zbrojny ła-
miący postanowienia polsko-sowieckiego 
paktu o nieagresji z 1932 r. Jednocześnie 
było to działanie realizujące postanowienia 
tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow pod-
pisanego 23 sierpnia 1939 r. w Moskwie.

– Zamęt, dezorientacja, co do rzeczywistych 
celów ZSRR uniemożliwiły polskim przywód-
com sformułować jednoznacznej strategii i 
rozkazów. W dramatycznej sytuacji egzamin 
zdali obrońcy naszej niepodległości: żołnie-
rze, a także cywilni ochotnicy. Ważną kartą 
wrześniowej historii pozostaje obrona Grod-
na i wiele innych zmagań z sowieckim agre-
sorem – przypomniał prezydent. 
Konsekwencje wkroczenia Armii Czerwonej 
na teren kraju były tragiczne. Został on po-
dzielony pomiędzy ZSRR a hitlerowskie Niem-
cy w wyniku ustaleń traktatu z 28 września 
1939 r. o granicach i przyjaźni między oby-
dwoma agresorami, zwanym także II paktem 
Ribbentrop – Mołotow od nazwisk sygnata-
riuszy dokumentu i jego zbieżności z umową 

z dnia 23 sierpnia. 
– Zajęcie przez Armię Czer-
woną wschodnich terenów
II Rzeczpospolitej było po-
czątkiem ustanowienia no-
wego początku przyjętego 
później w Jałcie jako obowią-
zujący. Za żołnierzami Armii 
Czerwonej wkraczały oddzia-
ły NKWD, dokonując maso-
wych represji. Codziennością 
stały się uwięzienia, bestial-
skie mordy i zsyłki do łagrów, 
deportacje całych rodzin do 
Kazachstanu, na Syberię oraz 
masowa grabież polskiego 

majątku narodowego – powiedziała w swo-
im przemówieniu Prezydent m.st. Warszawy 
Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Aresztowano ponad 200 tys. Polaków; w tym
oficerów, policjantów, polską elitę intelektu-
alną oraz cywilów. Masowe wywózki na Sy-
berię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków, 
około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało 
uśmierconych m.in. w Katyniu, Charkowie

i Miednoje. Miejsca pochówku wielu z nich są 
do tej pory nieznane.
Podczas uroczystości w intencji wszystkich 
ofiar sowieckiej napaści na Polskę, wspólnie 
modlili się przedstawiciele Kościoła katolickie-
go, prawosławnego, ewangelickiego i Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie. 
– Panie Jezu Chryste, jedynie Ty możesz przy-
nieść pociechę tym, którzy od dziesiątków 
lat opłakują swoich bliskich – ofiary Golgoty 
Wschodu. Spraw, aby doczekali się moralne-
go zadośćuczynienia. Prosimy, pomóż nam, 
abyśmy poznawszy pełną prawdę o ekstermi-
nacji polskiego narodu zdobyli się na przeba-
czenie. Tylko wtedy będzie można budować 
lepszy świat – modlił się biskup polowy Józef 
Guzdek.
Ofiary agresji sowieckiej uczczono również 
Apelem Pamięci oraz salwą honorową w wy-
konaniu Kompanii Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego. Delegacje złożyły wieńce pod po-
mnikiem. Następnie uczestnicy uroczystości 
udali się do Katedry Polowej, by wspólnie 
wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej konce-
lebrowanej przez bp Józefa Guzdka w asyście 
kapelanów WP. W modlitwie uczestniczył rów-
nież kanclerz ewangelickiego duszpasterstwa 
wojskowego ks. kmdr Marek Loskot.
– Dziś kiedy obchodzimy 73. rocznicę napaści 
sowieckiej Rosji na Polskę możemy powie-
dzieć, że sprawującym w tym czasie władze 
(...) i tym, którzy bezdusznie wykonywali ich 
rozkazy zabrakło wrażliwości serca i nie mieli 
też wiary w Boga – rozważał w homilii bp Jó-
zef Guzdek. – A może też trzeba powiedzieć 
mocniej; wyrzucili Boga ze swoich serc, z życia 
narodowego, społecznego, i to zaowocowa-
ło znieczuleniem, okrucieństwem, masowymi 
deportacjami i egzekucjami – podsumował. 
Biskup Polowy zwrócił również uwagę na 
martyrologię narodu rosyjskiego, który rów-
nież ucierpiał z powodu ideologii komuni-
stycznej. Przytoczył zastraszające liczby ofiar 
reżimu: biskupów, kapłanów, osób zakon-
nych, rodzin deportowanych, więzionych lub 
zamordowanych. Zacytował słowa Piusa XI
z encykliki Divini Redemptoris (O bezbożnym 
komunizmie), w których Ojciec Święty we-
zwał do „ojcowskiej miłości” wobec uciemię-
żonego narodu rosyjskiego.
„Nie myślimy (...) potępiać narodów unii so-
wieckiej (…). Oskarżamy system, jego twór-
ców i propagatorów, którzy Rosję uznali za 
najdogodniejszy teren, aby urzeczywistnić 
teorie od dziesiątków lat opracowane i stąd 
rozpowszechniać je po całym świecie”.
Ordynariusz podkreślił, że tragedia, jaka do-
tknęła Polaków i Rosjan w wyniku komuni-
stycznych represji, powinna zbliżyć oba naro-
dy do siebie.
– Chrystus uczy, że drugi człowiek to bliźni
i w tym kontekście trzeba popatrzeć, i odkryć 
ten ogrom cierpienia milionów niewinnych 
ludzi tak samo deportowanych, zabijanych 
i więzionych (...). Trzeba nam się modlić
o wrażliwość serca (...) i głęboką wiarę, bo kto 
nosi swoim sercu Boga, który jest miłością, ni-
gdy nie dopuści się krzywdy wobec drugiego 
człowieka – powiedział. 

Karolina Anna Kwaśniewska

ó i Bi ł i ó i l i i j k d

Stolica upamiętniła ofiary Golgoty Wschodu w ramach obchodów 73. rocznicy 
agresji sowieckiej na Polskę. Przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wscho-
dzie odbyły się uroczystości, w których udział wzięli, m.in. przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, członkowie Fundacji Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie, reprezentanci jednostek wojskowych, formacji mundurowych, du-
chowieństwo, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna, a także Sybiracy, niosący 
pamięć o tułaczce i cierpieniach, jakich doświadczyli w ZSRR. Na uroczystość przy-
była również Maria Anna Anders, córka gen. Władysława Andersa, organizatora
i dowódcy Armii Polskiej na terenie Związku Sowieckiego.
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Na stronach internetowych Narodowych Archiwów USA 10 września 2012 r. zostały opublikowane mate-

riały archiwalne dotyczące historii zbrodni katyńskiej. Pochodzą m.in. zasobów Kongresu Stanów Zjed-

noczonych, Departamentu Stanu, bibliotek-muzeów byłych prezydentów, agencji wywiadu wojskowego

i CIA, Pentagonu i innych agend rządowych. Część z nich to dokumenty dotąd nieznane. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski docenił amerykański wkład w odsłonięcie tajemnic dotyczących 

zbrodni dokonanych na Polakach przez komunistyczny reżim. W posłaniu odczytanym podczas uroczy-

stości pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, napisał:

– Widać w nich, jak interesy polityczne ważyły nad bezkompromisowym odsłonięciem prawdy. Ale widać 

też, jak wiele prawych, odważnych Amerykanów i ludzi na Zachodzie nie wahało się o prawdzie świadczyć, 

idąc za głosem sumienia.

Bronisław Komorowski wyraził także nadzieję, że wkrótce również rząd rosyjski przekaże Polakom pełny 

wykaz dokumentów w sprawie Katynia. 

– Polska pamięć jest pamięcią bolesną. Chcemy jednak pamiętać, a nie rozpamiętywać. (...) Dlatego z nadzie-

ją odbieramy wszystkie kroki, które służą odkrywaniu pełnej prawdy o komunistycznych zbrodniach oraz

o próbach fałszowania historii. Niepodległa Rzeczpospolita nie ustanie w wysiłkach, aby można było odnaleźć, 

pomodlić się, zapalić znicz nad każdą polską mogiłą chroniącą prochy ofi ar Golgoty Wschodu – powiedział.
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Prezydenci Polski i Ukrainy otworzyli 21 września cmentarz wo-
jenny w Bykowni pod Kijowem. Nekropolia upamiętnia 3,5 tysią-
ca Polaków zamordowanych przez NKWD na rozkaz Józefa Stali-
na. W uroczystościach wzięli udział krewni ofiar, członkowie Fe-
deracji Rodzin Katyńskich, przedstawiciele władz państwowych 
oraz duchowni. Po ceremonii otwarcia rozpoczęła się Msza św., 
której przewodniczył Prymas Polski abp Józef Kowalczyk a ho-
milię wygłosił biskup polowy WP Józef Guzdek. Powiedział on 
m.in., że „wspólna modlitwa powinna zaowocować wiernością 
prawdzie, zdolnością do przebaczenia oraz otwarciem na każdy 
gest pojednania”. Cmentarz w Bykowni jest czwartym cmen-
tarzem katyńskim, po otwartych w 2000 roku cmentarzach
w Katyniu, Miednoje i Charkowie.

Uroczystość otwarcia
z udziałem głów państw

Ceremonia rozpoczęła się na wspólnej, pol-
sko-ukraińskiej części cmentarza od złoże-
nia pod znajdującymi się tam pomnikami 
wieńców przez prezydentów obu państw: 
Bronisława Komorowskiego i Wiktora Janu-
kowycza. Następnie odegrane zostały hymny 
państwowe.
– Dzisiaj wspólnie bierzemy udział w odsło-
nięciu memoriału, który wzniesiony został 
w miejscu pochówku dziesiątek tysięcy ludzi 
zamordowanych przez sowieckie organa re-
presji – powiedział Wiktor Janukowycz. Prezy-
dent Ukrainy podkreślił, że prawda o mordzie 
była przez lata ukrywana i dopiero w 1989 
roku ujrzała światło dzienne. Uznał, że otwar-
cie cmentarza jest „spełnieniem obowiązku 
nie tylko wobec zmarłych, ale również wobec 
przyszłych pokoleń”. Wyraził współczucie na-
rodowi polskiemu i rodzinom ofiar. – Chylę 
przed nimi czoła. Niech wszechmogący Bóg 
zachowa ich dusze w pokoju – powiedział.
– Takie same sosny, taki sam las i ta sama 
zbrodnia, jaką czcimy w Katyniu. Trudno 
oddać słowami co czujemy w takim miejscu
i w takim momencie. Długo czekaliśmy na tę 
chwilę wierząc, że musi nadejść – mówił pre-
zydent RP Bronisław Komorowski. Podkreślił, 
że wyjątkowość zbrodni polegała na tym, że 

ofiary chciano pozbawić nie tylko życia, ale 
i „najskromniejszego nawet pochówku oraz 
pamięci”. – Pamięć o nich miała na zawsze 
zniknąć w jamach śmierci. Bóg widział, lu-
dzie pamiętali, historia się upomniała – po-
wiedział.
Prezydent RP podziękował Rodzinom Katyń-
skim za przechowanie pamięci o ofiarach 
zbrodni komunistycznej. Podkreślił, że pa-
mięć o zbrodni katyńskiej legła u podstaw 
odrodzonej Rzeczpospolitej. – My, ludzie 
„Solidarności”, wiedzieliśmy, że jednym ze 
znaków polskiej wolności musi być dotar-
cie do prawdy zbrodniach oraz uczynienie 
w tych miejscach cmentarzy – powiedział. 
Dodał, że cmentarz w Bykowni zaświad-
cza o determinacji Polaków w dążeniu do 
wolności. Bronisław Komorowski wyraził 
wdzięczność śp. Andrzejowi Przewoźnikowi 
oraz Andrzejowi K. Kunertowi, sekretarzom 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
za wkład wniesiony w prace przy urządzaniu 
cmentarzy katyńskich.
Zwrócił się również do Ukraińców. – Tu, w By-
kowni, patrząc na braterskie, polskie i ukra-
ińskie mogiły, uświadamiamy sobie najlepiej, 
jak komunistyczny totalitaryzm okrutnie 
doświadczył obydwa nasze narody. Tu najle-
piej też rozumiemy, jak wielkim zobowiąza-
niem staje się strzeżenie tej bolesnej pamięci
i przekazywanie jej następnym pokoleniom, 

tak by służyła za osno-
wę narodowej wspól-
noty tak Polakom, jak
i Ukraińcom – podkre-
ślił polski prezydent. 
Podziękował prezyden-
towi Janukowyczowi za 
zrozumienie i wsparcie 
polskich działań w By-
kowni.
Prezydent RP zadekla-
rował dalszą działal-
ność na rzecz dotarcia 
do ostatnich miejsc 
pochówku ofiar zbrod-
ni katyńskiej. – W dal-

szym ciągu pragniemy, by każdy z katyńskich 
bohaterów był uhonorowany z imienia i na-
zwiska, a także aby każda katyńska rodzina 
mogła zapalić znicz upamiętniający najbliż-
szą jej osobę – podkreślił.
Ścianę pamięci znajdującą się za ołtarzem 
oraz cmentarz poświęcił Biskup Polowy WP, 
natomiast dzwon pamięci abp Józef Kowal-
czyk, Prymas Polski. Modlitwę odmówili także 
ks. płk Michał Dudicz z Prawosławnego Or-
dynariatu Wojska Polskiego oraz bp Mirosław 
Wola z ewangelickiego duszpasterstwa woj-
skowego. Psalm odśpiewał także przedstawi-
ciel religii mojżeszowej. Prezydent Komorow-
ski jako pierwszy uruchomił dzwon pamięci.

Msza w intencji pomorodowanych

Następnie rozpoczęła się Msza św. pod prze-
wodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Ko-
walczyka – Opłakując śmierć naszych bliskich, 
stańmy dziś razem po stronie ofiar, a prze-
ciwko dokonanej zbrodni – mówił w homilii 
bp Guzdek. Hierarcha podkreślił, że „wspólna 
modlitwa powinna zaowocować wiernością 
prawdzie, zdolnością do przebaczenia oraz 
otwarciem na każdy gest pojednania”.
Biskup Polowy WP przypomniał, że prawda 
o zbrodni była przez wiele lat ukrywana i za-
kłamywana. – Katom nie wystarczyła śmierć 
zadana strzałem w tył głowy. Pozbawio-
no was nawet chrześcijańskiego pogrzebu.
A potem przez wiele lat źli ludzie usiłowali po-
pełnić drugą zbrodnię – chcieli zatrzeć ślady 
tej pierwszej i zabić prawdę o waszych marze-
niach – o wolnej Polsce – mówił kaznodzieja.
Bp Guzdek dodał też: „bieżąca polityka i do-
raźne interesy wielkich mocarstw kazały za-
pomnieć o tej tragicznej zbrodni”. – Świat 
milczał. Wielkie mocarstwa „kłaniały się 
okolicznościom, a prawdzie kazały stać za 
drzwiami” – sparafrazował słowa Cypriana 
Kamila Norwida.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
oprócz Rodzin Katyńskich to Kościół był de-
pozytariuszem prawdy o tej zbrodni. – Ka-
tolickie świątynie długo były jedynym miej-

Kijów-Bykownia: otwarto czwarty cmentarz katyński Kijów-Bykownia: otwarto czwarty cmentarz katyński 

Bóg widział, ludzie pamiętali,Bóg widział, ludzie pamiętali,
historia się upomniałahistoria się upomniała

Fo
t. 

ks
. p

łk
 Z

bi
gn

ie
w

 K
ęp

a

Fo
t. 

ks
. p

łk
 Z

bi
gn

ie
w

 K
ęp

a



5

scem upamiętnienia waszego męczeństwa. 
To w nich umieszczano pamiątkowe tablice 
oraz urny z ziemią z katyńskiego lasu i innych 
miejsc pochówku. Tam zapalano znicze i za-
noszono modlitwy do Boga – przypomniał.
Bp Guzdek powiedział również, że „ofiara 
zbrodni katyńskiej i wierność najwyższym 
wartościom: Bóg, Honor, Ojczyzna, przynio-
sły plon stokrotny”. – W końcu spełniły się 
wasze marzenia o wolnej Polsce. Od ponad 
dwudziestu lat żyjemy w niepodległym pań-
stwie, o losie którego decydują jego oby-
watele. Ostatecznie odnieśliście zwycięstwo 
– powiedział. Na koniec Biskup Polowy WP 
zaapelował także o pamięć o ukraińskich 
ofiarach sowieckiego terroru.
Mszę św. wraz z Prymasem Polski koncele-
browali abp Piotr Herkulan Malczuk OFM, 
biskup kijowsko-żytomierski, bp Marian Bu-

czek, biskup charkow-
sko-zaporoski, bp Leon 
Dubrawski OFM, biskup 
kamieniecki i bp Józef 
Guzdek, miejscowi du-
chowni oraz kapelani or-
dynariatu polowego: ks. 
kmdr Janusz Bąk, ks. płk 
Zbigniew Kępa oraz ks. 
mjr Mateusz Hebda.
We Mszy św. uczestniczyli 
przedstawiciele Federacji 
Rodzin Katyńskich, bliscy 
i krewni ofiar spoczywa-
jących w Bykowni, mini-
ster obrony narodowej 
Tomasz Siemoniak, gen. 
Mieczysław Cieniuch,  szef Sztabu General-
nego WP oraz Stanisław Koziej, szef Biura

Bezpieczeństwa Narodowego. Obecny był 
także minister kultury i dziedzictwa narodo-
wego Bogdan Zdrojewski. Oprawę liturgii
z ceremoniałem wojskowym zapewnił Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego.
– Dziś, gdy otwieramy cmentarz w Bykowni, 
stajemy w tym tragicznym miejscu, wiemy, że 
za wierność Niepodległa Rzeczpospolita od-
płaca pamięcią wykutą w kamieniu. Wybra-
liśmy biały granit, aby pokazać, że ich ofiara 
nie była daremną – powiedział dr Andrzej 
Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa. – Zwracam się do tych 3435. 
Nie jesteście już anonimowi, macie swoje 
miejsce, swoje imiona, śpijcie w pokoju. Jako 
pracownicy Rady Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa, chcemy podkreślić: jesteśmy dum-
ni, że mogliśmy wziąć w tym upamiętnieniu 
udział. My też zostawiamy tu nasze serca – 
dodał wyraźnie wzruszony.
– Imiona obywateli Rzeczpospolitej przemó-
wiły dziś mocnym jak granit słowem. 3435 
nazwisk wykuto w kamieniu na dowód, że 
pamięć silniejsza jest niż kłamstwo. 3435 
historii polskich jeńców wojennych, 3435 hi-
storii losów ich rodzin – powiedziała Izabela 
Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Ka-
tyńskich. Podkreśliła, że w ciszy bykowińskie-
go lasu do dziś „słychać cierpienie”. – Od dziś 
stoimy na poświęconej ziemi. Niechaj modli-
twy pielgrzymów uciszą ten las i przyniosą 
ukojenie rodzinom – powiedziała.
Odczytanie apelu pamięci, salwa honorowa 
oraz złożenie wieńców i zniczy na grobach 
zakończyło uroczystości w Bykowni.
Nekropolia w Kijowie-Bykowni jest czwar-
tym cmentarzem katyńskim, po otwartych
w 2000 roku cmentarzach w Katyniu, Mied-
noje i Charkowie. W Bykowni upamiętniono 
3435 polskich obywateli – ofiary zbrodni ka-
tyńskiej z tzw. listy ukraińskiej zamordowa-
nych z rozkazu Józefa Stalina.
O wielowyznaniowym charakterze cmentarza 
przypominają symbole religii chrześcijańskiej   
katolickiej i prawosławnej, judaizmu oraz 
islamu umieszczone u jego bramy. Przy wej-
ściu, obok kolumn z wyrzeźbionymi orłami, 
znajduje się tablica z napisem: „Tu spoczywają 
obywatele II RP zamordowani przez sowieckie 
NKWD na terenie Ukrainy w 1940 r.”.
Elementem centralnym cmentarza, podobnie 
jak innych nekropolii katyńskich, jest ściana 
ołtarzowa, z wyrytymi na niej nazwiskami 
ofiar oraz krzyżem. Na cmentarzu znajduje 
się także dzwon pamięci.

Powiedzieli Naszej Służbie:
Hieronim Marysiak, z Opola, uczestnik pielgrzymki do Bykowni.

– Do Bykowni udaję się na grób mego ojca, Mikołaja Marysiaka. Urodziłem się na w Płotyczach niedaleko 

Tarnopola na Podolu. Otrzymałem informację z Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 

1939, że nazwisko mojego ojca fi guruje na ukraińskiej liście katyńskiej. Zarząd poinformował mnie tak-

że, że jest on pogrzebany w grobie zbiorowym na cmentarzu w Bykowni. To bardzo poruszająca i istotna 

dla mnie informacja, dlatego, że przez wiele lat nie mogłem ustalić losów mojego Taty.

Ojciec był przed wojną policjantem. Aresztowano go 31 marca 1940 roku. W bardzo niedługim czasie, bo 

już w dwa tygodnie później w tzw. wielkiej wywózce zostałem wraz z matką wywieziony do Kazachstanu. 

Przebywaliśmy tam 6 długich i ciężkich lat. Przybyliśmy na tzw. ziemie odzyskane. Nasz transport przyje-

chał do Legnicy i tam został rozformowany. 

Przez wiele lat ustalenie losów mego ojca było niemożliwe. Sprawy zmieniły się w ciągu ostatnich kil-

kunastu lat. Pisałem m.in. do komendy milicji w Tarnopolu i nawet udało mi się uzyskać odpowiedź. 

Dokument wskazuje, że ojciec został skazany za to, że jako policjant aresztował Ukraińców. Dokument 

wskazuje paragraf i kodeks, według którego został skazany. Jednak urzędnicy nie potrafi li odpowiedzieć 

na zasadnicze pytanie: Co stało się po z aresztowanym, tak, że jego dalsze losy były nieznane?

Czekałem długo na ten dzień. Drążyłem temat, starałem się dowiadywać. Dziś jestem wzruszony, że te 

moje wysiłki są nagrodzone. Jestem pełen żalu i bólu, ale też i nadziei.

Mieczysław Góra, zastępca kierownika badań archeologiczno-ekshumacyjnych w Kijowie-Bykowni.

– Wszystko zaczęło się w 1994 roku od ujawnienia przez naszych wschodnich sąsiadów tzw. ukraińskiej 

listy katyńskiej. Andrzej Milczanowski, ówczesny minister spraw wewnętrznych, otrzymał informację, 

że Ukraińcy są w posiadaniu kolejnej „listy katyńskiej”. Po zbadaniu i zweryfi kowaniu jej przez zastęp-

cę ówczesnego prokuratora generalnego Stefana Śnieżkę, potwierdziła się waga tego dokumentu i to,

że jest to prawdopodobna lista 3435 nazwisk obywateli polskich, ofi ar reżimu sowieckiego, więzionych 

w Kijowie i pochowanych w Bykowni.  

Kolejne cztery komisje powoływane przez władze radzieckie, pracujące najpierw w latach 40., następnie 

70. i wreszcie dwie pod koniec pierestrojki, w latach 80. ujawniły liczne poloniki  występujące w grobach 

masowych, ale nie stwierdziła w końcowym raporcie, że znajdujące się tu groby należą do Polaków, lecz 

są to „ofi ary tzw. wielkich czystek z lat 1937- 41”. 

Po ujawnieniu „ukraińskiej listy katyńskiej” zaistniała potrzeba wznowienia wspólnych prac. A stało się 

to w określonych warunkach politycznych. 24 czerwca Jan Paweł II, podczas swej pielgrzymki na Ukra-

inę, złożył nieofi cjalną, prywatną wizytę tu, w Bykowni! Warto podkreślić, że odbyła się ona na prośbę 

Papieża. Przybył tu razem z kardynałem Lubomyrem Huzarem, głową obrządku grecko-katolickiego na 

Ukrainie i przez pół godziny modlił się na tym tajnym cmentarzu. Po tym zdarzeniu, dość nieoczekiwanie 

prezydent Leonid Kuczma zezwolił na pierwsze wspólne prace ekipy archeologicznej, które, choć z prze-

rwami, trwają aż do 2012 roku. 

W sumie odkrywamy przez te 11 lat 200 masowych grobów z czego 70 są to wyłącznie polskie groby. 

Znaleźliśmy w nich buty, monety, guziki od mundurów, 9 identyfi katorów oraz medaliki. Wśród znalezisk 

szczególnie cenne są te, które identyfi kują ofi ary m.in. nieśmiertelnik st. sierż. Jerzego Naglika, oraz wy-

ryte na grzebieniu nazwiska czterech polskich ofi cerów, m.in. płk Karola Szydłowskiego, zastępcy gen. 

Władysława Langnera, obrońcy Lwowa. Na szczoteczce do zębów odnaleziono imię i nazwisko Józefa 

Łobazy, także polskiego ofi cera.

Choć zidentyfi kowano tylko 9 nazwisk, to mając świadomość, jak starano się zagmatwać historię i zacie-

rać ślad po tej zbrodni, można z dużą pewnością uznać, że właśnie w tym bykowińskim lesie spoczywają 

ofi ary z ukraińskiej listy katyńskiej. Trzeba przypomnieć, że podczas prac wspomnianych przeze mnie 

komisji starano się usunąć wszelkie polskie ślady z tych grobów. Z kilkoma wyjątkami nie znaleźliśmy 

szkieletów w układzie anatomicznym, wszystko było przemieszane. Na samym dnie tylko 5 pochówków 

znajdowało się w układzie anatomicznym, czyli można domniemywać, że nienaruszonym. Uroczystości 

otwarcia cmentarza należy uznać za zadośćuczynienie tym ofi arom, tej profanacji, jakiej się tu dopusz-

czono. (Z materiałów zebranych przez ks. płk. Zbigniewa Kępę opracował Krzysztof Stępkowski)
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tyń na muzea ateizmu. Pozamykane zostały 
ośrodki życia duchowego: monastery i klasz-
tory, zaś duchowni wymordowani lub też 
wywiezieni na zesłanie – powiedział. Biskup 
podkreślił, że właśnie to „odejście od Boga 
i odrzucenie Jego przykazań zaowocowało
podeptaniem człowieka i jego praw”.
Biskup Polowy przypomniał okoliczności 
zbrodni dokonanej w Ostaszkowie na pol-
skich policjantach, żołnierzach KOP-u, pra-
cownikach wymiaru sprawiedliwości. Pod-
kreślił, że celem obecnej pielgrzymki jest 
modlitwa. – Chcemy stanąć nad mogiłami, 
zapalić znicze, opowiedzieć o naszym bólu
i zapewnić o pamięci. Tylko modlitwa o Boże 
miłosierdzie dla zamordowanych jest w sta-
nie im pomóc. Ona także nam ułatwi uleczyć 
zranione uczucia i pomoże w przebaczeniu 

winowajcom. Modlitwa może osuszyć nasze 
łzy – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał również 
o podpisaniu niedawnego porozumienia 
między prawosławną Cerkwią i Kościołem 
katolickim, które odbyło się 17 sierpnia
w Warszawie. – Ta deklaracja to płynący
z serca apel na rzecz przyszłości, pokoju
i sprawiedliwości. W dużej mierze od nas za-
leży, czy ewangeliczny zasiew miłości wyda 
właściwy, oczekiwany plon – podkreślał. 
Zdaniem biskupa Guzdka to właśnie bliscy 
ofiar spoczywających na cmentarzach wojen-
nych „mogą należeć do tych, którzy prawdę
o przebaczeniu i pojednaniu najpierw przyj-
mą w swoich sercach, a potem będą ją wpro-
wadzać na wszystkie poziomy życia społecz-
nego”. – To my, niejako dotykając miejsc 
zbrodni, pamiętając o naszych najbliższych, 
zamęczonych w niezwykle okrutny sposób, 
możemy apelować o wyrzeczenie się zemsty 
i nienawiści oraz uczestniczyć w budowaniu 
zgody i braterstwa pomiędzy ludźmi, pomię-
dzy naszymi narodami – powiedział. Zazna-
czył jednak, że potrzebna jest „dobra wola, 
zmierzająca do wyjaśnienia tego, co do-
tychczas było skrzętnie ukrywane”.
Do grobów funkcjonariuszy i pracowników 
wymiaru sprawiedliwości oraz żołnierzy 
KOP w Miednoje, wzięło udział około 200 
uczestników: funkcjonariuszy policji, przed-
stawicieli stowarzyszeń policyjnych, w tym 
„Rodzina Policyjna 1939”. Obecni byli Mi-
chał Deskur, podsekretarz stanu w MSW, Jan 
Ciechanowski p.o. kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów, nadinspektor Marek Działo-
szyński, komendant główny Policji oraz gen. 
Dominik Tracz, komendant główny Straży 
Granicznej.
– Twer i Miednoje to miejsca, które dla nas 
wszystkich wyznaczają granicę, do której 
człowiek może się posunąć w swojej zbrod-
niczej działalności – oby się to więcej nie zda-
rzyło i wobec Polaków i wobec Rosjan. Są to 
absolutnie miejsca, które trzeba odwiedzać 
ku przestrodze – powiedział szef MSW.

Echa apelu pojednaniaEcha apelu pojednania

Ostaszków Monastyr
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Wraz z bp. Guzdkiem Mszę św. w katolickim 
kościele w Twerze koncelebrował o. Roman 
Majewski, przeor Jasnej Góry, a także kapela-
ni służb mundurowych. Obecny był również 
proboszcz parafii ks. Marek Tacikowski.
– Na przestrzeni dziejów ludzie różnie odnosi-
li się do Boga i Jego przykazań. (…) Nierzadko 
ludzie chcieli sami decydować, które z przy-
kazań będą przestrzegać a które nie – mówił 
w homilii bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy 
podkreślił, że w sowieckiej Rosji „człowiek nie 
tylko odrzucił Boże przykazania, ale same-
go Boga”. – Został On wyproszony, a nawet 
brutalnie wyrzucony z życia narodu i relacji 
międzyludzkich. Wyraźnym tego dowodem 
było dewastowanie cerkwi i zamiana świą-

Delegacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych udała się w dniach 2 i 3 września do 
Tweru, Ostaszkowa i Miednoje w Rosji, gdzie odbywają się uroczystości upamięt-
nienia policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Korpusu Ochrony Pogra-
nicza zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Podczas Mszy św. sprawowanej
w kościele katolickim w Twerze biskup polowy WP podkreślił, że totalitaryzmy
XX wieku były skutkiem „odejścia od Boga i jego przykazań”, zaapelował o budo-
wanie prawdy i pojednanie między narodami polskim i rosyjskim. Polscy policjanci 
pielgrzymowali do Tweru i Miednoje po raz dwunasty.

Podobnie jak na cmentarzach w Katyniu
i Miednoje, w Bykowni część polska cmenta-
rza wchodzi w skład Państwowego Memo-

riału Ofiar Totalitaryzmu So-
wieckiego, na którym spo-
czywają Ukraińcy i Rosjanie, 
zamordowani podczas tzw. 
Wielkiego Terroru z lat 30. 
XX wieku. Szacuje się, że
w Bykowni może być to na-
wet około 100 tysięcy Ukra-
ińców.
Prace badawcze prowa-
dzone były przez polskich 
archeologów z Instytutu Ar-
cheologii Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu 
pod kierunkiem prof. An-
drzeja Koli w latach 2006-

-2007 oraz 2011-2012. Archeologom uda-
ło się odnaleźć m.in. nieśmiertelnik sierż.
Józefa Naglika oraz grzebień z wydrapanymi 

czterema nazwiskami Polaków, figurujących 
na tzw. liście ukraińskiej, co potwierdziło, 
że właśnie tym miejscu spoczywają ofiary 
zbrodni katyńskiej.
Kamień węgielny pod budowę cmentarza 
został wmurowany w listopadzie 2011 roku 
przez prezydentów Polski i Ukrainy. Prace bu-
dowlane związane z przygotowaniem miej-
sca pod budowę nekropolii i wykonaniem jej 
elementów kamiennych – tabliczek, krzyży, 
ścian i ołtarza trwały od 30 maja tego roku.
Otwarcie cmentarza wojennego w Bykow-
ni nie zamyka kwestii upamiętnienia ofiar 
zbrodni katyńskiej. Nadal trwają prace histo-
ryków nad ustaleniem liczby, nazwisk oraz 
miejsc pochówku ofiar z tzw. Białoruskiej 
listy katyńskiej”.

Krzysztof Stępkowski
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Ostaszków

W kompleksie klasztornym w Ostaszkowie 
odbyła się uroczystość wmurowania kamie-
nia węgielnego pod budowę Kaplicy pod 
wezwaniem Cudownego Obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. – Wielu ludzi nie mia-
ło pojęcia co się działo w tym gmachu. Dla 
Polaków jest to także narodowe miejsce pa-
mięci, mimo że daleko od Polski – powiedział 
dziennikarzom Jacek Cichocki. Podkreślił, że 
kaplica Cudownego Obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej będzie jednoczyć Polaków
i Rosjan. Zaznaczył też, że oba nasze narody 
zostały naznaczone przez zbrodnie komuni-
styczne.
– Jest to miejsce wspólne, ponieważ wię-
zieni tutaj byli nie tylko katolicy, ale rów-
nież prawosławni i przedstawiciele innych 
wyznań i to miejsce nas wszystkich łączy. 
Ważna jest ta wiedza po to, by taka historia 
nigdy się nie powtórzyła. Musimy też z mi-
łością podchodzić do siebie, byśmy kochali 
się nawzajem jak przyjaciele – mówił pod-
czas uroczystości archimandryta Arkaadij, 
przeor klasztoru.
Archimandryta podkreślał, że budowa wspól-
nej kaplicy może pomóc w zrozumieniu cier-
pienia Polaków i Rosjan. – Musimy z miłością 
się traktować, byśmy kochali się nawzajem 
jak przyjaciele i traktowali siebie z szacun-
kiem, a wtedy to będzie nasza wspólna hi-
storia. Jest to też lekcja tego, czego nigdy 
więcej nie powinno być – powiedział.
W monasterze w Ostaszkowie, w latach 1939-
-1940 mieścił się obóz dla polskich jeńców 
wojennych. Łącznie przebywało tam ponad 
15 tysięcy obywateli polskich, w tym około
7 tysięcy policjantów i żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza. Większość z nich w 1940 
roku została wywieziona do Tweru, tam za-
mordowana i pochowana w Miednoje.

Cmentarz w Miednoje

Przed południem drugiego dnia wizyty 
członkowie delegacji uczestniczyli w uro-
czystości otwarcia ekspozycji poświęconej 
pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej, 
Służby Więziennej  II Rzeczpospolitej, Policji 
Województwa Śląskiego, żołnierzy Korpusu 
Ochrony Pogranicza, otwartej w części mu-
zeum klasztornego w Ostaszkowie, nato-
miast po południu odbyły się uroczystości na 
cmentarzu w Miednoje.
Biskup polowy Józef Guzdek celebrował 
Mszę św., następnie na grobach policjan-
tów, żołnierzy KOP i pracowników wymia-
ru sprawiedliwości złożone zostały kwiaty.
W przededniu uroczystości minęła 12. rocz-
nica otwarcia polskiego cmentarza wojenne-
go w Miednoje.
Podczas uroczystości w klasztorze w Ostasz-
kowie zaprezentowane zostały pamiątki, 
głównie przedmioty osobistego użytku, od-
nalezione w miejscach zbiorowych mogił, 
m.in. guziki z orzełkami, okulary, fragmenty 
mundurów. Przemawiał Michał Deskur, pod-
sekretarz w MSW. Podkreślał znaczenie ofiary 
polskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Podzię-
kował opiekującym się tym miejscem prawo-
sławnym mnichom za troskę o pamięć o ich 
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męczeństwie. – Pamięć o zbrodni przetrwała 
pomimo milczenia, zakazów i rozpowszech-
niania przez lata kłamstw. Trudną do przece-
nienia rolę odegrały rodziny spoczywających 
w Miednoje – to ich poczuciu moralnego 
obowiązku zawdzięczamy przechowywanie 
i udokumentowanie prawdy o tej tragedii 
– mówił Deskur. Dodał, że nie można także 
zapomnieć o rosyjskich ofiarach spoczywają-
cych w Miednoje.
Następnie delegacja udała się na cmentarz
w Miednoje, gdzie biskup Józef Guzdek 
przewodniczył Mszy św. w intencji spoczy-
wających tam żołnierzy KOP, funkcjonariuszy 
policji i pracowników służb związanych z wy-
miarem sprawiedliwości.
W homilii na cmentarzu w Miednoje Biskup 
Polowy, nawiązując do znajdującego się na 
cmentarzu wojennym dzwonu, podkreślił, 
jego bogata symbolikę i zachęcał do bycia 
dzwonem prawdy we własnych środowi-
skach. – Ważne jest, aby każdy z nas był 
takim „dzwonem” poruszającym sumienia 
tych, którzy nie dowierzają, że miłość jest 
możliwa, że życie w pokoju jest możliwe. 
Nasze słowa i nasze życie winny być nieusta-
jącym apelem o przemianę zatwardziałych 
serc – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że głos dzwo-
nu „rozbrzmiewającego już dwanaście lat, 
przypomina że prawda – nawet spod ziemi 
– wyjdzie i zostanie ujawniona”. – To woła-
nie nie może zamilknąć aż do czasu otwarcia 
wszystkich tajnych archiwów i pełnego wyja-
śnienia prawdy o dokonanej tu przerażającej 
zbrodni – podkreślił. Dodał, że to „prawda 
jest fundamentem wolności i pojednania”.  
– Dzwon, który rozbrzmiewa w tym miej-
scu już tyle lat, ma budzić ludzkie sumienia
i przestrzegać przed zadawaniem ran bliź-
niemu – powiedział. 
Zaapelował, aby dźwięk dzwonów z cmen-
tarzy katyńskich był również głośnym we-
zwaniem „do pojednania i przebaczenia”. 
– Tak, tego głosu już nie uda się zagłuszyć! 
Nawet tym, którzy nie rozumieją niedaw-
nego wezwania przywódców duchowych 
Cerkwi prawosławnej w Rosji i Kościoła 
katolickiego w Polsce. On nie zamilknie! – 

podkreślił. Biskup Guzdek poprosił Romana 
Bareję, jednego z uczestników uroczystości, 
o podzielenie się osobistym świadectwem 
ze zgromadzonymi. 
– Jestem wnukiem Aleksandra Barei, kreso-
wego policjanta, który był więźniem Ostasz-
kowa i jest pochowany na tym cmentarzu. 
Nikt z rodziny nie miał możliwości przyje-
chać wcześniej, ani tata, ani żaden ze stryj-
ków. Jestem pierwszym przedstawicielem ro-
dziny, która mnie upoważniła do wypowie-
dzenia jakże ważnego słowa: przebaczamy!
– wyznał. 
Zaapelował, aby przez prosty gest podania 
ręki budować na poziomie osobistym „po-
kój, przyjaźń między narodami”. – Jeżeli my 
będziemy umieli pojednać się, wybaczyć bliź-
nim, zapanuje pokój. (…) Są w Polsce ludzie, 
którzy nie żywią urazy, którzy potrafią zna-
leźć w sobie przebaczenie. Niech Wam Bóg 
błogosławi – mówił podając rękę przedsta-
wicielom miejscowych władz.
Mszę św. koncelebrowali kapelani Policji. 
Wśród uczestników uroczystości byli m.in. 
Michał Deskur, wiceszef MSW, nadinsp. Ma-
rek Działoszyński, komendant główny Policji, 
gen. bryg. Dominik Tracz, komendant głów-
ny Straży Granicznej.
Polska delegacja odwiedziła również rosyjską 
część cmentarza, gdzie spoczywają ofiary 
zbrodni stalinowskich.
Na cmentarzu w Miednoje, który zajmuje 
powierzchnię 1,7 hektara, znajduje się 25 
zbiorowych mogił, w których spoczywa po-
nad 6300 jeńców obozu specjalnego NKWD 
w Ostaszkowie. Wśród nich są między inny-
mi funkcjonariusze Policji Państwowej, Stra-
ży Granicznej i Straży Więziennej, żołnierze 
i oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza 
i innych formacji wojskowych, pracownicy 
administracji państwowej i wymiaru spra-
wiedliwości II Rzeczpospolitej, którzy po
17 września 1939 roku znaleźli się w sowiec-
kiej niewoli. Na otwartym 2 września 2000 r.
cmentarzu w Miednoje nie ma grobów in-
dywidualnych, a zalesiony teren z krzyżami 
okala pas tabliczek z nazwiskami ofiar.

Krzysztof Stępkowski
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– Jeśli chodzi o dywersję, to potrafiliśmy 
wszystko. Szkolono nas, krótko mówiąc: 
narobić bałaganu na tyłach nieprzyjaciela. 
Przede wszystkim musieliśmy używać głowy, 
a potem broni i ładunków wybuchowych. 
Zadania, jakie Grom zaczął podejmować od 
momentu powstania jednostki, my wykony-
waliśmy jeszcze w latach 60’. Byliśmy pionie-
rami w działaniach typu: zrzut płetwonur-
ków ze śmigłowców, spektakularne zjazdy 
na linach. Nikt wcześniej w Polsce tego nie 
robił – wspomina Janusz Tomczak, który swo-
ją przygodę w 1bsz zaczynał w kompanii płe-
twonurków jako 19 letni chłopak 
Początki 1 Batalionu Szturmowego sięgają 
drugiej połowy XX wieku. W sierpniu 1957 r.
dowódca 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-
desantowej, gen. bryg. Bolesław Chocha 
rozkazał sformować Kompanię Rozpoznaw-
czą. Cztery lata później, 1 stycznia 1961 r., 
na podstawie Rozkazu Szefa Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskiego, dowódca 6PDPD 
powołał do życia 26 Batalion Rozpoznawczy, 
który stał się samodzielną jednostką wojsko-
wą o numerze 4101. Początkowo jednostka 
ta stacjonował w Krakowie. W 1964 r. została 
przeniesiona na teren poniemieckich koszar 
w Dziwnowie. 8 maja tego samego roku
26 Batalion Rozpoznawczy zmienił nazwę na 
1 Batalion Szturmowy.
– Powstanie tej jednostki było ściśle utajnio-
ne. Żołnierze składali przysięgę na sztandar, 
na którym znajdował się jedynie jej numer. 
Nie chciano, bowiem, by nazwa „1 Batalion 
Szturmowy” gdziekolwiek się pojawiła – tłu-
maczy Stanisław Solski, były komandos 1bsz.
– Mówiono o nas „spadochroniarze” i wszyst-
ko, co robiliśmy szło na konto 6 Pomorskiej 
Dywizji Powietrznodesantowej – dodaje Ja-
nusz Tomczak. – Nie mogliśmy się chwalić

Przygoda i ryzyko

Niezaprzeczalnie stanowili elitę polskiego 
wojska, ale jak tłumaczy Janusz Tomczak, nie 
przywiązywali do tego uwagi, lecz robili to, 
czego ich uczono. Szkolenia zaś były wyma-
gające. W zależności od rodzaju zadań, sztur-
mowcy ćwiczyli pod okiem dowódców skoki 
spadochronowe, desanty, działania dywersyj-
ne w terenie, a także pod wodą.
– W latach mojej służby dowódca kompanii 
płetwonurków, por. January Komański wpro-
wadził ćwiczenie polegające na zrzucaniu płe-
twonurków przy maksymalnej, niebezpiecz-
nej prędkości ok. 50km/h. Nurkowie skakali 
z jednej i drugiej strony rozpędzonego kutra 
torpedowego. Miało to na celu wzmocnić 
odporność psychiczną i przyzwyczaić orga-
nizm żołnierzy do ekstremalnych warunków 
– wyjaśnia Janusz Tomczak. – Innym elemen-
tem szkolenia było wyjście płetwonurków ze 
śluzy torpedowej w okrętach podwodnych. 
Stanowiło to nie lada trudność. Sprzęt płe-
twonurka był duży, a luk śluzy ciasny. Do tego 
dochodziła ciemność i strach – opowiada.
Zbigniew Jeszka, były dowódca grupy spe-
cjalnej 1bsz i późniejszy dowódca plutonu 
płetwonurków doskonale wie, jak niebez-
pieczne potrafiły być działania podejmowane 
przez komandosów. 
– Jeśli porównamy dzisiejszy sprzęt do nur-
kowania z tym, który był na wyposażeniu 
batalionu, to możemy powiedzieć, że byliśmy 
ryzykantami. Nasz sprzęt posiadał tylko jeden 
automat oddechowy, który przeważnie siąpił 
i cedził wodę, którą następnie trzeba było 
pić. Dzisiaj każdy nurek ma awaryjne źródło 
oddychania – tłumaczy.
Specyfika działań 1bsz oraz mordercze szko-
lenia wymagały od żołnierzy ogromnej siły 
psychicznej i fizycznej oraz determinacji. Nie 
każdy mógł służyć w tej elitarnej jednostce. 
– Wielu młodych ludzi chciało dołączyć do 
czerwonych beretów – mówi Janusz Tom-
czak. – Spora ich liczba odpadała już na po-
czątku lub nie przechodziła pozytywnie dal-
szej selekcji. Ci, którzy podołali eliminacjom, 
zasilali szeregi jednostki, ale nadal podlegali 
obserwacji. Jeśli w ciągu trzech miesięcy nie 
sprawdzili się, musieli odejść. Jeśli wytrzymali 
pół roku, z reguły zostawali i mogli dalej się 
szkolić
– Nasze oddziały były przeznaczone do 
działań na tyłach wroga w określonych od-
ległościach od linii frontu. W związku z tym 
żołnierz 1bsz musiał być zdolny do długo-
trwałego przebywania w odosobnieniu. Jego 
parametry fizyczne były wyraźnie określone: 
wzrost między 170 a 185cm, waga 70-85kg. 
Liczyła się też wytrzymałość na stres oraz mo-
bilizacja organizmu do dużego wysiłku fizycz-
nego – podsumowuje Roman Żołnowski.

Szanowani, choć nie lubiani

Jednostka budziła także respekt, a nawet lęk 
wśród innych oddziałów polskiego wojska.
Żołnierze odczuwali paniczny strach, gdy 

w jakiej jednostce służymy. Odróżniał nas 
tylko czerwony beret, ale nie rozmawialiśmy
o tym, czym naprawdę się zajmujemy oraz
że do dyspozycji mamy najlepszy sprzęt.

Szczególne powołanie

By zasilić szeregi batalionu trzeba było mieć 
motywację. A ona bywała różna. Czasem 
decydowała chęć sprawdzenia się i prestiż,
a czasem… czysty przypadek. 
– Miałem dość skonkretyzowane plany co do 
mojego życia: seminarium duchowne. Jed-
nak wydarzyło się coś niespodziewanego – 
wspomina Roman Żołnowski, były dowódca 
kompanii specjalnej 1bsz. – Pewnego dnia do 
mojej szkoły przyjechał podchorąży w czer-
wonym berecie i zaczął opowiadać o wspa-
niałych perspektywach służby wojskowej. 
Skusiła mnie możliwość studiowania. Wraz
z kolegami z klasy zgłosiłem się na badania 
lekarskie. I okazało się, że nadaje się tylko 
jeden z nas – przyszły seminarzysta, czyli ja.
W tej sytuacji było mi głupio się wycofać i zło-
żyłem papiery do Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.
Krok ten zaważył na całym jego życiu – wkrót-
ce został komandosem w 1bsz. 
Byli też i tacy, co do czerwonych beretów tra-
fili za karę, jak Stanisław Solski. 
– Podpadłem parę razy na studiach, więc wy-
słano mnie do jednostki zaraz po ich zakoń-
czeniu. Potem już tu zostałem. Najpiękniejsza 
rzeczą, jaka odróżniała batalion od wszystkich 
innych jednostek wojskowych było to, że tak 
naprawdę nie liczył się stopień. To było grono 
kumpli. Nikt nie patrzył na emblematy, rangę 
stanowiska. Zresztą i tak wszystko weryfiko-
wało się w powietrzu. Wtedy wychodziło na 
jaw, kto się boi najbardziej – śmieje się. 

„Bałaganiarze” w czerwonych beretach„Bałaganiarze” w czerwonych beretach
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Nie było takiego zadania, którego by nie wykonali i to w każdych warunkach: mróz, 
ulewa, zawierucha. Szkolili się jesienią, kiedy pogoda nie dawała im ani chwili wy-
tchnienia. Ćwiczyli marszobiegi o dystansie 30-50 km. Zrzuceni transportowcem 
An-12 na teren Śniatowa na piechotę wracali w okolice odległego o ok. 90 km 
Drawska. Po drodze czekały ich jeszcze zadania, np. wysadzić most, wiadukt lub 
stację radiolokacyjną. Kim byli? Żołnierzami 1 Batalionu Szturmowego – prawdzi-
wymi twardzielami z Dziwnowa. 

Czerwone berety w pełnej krasie
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słyszeli, że dywersanci mają wylądować
w pobliżu – śmieje się Janusz Tomczak. 
– Raz w Świnoujściu grupa miała za za-
danie rozpoznać teren koszar Marynarki 
Wojennej. Komandosi złapali trzech ma-
rynarzy rezerwistów, wciągnęli ich do lasu
i tam przetrzymywali. Następnie członko-
wie grupy zadaniowej ubrani w mundury 
porwanych nieszczęśników wmieszali się
w korpus marynarzy i dokonywali dywer-
sji na terenie koszar: odcinali prąd, wodę, 
w sztabie zginęły mapy. Nikt nie wiedział, 
kto jest za to odpowiedzialny. Dopiero po 
trzech dniach zorientowano się, że to chło-
paki z Dziwnowa. Byli tak dobrze zamasko-
wani, że próbowano ich zidentyfikować, 
patrząc każdemu z marynarzy rezerwistów 
w oczy – wspomina. 
W armii nas nie kochano, bo działaliśmy 
przeciwko niej, by była twardsza, mobilna, 
żeby bardziej zadbała o tajemnice i sprzęt – 
opowiada Kazimierz Michalski, który służył
w 1bsz na przełomie lat 80’. – Dywersja działa 
w każdej armii i ona musi umieć się przed nią 
zabezpieczyć. „Męczenie” jej w okresie po-
koju stanowiło więc de facto formę pomocy. 
Natomiast w razie wojny mieliśmy obowiązek 
ją dozbroić i udzielić wszelkich niezbędnych 
informacji o przeciwniku – tłumaczy. 
Szturmowcy wykonywali swoje zadania 
praktycznie bez przeszkód. Choć nie zawsze 
wszystko szło zgodnie z planem. Zdarzało 
się na przykład, że miejsce zrzutu spado-
chroniarzy 1bsz było już zdradzone. Grupa 
mająca przeprowadzić zadanie lądowała na 
wyznaczonym terenie, a tam czekały oddzia-
ły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz milicji gotowe do pochwycenia skocz-
ków. Jednak w większości przypadków czer-
wonym beretom udawało się uciec. 
Inny problem stanowiły pomyłki.
– Pewnego razu zaistniała sytuacja, w której 
pilot wysadził grupę szturmowców na tere-
nie NRD, co zupełnie mijało się z celem akcji 
– opowiada Janusz Tomczak. – Gdy zoriento-
wano się w sytuacji, zaczęto przez megafo-
ny wywoływać grupę, aby się ujawniła. Nie 
chciano bowiem, by doszło do strzelaniny 
między niemieckim patrolem a polskimi ko-
mandosami. Ci znów odmówili wykonania 
rozkazów, bo myśleli, że to zwykły blef. Na 
szczęście po długich pertraktacjach sprawa 
się wyjaśniła – podsumowuje. 
By pozostać niezauważonym żołnierze przej-
mowali sprzęt i zwyczaje innych armii. Ba-
talion miał na wyposażeniu brytyjskie steny, 
niemieckie bergmany i szmajsery, a także 
broń amerykańską. W koszarach w Dziwno-
wie nawet radziecki śmigłowiec Mi-4 przypo-
minał bardziej amerykański helikopter trans-
portowy. Żołnierze w zależności od przydzie-
lonych zadań uczyli się języka niemieckiego, 
angielskiego lub francuskiego. Gdy wymaga-
ła tego sytuacja, farbowali twarze pastą do 
butów lub upodabniali się do różnych osób, 
w tym nawet do… księży. 
– Ćwiczyliśmy w Opolu – wyjaśnia Kazimierz 
Michalski. – W mieście było dużo policji i woj-
ska, dlatego trzeba było działać ostrożnie
i nie pokazywać się w mundurach. Przebra-
liśmy się więc za księży. W ciągu jednej nocy 
spaliliśmy wodociągi, elektrownię, gazownię. 

Po czym opuściliśmy miasto całkiem niezau-
ważeni – mówi. 

Bolesna misja

Lata istnienia 1 Batalionu Szturmowego to 
okres, w którym Polska znajdowała w rękach 
bezlitosnej komunistycznej dyktatury. Polską 
armię obowiązywały postanowienia Układu 
Warszawskiego, co często stawiało żołnierzy 
w bardzo trudnej sytuacji. Komandosi nie-
chętnie wspominają udział w operacji „Du-
naj” na terenie Czechosłowacji w 1968 roku. 
– Nasze zadania polegały na typowych ak-
cjach dywersyjnych, rozpoznaniu lotnisk, 
przejść granicznych – opowiada Janusz Tom-
czak. - Byliśmy bardzo zdziwieni, że nas tam 
skierowano, bo gdyby Czechosłowacy otwo-
rzyli ogień, większość z nas by stamtąd nie 
wróciła. Oczywiście nie możemy się chlubić 
tym, co wówczas robiliśmy, ale udział w in-
terwencji należał do naszych obowiązków. 
Byliśmy przecież żołnierzami – tłumaczy.
Nastroje niepewności panowały również,
a może przede wszystkim, w związku
z wprowadzeniem w Polsce stanu wojenne-
go w 1981 roku. Roman Żołnowski, który 
był wówczas dowódcą jednej z grup opera-
cyjnych, wspomina:
– Przechodząc korytarzem w wyizolowanym 
pomieszczeniu, w którym byli przetrzymy-
wani działacze związkowi, usłyszałem, jak je-
den z zatrzymanych mówi do żołnierza: „Co 
nam zrobisz, jak my ruszymy?”. Do moich 
uszu dotarł tylko szczęk zamka, zgrzyt zała-
dowanej broni i komenda: „ruszaj”. Wtedy 
zrozumiałem, co zrobią moi żołnierze, gdy 
będę zmuszony wydać im rozkaz interwen-
cji wobec strajkujących. Dotarło do mnie, jak 
bardzo ufali dowódcom. 
Po chwili zastanowienia dodaje:
– Często zapomina się, że w historii naszego 
kraju żołnierze już wielokrotnie stawali przed 
niełatwymi wyborami. Do tej pory nie wiem, 
jak byśmy się zachowali, gdyby po 13 grudnia 
weszły do Polski wojska Układu Warszawskie-
go. Towarzyszyły nam różne emocje. Był to 
dla nas bardzo trudny, niepozbawiony obaw 
i wahania czas – wyznaje. 

Wciąż gotowi

Dziś, chodząc ulicami Dziwnowa, nadal moż-
na spotkać komandosa, choć już w zupełnie 
innej postaci. Gdy wstępowali w szeregi czer-
wonych beretów mieli zazwyczaj niespełna 
20 lat. Teraz większość z nich przekroczyła 
50 rok życia. Niektórzy nadal dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniami zdobytymi pod-
czas służby. Zbigniew Jeszka na przykład kie-
ruje Ośrodkiem Sportów Wodnych „Wydry”, 
uczy nurkowania, organizuje wypoczynek 
dla młodzieży. Inny twardziel z 1bsz, An-
drzej Wójcik, który zasłynął w batalionie ze 
swojego upodobania do biegania po plaży 
z kamieniami w plecaku, zajął się gastrono-
mią. Jego „grochówka” to prawdziwy skarb 
Dziwnowa. 
Dla wielu szturmowców lata służby w 1bsz 
były najlepszym okresem w ich życiu. Dlatego 
spotykają się razem, by wspominać atmosfe-
rę tamtych dni, kultywować tradycje i prze-
kazywać wartości następnym pokoleniom. 
Starają się utrzymywać stały kontakt z Jed-
nostką Wojskową Komandosów z Lublińca, 
która przejęła tradycje 1bsz. Deklarują też, że 
wciąż drzemie w nich siła i pełna gotowość 
do działania.
– Czasami brakuje mi tego ryzyka – zwierza 
się Zbigniew Jeszka. – Mówię żonie, że gdyby 
mnie jeszcze w wojsku chcieli, to bym do nie-
go wrócił. Mam dwóch synów płetwonurków 
i mimo lat potrafię dotrzymać im kroku.
Andrzej Wójcik zaś dodaje:
– Dzisiaj żołnierze wojsk specjalnych są wy-
sportowani, inteligentni, znają języki. Wyjeż-
dżają na misje, na których odpowiedzialność 
jest większa. Myślę jednak, że gdyby i nam 
przyszło teraz służyć, sprostalibyśmy zada-
niom.

Karolina Anna Kwaśniewska

Materiał został zrealizowany dzięki współpracy
z Piotrem Świerczkiem, redaktorem TVN24 oraz Ja-
rosławem Rybakiem, dziennikarzem i autorem ksią-
żek o polskich jednostkach specjalnych. Na końcu 
numeru znajduje się również fotogaleria związana 
z artykułem.
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„Gdy schodził pod wodę, wszystkie węgorze uciekały do Szwecji” – tak o Zbigniewie Jeszce mówili koledzy. 
Patrzenie jak z niezwykłą pewnością steruje RIB-em to sama przyjemność
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W rodzinie Księdza Jana mówiło się, że może 
zginął w Katyniu, może na Syberii. Ks. Leszek 
Domagała jeszcze w czasach kleryckich rozpo-
czął poszukiwania grobu  krewnego – kapłana 
z Grodzieńszczyzny, a z Kieleckiego rodem.
Czy może więc dziwić, że tam właśnie, na 
Grodzieńszczyznę, do Kopciówki Opatrzność 
skierowała kroki księdza Leszka, by kontynu-
ował dzieło swojego krewnego, pierwszego 
proboszcza Kopciówki?
To opowieść o pamięci, jej strażnikach i po-
słańcach. Opowieść o pamięci, która uczy 
prawdy o polskiej historii z odnalezionych 
i omodlonych grobów. Taka pamięć nawet 
w starciu z „Golemem” wszelkich totalitary-
zmów, prędzej czy później zmartwychwsta-
nie. Jak zmartwychwstał Kościół w Kopciów-
ce, „a bramy piekielne go nie przemogą”. 
(Mt) – jak napisali na wstępie apelu do wier-
nych członkowie „Komitetu Budowy Kościo-
ła w Kopciowszczyźnie”. 
Komuniści wiedzieli, jak groźna jest taka pa-
mięć. Jak groźna jest pamięć o ich ofiarach, 
stokroć groźniejsza po śmierci mordowanych 
niż za ich życia. Dlatego nie wystarczał strzał 
w potylicę, „utylizacja” zwłok, potrzebowali 
amunicji propagandy „niepamięci”, ośmie-
szania chrześcijańskiej tradycji szacunku do 
zwłok i grobów. 
Ks. Jan Chrobeński miał szczęście umierać
i być pochowanym wśród prostych Uzbe-
ków, wyznawców islamu, którzy szanują 
zmarłych i nie niszczą cmentarzy.
Ileż jeszcze takich nieodkrytych historii 
„Golgoty Wschodu”? Przykładów heroizmu 
polskiego duchowieństwa, którego ofiara 
mościła naszą drogę do wolności? Pamięć
o nich zmartwychwstaje z „grobu niepamię-
ci”. W toku jest m.in. proces beatyfikacyjny 
Męczenników Wschodu. Wśród nich kapela-
nów wojskowych zamordowanych na „nie-
ludzkiej ziemi”.

„K.O.P. duszy polskiej”

„…sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei 
Evangelia, guae manibus meis tango” – koń-
czy prośbę do rektora wileńskiego semina-
rium o dopuszczenie do święceń kapłań-
skich alumn Jan Chrabąszcz. Data: Wilno,
4 czerwca 1933 r. Kształtne, wyraźne pismo. 

nie, abp Jałbrzykowski powierza mu misję 
organizatora parafii i budowniczego kościo-
ła w Kopciówce pod Grodnem. Zachowało 
się zdjęcie z uroczystości poświęcenia placu 
pod budowę świątyni. Metropolita Wileński 
abp Romuald Jałbrzykowski uśmiecha się
i rozmawia z miejscową dziatwą szkolną.
Komitet budowy kościoła w Kopciowszczyź-
nie, w skład którego oprócz proboszcza ks. 
Jana Chrabąszcza weszli m.in. miejscowy 
ziemianin, wójt, kierownik szkoły, wystoso-
wał apel do wiernych.
– „Ćwierć wieku mija, czytamy w nim m.in., 
jak bezlitosna dłoń zaborcy kościół nasz 
w Kopciowszczyźnie zniszczyła, a na jego 
miejsce wzniosła cerkiew. Nam  katolikom 
kazano zapomnieć o pacierzu w języku oj-
czystym, zmuszając batem do modlenia się 
w cerkwi… Nie chcąc jednak naśladować 
naszych wrogów i zabierać im ich świątyni, 
wzniesionej na miejscu naszego kościoła ,po-
stanowiliśmy pobudować nowy kościół…”
Tłustym drukiem wybija się tekst: „Kościół 
na Kresach – to prawdziwy K.O.P. (Korpus 
Ochrony Pogranicza), strzegący tu na rubie-
żach mowy i duszy polskiej”.
Tempo prac imponujące, a gorliwy pro-
boszcz dba równolegle o intensywne życie 
duchowe swoich parafian, a także udziela 
się społecznie.
Kapłaństwo zawsze miało wymiar czynnej 
odpowiedzialności za wspólnotę w każdym 
wymiarze. 
Księża byli przy człowieku nie tylko „w grani-
cach kruchty”, jak chcieliby zredukować mi-
sję kapłańską dzisiejsi antyklerykałowie.
Ks. Jan Chrabąszcz był m.in. członkiem To-
warzystwa Budowy Publicznych Szkół Po-
wszechnych, Spółdzielni Spożywców, Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
12 marca 1937 r. otwiera nowy rozdział
w życiu ks. Jana. Zostaje mianowany kapela-
nem wojskowym w stopniu kapitana z przy-
działem do suwalskiej Brygady Kawalerii, 
wchodzącej w skład 2 Pułku Ułanów Gro-
chowskich im. gen. Józefa Dwernickiego.
Razem ze swoją brygadą jako kapelan woj-
skowy, bierze udział w walkach na terenie 

Tak charakterystyczne dla pokolenia, które
w szkole miało zajęcia z kaligrafii czyli sztuki 
pięknego pisania.
Przeglądam ze wzruszeniem dossier o krew-
nym – kapłanie, zgromadzone przez ks. 
Leszka Domagałę, obecnie kustosza Sanktu-
arium Pana Jezusa Konającego w Pacanowie. 
Starannie opracowane kopie dokumentów
z okresu seminarium w Wilnie, koresponden-
cja z konsulatem RP w Grodnie, kopie doku-
mentów wojskowych, fragmenty publikacji, 
w których pojawiają się wzmianki o kapelanie 
Janie Chrabąszczu – Chrobeńskim, kronika 
17pp 6. Dywizji Piechoty w Jakkabog, zdjęcia. 
Plon tej kwerendy o kapelanie 2. Pułku Ułanów 
w Suwałkach (1939) i kapelanie 17. Pułku Pie-
choty 6 Dywizji Piechoty (1941-1042) ks. Janie 
Chrabąszczu, trafił też do Ordynariatu Polo-
wego Wojska Polskiego. Drugiego, najstarsze-
go na świecie duszpasterstwa wojskowego 
(92 lata). Najobszerniejsza dokumentacja do-
tycząca tego heroicznego młodego kapelana 
(36 lat życia, 9 lat w kapłaństwie) znajduje się 
w parafii Kopciówka, dekanat Grodno – Za-
chód diecezji Grodzieńskiej na Białorusi.
Urodził się 20 października 1906 r. w m. 
Jakubów, w parafii Imielno, powiatu Ję-
drzejów. Ignacy i Karolina z Farynów Chra-
bąszczowie zadbali o dobre wykształcenie 
syna. Posłali go do gimnazjum, a po matu-
rze, Jan, idąc za głosem powołania, wstąpił 
do Seminarium Metropolitalnego w Wilnie. 
Równolegle studiuje na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu im. Stefana Batorego
w Wilnie. Wyświęcony na 
kapłana przez abp. Ro-
mualda Jałbrzykowskiego, 
mszę prymicyjną odprawił
18 czerwca 1933 r. w koście-
le św. Mikołaja w Imielnie.
– „Proszę was tedy bracia 
przez Pana naszego  Jezu-
sa Chrystusa i przez miłość 
Ducha Świętego, abyście 
mnie wspomagali w modli-
twach za mną do Boga…” 
– czytamy na jego obrazku 
prymicyjnym.
Po wikariacie w Porozowie, 
a potem w Parafii św, Fran-
ciszka Ksawerego w Grod-

W sztafecie pamięci,W sztafecie pamięci,
która zmartwychwstajektóra zmartwychwstaje

„Pamiętajcie, że kościół na Kresach

w latach niewoli uratował duszę i mowę polską…”

(śp. ks. Jan Chrabąszcz i inni,
Kopciowszczyzna , 1936 r.)

Ignacy i Karolina Chrabąszczowie szli 140 km w pielgrzymce 
na Jasną Górę po obraz Mateńki Częstochowskiej, by wspie-
rała ich syna, Jana, w budowie Kościoła w parafii Kopciowsz-
czyzna pod Grodnem. Matka Boża w ikonie jasnogórskiej  po-
została w tym kościele do czasu aresztowania kolejnego pro-
boszcza parafii w Kopciowszczyźnie (dziś Kopciówka), tj. do 
30 lipca 1945 r. Władze sowieckie zamieniły kościół na młyn, 
plebanię na przedszkole, a obraz w czasie prześladowań koś-
cioła został zniszczony. Ks. Jan Chrabąszcz (Chrobeński) tra-
fił w konsekwencji agresji sowieckiej na Polskę 17 września 
1939 r. do łagru…

Rodzice nie doczekali odnalezienia grobu syna, Jana, który „zginął jak żołnierz”.
Tak napisali o swoim wojskowym kapelanie żołnierze Andersa. 
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Wyjątkowy czas, wy-
jątkowa bohaterka. 
Życie Karoliny Ka-
czorowskiej, mał-
żonki Prezydenta 
RP na Uchodźstwie 

śp. Ryszarda Kaczorowskiego stało się 
inspiracją dla Iwony Walentynowicz do 
napisania tej książki. „Prezydentowa 
Karolina Kaczorowska. Stanisławów – 
Sybir – Afryka – Londyn” to niezwykła 
historia o odwadze, cierpieniu i deter-
minacji, by ocalić to, co najważniejsze: 
pamięć o Polsce. 

Kolonia – niewielka wioska usytuowana na 
terenach Kresów Wschodnich w okolicy Stani-
sławowa to mała ojczyzna Karoliny. Kilkulet-
nia dziewczynka mieszka w pięknym, dużym 
domu otoczonym przez pokaźne gospodar-
stwo wraz z rodzicami: Rozalią i Franciszkiem 
Mariampolskimi oraz bratem Józkiem. Każdą  
niedzielę wypełnia rodzinny rytuał: najpierw 
wojskowa Msza św., w której uczestniczą żoł-
nierze Strzelców Karpackich, potem spacer po 
urokliwych ulicach Stanisławowa zakończony 
wizytą w cukierni Krowickiego. Karolina ma-
rzy by wstąpić w szeregi harcerzy, jak jej star-
szy brat. Jej przyszłość rysuje się w jasnych 
barwach: otoczona przez kochających rodzi-
ców i przyjaciół wzrasta w atmosferze ciepła, 
bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia. 
Jednak jedna noc zmienia jej beztroskie dzie-
ciństwo w prawdziwy koszmar.
W nocy z 9 na 10 lutego 1940r. w drzwiach 
domu państwa Mariampolskich staje dwóch 
funkcjonariuszy NKWD i rozkazuje opuścić go-
spodarstwo. Pani Rozalia w pośpiechu pakuje 
dobytek, biorąc za radą z jednego żołnierzy 
ciepłe rzeczy, garnek i maszynę do szycia, któ-
ra nie raz wybawi ją z opresji podczas tułaczki 

Historia napisana przez życie

na obcej ziemi. Wkrótce wraz z innymi Pola-
kami rodzina Karoliny zostaje załadowana do 
bydlęcych wagonów i wywieziona daleko na 
Sybir, by wieść srogie życie w barakach i od 
świtu do nocy pracować na kawałek chleba. 
Przez cały ten czas Karolina będzie świad-
kiem niezwykłego okrucieństwa, do jakiego 
potrafi być zdolny zaślepiony komunistyczną 
ideologią człowiek, a także rozpaczliwej wal-
ki o przetrwanie w nieludzkich warunkach. 
Od własnej matki nauczy się mądrości i za-
radności. To właśnie dzięki jej wysiłkom, by 
zapewnić byt najbliższym i ochronić przed 
skrajnym wycieńczeniem, Karolina przetrwa 
okres katorgi pośród złowrogich lasów Sybiru 
i wyruszy dalej drogą ku wolności przez Azję 
Środkową, Iran, Indie, Afrykę aż do Londynu. 
Nigdy natomiast nie powróci już w rodzin-
ne strony, które zostaną wcielone do ZSRR, 
a następnie będą stanowiły część terytorium 
Ukrainy. 
Dzieło Iwony Walentynowicz „Prezydentowa 
Karolina Kaczorowska. Stanisławów – Sybir – 
Afryka – Londyn” to niezwykła historia, którą 
napisało samo życie. Jej bohaterem nie jest 
jedynie jedna osoba, czy jedna rodzina. Sta-
nowi ona świadectwo cierpień, które spotka-
ły Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie 
po 17 września 1939 roku. Dzięki tej książce 
dzieje zesłańców wygnanych z własnej Ojczy-
zny i skazanych na głód, harówkę, a nawet 
śmierć w rosyjskich łagrach mogły zostać raz 
jeszcze opowiedziane. 
– Tak naprawdę to nie chodzi o moją historię 
i biografię, ale o losy całego mojego pokole-
nia. Z pewnością więcej wiadomo o wodzach, 
politykach, pisarzach, ludziach kultury, nawet 
sportowcach. Ale o córkach, żonach, mat-
kach, babciach mówi się tylko w trakcie ro-
dzinnych spotkań, a już z pewnością rzadko 
się o nich pisze – wyjaśniła Karolina Kaczo-

rowska podczas uroczystej promocji książki, 
która miała miejsce kilka tygodni temu na 
Zamku Królewskim w Warszawie. 
Książkę Iwony Walentynowicz czyta się z za-
partym tchem. Jej prosty styl tworzy swoistą 
aurę intymności. Czytelnik może poczuć się 
tak, jakby podglądał rodzinę Mariampolskich 
z bliska. Jednocześnie jej atutem są objaśnie-
nia nazw, miejsc i wydarzeń opatrzone histo-
rycznym komentarzem. 
Przedstawiona opowieść wzrusza, czasem 
przeraża, ale też wzbudza nadzieję. Możemy 
odnaleźć w niej ślady działania Opatrzności 
Bożej. Bóg od samego początku towarzyszy 
rodzinie Mariampolskich. Chroni ją przed 
podzieleniem w związku z wywożeniem ma-
łych dzieci do rosyjskich szkół, pozwala prze-
trwać czas rozłąki z mężczyznami walczącymi
w szeregach nowo utworzonej polskiej armii 
i doprowadza do spotkania Karoliny z śp. Ry-
szardem Kaczorowskim.
Książka ukazuje również bogactwo przepięk-
nych postaw Polaków, którzy zachowywali 
wrażliwość serca na drugiego człowieka oraz 
potrafili ocalić wiarę i pamięć o ojczyźnie. Do-
konali tego mimo represji ze strony stalinow-
skich władz. Także na odległym lądzie Afryki 
dbali o polskie tradycje, celebrując święta, 
uczestnicząc we Mszy św., tworząc drużyny 
harcerskie, domy kultury i kontynuując edu-
kację. 
Historia tysięcy zesłanych na Syberię rodzin 
stanowi lekcję pokory oraz wdzięczności, 
która uczy, jak odnajdywać radość i piękno
w najdrobniejszych aspektach życia. 

Iwona Walentynowicz, „Prezydentowa Karoli-
na Kaczorowska. Stanisławów – Sybir – Afryka 
– Londyn”, Bellona, Warszawa 2012, s. 248.

Karolina Anna Kwaśniewska

Prus Wschodnich, które kończy pod Kockiem 
Wraca do Kopciowszczyzny z Krzyżem Wa-
lecznych.
NKWD poluje na takich jak on, kapelanów 
wojskowych. Chroni się więc w Łapach 
koło Białegostoku; tam aresztuje go NKWD,
a w grudniu 1940 ks. kpt. Jan Chrabąszcz 
zostaje wywieziony do łagrów Uchto-Iżem-
skiego KOMI ACCP. 
   

Czarna Madonna wraca do Kopciówki

W kwietniu 1940 r., gdy ks. kpt. Jan Chro-
beński z północno wschodniej Polski zostaje 
aresztowany przez NKWD w Białymstoku, 
inny kapelan wojskowy, z K.O.P. z okolic 
Przemyśla, ks. mjr Leon Ziółkowski trafia 
do katyńskich dołów, zamordowany przez 
NKWD. Stalin, NKWD, Beria, Mierkułow i inni 
nie zdążyli dokończyć akcji „obezgołowie-
nia” (pozbawienia narodu polskiego głowy 
czyli elit). Już wiedzieli, że większość tej eli-
ty nie rokuje nadziei na „pierekowkę dusz”. 
Mówiąc po polsku; nie uda się im wyrwać 

polskim oficerom, polskim kapłanom Boga
z serca i przywiązania do Kościoła Katolickie-
go. Opatrzność i Matka Boża Wniebowzięta 
(wezwanie kościoła w Kopciowszczyźnie – 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny) 
sprawiła, że na mocy układu Sikorski – Majski, 
14 sierpnia 1941 r.  księdza Jana objęła amne-
stia. Wszystkie drogi polskich zesłańców, 
łagierników żołnierzy tułaczy, kapelanów 
wojskowych prowadziły do Andersa. Ks. Jan 
Chrabąszcz zmienił nazwisko na Chrobeński
i pod nim zameldował się w Buzułuku.
Przed generałem Władysławem Andersem 
stanęła wynędzniała głodem, chorobami, 
przyszła armia polska, gotowa na wszystko 
dla wolnej Polski.
W zapiskach kroniki 17 pp 6. Dywizji z Jakka-
bog w Uzbekistanie, dokąd pod koniec 1941 r.
zostali dyslokowani, można znaleźć obraz 
warunków, w jakich powstawała Armia 
Polska na Wschodzie. Czy może dziwić, że 
umieralność była wysoka, gdy się zważy, że 
te wycieńczone organizmy z mrozów Syberii 
sięgających -40 stopni zetknęły się z upałami 

do +40 stopni. Żołnierze zapadali na tyfus 
plamisty i brzuszny, żółtaczkę, dyzenterię, 
malarię. Jako gorliwy kapłan ks. Jan zaopa-
trywał chorych i sam zaraził się tyfusem. 
Zmarł 26 marca 1942 r. w szpitalu w Sza-
chriziabs. W obecności swojego pułku zo-
stał pochowany na cmentarzu wojskowym
w  Jakkabog w Uzbekistanie.
W kronice pułku, jego żołnierze tak o nim 
napisali: „Ś.p. ks. kapitan Chrobieński (Chra-
bąszcz) zginął jak żołnierz na posterunku, 
padł ofiara swego zawodu; niosąc pomoc 
i pociechę chorym na tyfus plamisty na-
szym rodakom sam zaraził się uległ choro-
bie. Lubiany przez cały Pułk za swą pracę, 
szczerość, prostotę, energię, kochany przez 
skupionych przy sobie rodaków-uchodźców, 
którym pomagał całą swoją duszą”. Zmarł 
na obcej ziemi. Cześć Jego pamięci!”
Do 1988 roku rodzina nie wiedziała nic
o jego losie. 

dokoñczenie na str. 14
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i jedzcie, bierzcie i pijcie”). Świadczy o tym 
zwyczaj przykrywanie ołtarza obrusem.
Ołtarz, stanowiąc serce i centrum każdej 
świątyni, jej miejsce najbardziej szlachetne, 
objawia także – mówią o tym wielcy teologo-
wie Kościoła – swą niezwykłą tajemnicę: jest 
„obrazem ciała Chrystusa”(św. Ambroży). To 
utożsamienie ołtarza z Chrystusem ma swe 
źródło w tradycji Starego Testamentu. Mówi 
o tym w głęboki sposób św. Paweł Apostoł 
w Pierwszym Liście do Koryntian: „(…) Oj-
cowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy 
przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżeszu 
zostali ochrzczeni, wszyscy ten sam pokarm 
duchowy jedli, wszyscy ten sam napój du-
chowy pili; pili bowiem z duchowej skały, 
która im towarzyszyła, a skałą był Chrystus” 
(1 Kor 10,1). 
Chrystus jest „kamieniem węgielnym” (Ef 
2,20). mówi o tym św. Paweł w Liście do 
Efezjan. Starożytna to tradycja, żeby ołtarze
w kościele były budowane z kamienia: re-
alnego, dostępnego, wyposażonego także
w to symboliczne przesłanie.
Warto zauważyć, że w kamieniu: mocnym, 
twardym, trwałym, jest coś co przerasta kru-
chość ludzkiego życia. Pokolenia przecho-
dzą, kamienie pozostają. Dlatego kamień 
jest stosowny do wyobrażenia Potęgi i Bo-
skiej Wieczności, przydatny jako tworzywo 
ołtarza służącego do spełniania świętych 
obrzędów w miejscu, gdzie objawia się Bóg.
Ołtarz usytuowany w centralnym miejscu 
świątyni, zwykle na styku prezbiterium i na-
wy, stanowi zwornik całego Ludu Bożego, 
duchowieństwa zajmującego miejsce w pre-
zbiterium, wiernych wypełniających nawy. 
 Do jego centralnego miejsca w świątyni 
nawiązuje jeszcze jedna symbolika ołtarza: 
jest on sercem Chrystusa promieniującym na 
całą wspólnotę wiernych, także na architek-
toniczny porządek świątyni. Bowiem serce 
znajduje się pośrodku ciała, tak jak ołtarz
w środku kościoła. To promieniowanie ma 
także mistyczny, sięgający poza rzeczywi-
stość wymiar. Odwołuje się do słów Apoka-
lipsy, mówiących o tym, że dusze świętych 
Pańskich gromadzą się przy ołtarzu Boga: 
„Ujrzałem przed ołtarzem dusze zabitych 
dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie 
mieli” (Ap 6,9). Stąd wziął się starożytny, 
sięgający VI w., zwyczaj umieszczania pod 

Introibo ad altare Dei… (Przystąpię do ołta-
rza Bożego...). To pierwsze słowa wersetu 
psalmisty, które przez wieki wypowiadane 
były na początku Mszy św. Jakby na zazna-
czenie wagi, znaczenia, świętości ołtarza, 
który stanowi materialne i duchowe cen-
trum świątyni katolickiej. Można wręcz po-
wiedzieć, że ołtarz stanowi powód jej za-
istnienia, sporządzenia przez architektów 
projektu, trudu budowniczych, inwencji 
artystów, którzy zdobią jej wnętrze. To naj-
bardziej znaczące miejsce liturgii katolickiej 
wokół którego gromadzi się na „łamanie 
chleba” (Dz 20, 70) wspólnota wierzących. 
Na ołtarzu uobecnia się w znakach sakra-
mentalnych ofiara Chrystusa poniesiona na 
Krzyżu dla naszego zbawienia. Jest to także 
Stół Pański – miejsce uczty eucharystycznej 
jednoczącej Lud Boży z Chrystusem, który 
„czyni nas uczestnikami swego Ciała i swo-
je Krwi, abyśmy tworzyli z nim jedno ciało” 
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131).
To przy ołtarzu sprawowana jest Msza św.
w której dokonuje się misterium zbawie-
nia. To poprzez ołtarz w Najświętszym Sa-
kramencie Eucharystii Chrystus przychodzi 
do nas „w sposób prawdziwy, rzeczywisty
i substancjalny, z Ciałem i Krwią, Duszą i Bó-
stwem” (KKK 1413). 
Ołtarz chrześcijański jest spadkobiercą czci-
godnej tradycji u której początku stoi ołtarz 
Abla, ołtarze wielkich postaci Starego Testa-
mentu: Mojżesza, Jakuba. Abrahama... Moż-
na dostrzec między nimi analogie. Mojżesz 
ołtarz wzniesiony u stop góry Synaj poświę-
cił, a wylaną na nim krew ofiarną podzielił 
na dwie części: jedna, rozlana na ołtarzu, zo-
stała ofiarowana Bogu, drugą pokropił lud –
w ten sposób został przypieczętowany układ 
między Stwórcą a Jego ludem w Pierwszym 
Przymierzu (por. Wj 24, 4–8). Również na oł-
tarzu chrześcijańskim spełnia się, ale bezkr-
wawa, ofiara: Ciało i Krew Chrystusa zostają 
ofiarowywane Bogu, a następnie rozdzielane 
między wspólnotę wiernych. Ale są też mię-
dzy tymi ołtarzami istotne różnice. Ołtarz 
Nowego Testamentu nie służy, jak to miało 
miejsce w tradycji żydowskiej, do spełniania 
krwawych ofiar albo do pogańskiego kultu 
rozmaitych bożków. Jego historia rozpo-
czyna się podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest 
to stół Pański, miejsce uczty Pana („Bierzcie

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

ołtarzem relikwii świętych męczenników (po 
Soborze Watykańskim II także świętych wy-
znawców), odwołujący się do więzi męczen-
ników z Chrystusem, związkiem ich ofiary z 
Jego ofiarą, także z wyrażoną w Credo wiarą
w świętych obcowanie. 
Ołtarz jest zwykle wywyższony ponad prze-
strzeń świątyni. Nie wynika to tylko z przy-
czyn praktycznych – takie usytuowanie 
sprzyja przecież lepszej widoczności. To, że 
do ołtarza prowadzą stopnie wynika nade 
wszystko z powodów symbolicznych. To jest 
wyraz przekonania, że każdy ołtarz znajdu-
je się na Świętej Górze, na którą (stopnie to 
symbolizują) trzeba się wspinać. Taką Świętą 
Górą była Golgota, gdzie spełniła się zbawcza 
ofiara Chrystusa. Święta Góra – ukazuje to 
tradycja Starego Testamenty – jest miejscem 
objawiania się Boga. Poczynając od Świętej 
Góry Syjon, która także dla współczesnych 
chrześcijan pozostaje figurą przyszłego raju. 
W Apokalipsie, kreującej wizję przyszłych 
wieków. widzimy Baranka stojącego właśnie 
na górze Syjon (Ap 14,1). Jezus chciał, aby 
Jego zbawcza śmierć, przez którą dokonało 
się nowe stworzenie, miała miejsce właśnie 
na górze. Dlatego kapłan wchodzi ku ołta-
rzowi po stopniach – realnych i symbolicz-
nych. Czyniąc to, wstępuje na Górę Zbawie-
nia, ku centralnemu szczytowi świata, jakim 
jest Golgota, aby odnawiać ofiarę Chrystusa, 
która zbawia świat.
Ołtarz darzy się wyjątkową czcią. Znajdu-
je to wyraz w jego uroczystej konsekracji. 
Podczas każdej Mszy św. jest on uroczyście 
pozdrawiany i uczczony przez kapłana(ów) 
przez głęboki pokłon i pocałunek i okadze-
nie, także przez okadzenie przez głównego 
celebransa.
Kiedy wchodzimy do wnętrza kościoła spo-
strzegamy chrześcijański ołtarz. Uświęcony 
drogocenne krwią Chrystusa (Orygenes), 
uświęcony dzięki temu, że Eucharystia czy-
ni go nosicielem Chrystusa (św. Jan Chryzo-
stom), tron Ciała i Krwi Chrystusa (opat z Mi-
leve). Tradycja Kościoła mówi nam, że bezu-
stannie czuwa przy nim anioł („Stanął anioł 
przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar”, 
Ap 8,3). Od tego świętego miejsca, gdzie 
podczas celebracji Eucharystii uobecnia się 
Ofiara, którą Chrystus złożył na krzyżu, zda 
się biegną ku nam słowa wypowiedziane 
przed wiekami przez św. Ignacego z Antio-
chii: „Przybądźcie wszyscy i zgromadźcie się 
w tej świątyni Boga, u stóp tego samego
ołtarza, to znaczy w Jezusie Chrystusie”. 

 Jędrzej Łukawy
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11 października br. w całym Kościele katolickim rozpocznie się Rok 
Wiary ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Będzie on 
związany z 50 rocznicą otwarcia Soboru Watykańskiego II. Zakończy 
się 23 listopada 2013 r. w uroczystość Chrystusa Króla. Pragnieniem 
Ojca Świętego jest, aby ten czas zachęcił do ponownego odkrywa-
nia i studiowania podstawowych treści naszej wiary, których sys-
tematyczna i organiczna synteza została ujęta w opublikowanym w 1992 r. Kate-
chizmie Kościoła Katolickiego. W to pragnienie wpisuje się nasz cykl zatytułowany 
Symbolika chrześcijańska, który pragnie przypomnieć i wydobyć język symboli i teo-
logicznych znaczeń obecny w liturgii, obrzędach, architekturze świątyni... W kilku
najbliższych odcinkach będzie mowa o symbolice kościoła chrześcijańskiego.
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Przed kaplicą Świętego Ducha stanęły pocz-
ty sztandarowe wielu formacji związanych 
z wojskami lądowymi. Przy głazie upamięt-
niającym tragicznie zmarłego w katastrofie 
pod Smoleńskiej gen. Tadeusza Buka stanął 
poczet sztandarowy szkoły jego imienia.
W homilii bp Guzdek zachęcał żołnierzy 
wojsk lądowych, by na wzór pierwszych 
chrześcijan potrafili promieniować dobrem 
w swoich środowiskach. – Jako chrześcijanie 
i żołnierze jesteśmy zobowiązani do tego, by 
wnosić nową jakość. Żołnierze o prawym su-
mieniu, stosujący się do zasad Ewangelii, po-
trafią zadziwić poświęceniem, uczciwością
i pracowitością – powiedział.
Przypomniał, że chrześcijanie pierwszych 
wieków stanowili prześladowaną, ale po-
zytywną mniejszość wśród innych społecz-
ności. – Chrześcijanie pierwszych wieków 
rozumieli, że optymalnym dla nich stanem 
jest łagodne prześladowanie, które zmusza 
do opowiedzenia się, zajęcia stanowiska, do 
bycia bardzo czytelnym znakiem, nawet jeśli 
grożą konsekwencje – podkreślił.
Ordynariusz wojskowy dodał, że właśnie ta 
mała wspólnota, „zaczęła powoli, ale syste-
matycznie przemieniać oblicze ziemi”. – Byli 
mniejszością, ale nie byli na marginesie, byli 
solą ziemi i światłem dla świata. Potrafili
w sposób konstruktywny wpływać na umysły 
i serca. Jeśli jesteśmy chrześcijanami w świe-

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 12 września  
Mszy św. w intencji kadry, żołnierzy i pracowników wojsk 
lądowych. Eucharystia celebrowana była przed kaplicą 
Świętego Ducha, znajdującą się na terenie warszawskiej 
Cytadeli – siedziby Dowództwa Wojsk Lądowych. W homilii 
biskup Guzdek życzył żołnierzom, aby przykładem swoich 
postaw dawali świadectwo w środowisku służb munduro-
wych. Tego dnia, w 329. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, ob-
chodzone jest święto wojsk lądowych, największej formacji 
w naszej armii. W tym roku obchodzona jest także 15. rocz-
nica powołania Dowództwa Wojsk Lądowych.

Rocznica wiktorii

cie, w wojsku to 
warto zadać py-
tanie czy swoim 
postępowaniem 
uzewnętrzniamy 
prawa jakie zosta-
ły zapisane na kartach Ewangelii – podkreślił.
Biskup Guzdek wśród zasad, jakimi powinni 
się kierować żołnierze wskazał umiejętność 
przebaczania. Wspomniał niedawną wizytę 
w Ostaszkowie i Miednoje, gdzie podczas 
uroczystej Eucharystii przedstawiciel jed-
nej z rodzin, upoważniony przez najbliż-
szych, w geście pojednania uścisnął dłonie 
przedstawicieli miejscowych władz. Zdaniem 
bp Guzdka, taki umiejętność przebaczania 
jest dowodem na „świeżość chrześcijań-
stwa” i dowód na życie zgodne z duchem 
Ewangelii.
Życzył żołnierzom wojsk lądowych, by „jako 
chrześcijanie dawali impuls do przemiany 
wielu serc” i pozostawali wiernymi „ewan-
gelicznym i paradoksalnym prawom miłości
i przebaczenia zapisanym w Ewangelii”.
Mszę św. koncelebrował z bp Guzdkiem, ks. 
płk Marek Karczewski, dziekan Wojsk Lądo-
wych. W Eucharystii uczestniczyła kadra do-
wódcza, oficerowie i podoficerowie wojska. 
Obecni byli poprzedni dowódcy tego rodzaju 
sił zbrojnych. Wspólnie z żołnierzami modliła 
się Karolina Kaczorowska, wdowa po Ryszar-

dzie Kaczorowskim, ostatnim Prezydencie RP 
na uchodźstwie.
Życzenia żołnierzom wojsk lądowych złożyli 
ordynariusze Ewangelickiego Duszpaster-
stwa Wojskowego oraz Prawosławnego Or-
dynariatu Polowego.
Po Mszy św. delegacja żołnierzy wojsk lądo-
wych na czele z gen. broni Zbigniewem Gło-
wienką złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
tablicą epitafijną poświęconą poległym na 
misjach żołnierzom. Kwiaty złożono również 
obok głazu upamiętniającego gen. Tadeusza 
Buka, poprzedniego dowódcy tego rodzaju 
wojsk, który zginął w katastrofie smoleńskiej.
W południe z udziałem ministra Obrony Na-
rodowej rozpoczął się uroczysty apel.
Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest
12 września, w rocznicę ostatniego, wiel-
kiego zwycięstwa okresu I Rzeczypospoli-
tej – Wiktorii Wiedeńskiej z 1683 r. Tradycje 
obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają 
okresu II Rzeczypospolitej. Początkowo swe 
święta obchodziły pułki piechoty, kawalerii, 
artylerii, saperów, łączności Wojsk Lądowych 
oraz niektóre rodzaje broni (artyleria, artyle-
ria przeciwlotnicza, saperzy). Tak było aż do 
roku 1948, w którym minister obrony naro-
dowej ustanowił Święto Wojsk Lądowych
i Szkół Oficerskich Lądowych, w rocznicę for-
sowania Odry i Nysy. Do „koncepcji wiedeń-
skiej” powrócono przy okazji odtwarzania 
Dowództwa Wojsk Lądowych w 1996 roku.
Wojska Lądowe składają się z następują-
cych rodzajów wojsk: wojsk pancernych
i zmechanizowanych, wojsk aeromobilnych, 
wojsk rakietowych i artylerii, wojsk obrony 
przeciwlotniczej, wojsk inżynieryjnych, wojsk 
chemicznych, wojsk łączności i informatyki, 
ponadto: oddziałów i pododdziałów rozpo-
znania i walki elektronicznej, pododdziałów 
działań psychologicznych oraz pododdzia-
łów logistycznych.
Instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie 
wojsk lądowych jest obchodzące swoje pięt-
nastolecie Dowództwo Wojsk Lądowych.

Krzysztof Stępkowski

Cytadela w Warszawie: Msza św. zainaugurowała obchody święta Wojsk LądowychCytadela w Warszawie: Msza św. zainaugurowała obchody święta Wojsk Lądowych

W Eucharystii uczestniczyła Karolina Kaczorowska

Delegacja złożyła kwiaty i znicze pod kamieniem upamiętniającym gen. Tadeusza Buka
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W 1985 został aresztowany, oskarżony
o współpracę z CIA – wyrok 10 lat więzienia. 
Był ostatnim więźniem PRL-u. Z więzienia 
w Barczewie (przebywał w jednej celi z płk.
Adamem Pietruszką, skazanym za udział
w zabójstwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki) zo-
stał zwolniony dopiero 22 grudnia 1989 r., 
kiedy w Polsce już od pół roku trwały prze-
miany ustrojowe. Z pasją i oddaniem wal-
czył o przywrócenie dobrej pamięci o osobie
i czynie płk. Ryszarda Kuklińskiego, „pierw-
szego polskiego oficera w NATO”, skazane-
go w 1984 r. na karę śmierci za przekazanie 
wywiadowi amerykańskiemu najtajniejszych 
dokumentów Układu Warszawskiego, m.in. 
planów użycia broni nuklearnej przeciw 
zachodnim demokracjom. Przyczynił się do 
przywrócenia dobrego imienia płk. Kukliń-
skiemu i jego rehabilitacji w świetle prawa. 
Towarzyszył jego wizycie w Watykanie (spo-
tkanie Jana Pawła II z płk. Kuklińskim prze-
rodziło się w spowiedź z jego całego życia), 
a później przywiózł z USA urny z prochami 
Pułkownika i jego tragicznie zmarłego syna. 
Pożegnano ich na drogę wieczności w Kate-

Józef Szaniawski był historykiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Był 
też człowiekiem, który zostawił trwały ślad w historii ojczyzny, tej najnowszej, 
związanej z drogą ku wolności i walką o kształt tej wolności. W 1973 r.  – pracował 
wtedy jako dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej – podjął konspiracyjną współpra-
cę z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa. Ponad pięćset tekstów jego autorstwa, 
jakie w ciągu 11 lat ukazały się na radiowej antenie, stanowi miarę zakresu i wagi 
tamtej współpracy. 

Przerwana „lekcja Polski”

drze Polowej WP („Rzeczpospolita powstała 
z wysiłku wielu, także jego, samotnika pol-
skich zmagań z komunizmem, Ryszarda Ku-
klińskiego. Jest jednym z ojców polskiej wol-
ności!” – mówił w pogrzebowym kazaniu
ks. abp gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź). 
Józef Szaniawaki był kustoszem Muzeum 
poświęconego płk. Kuklińskiego, jakie urzą-
dził na warszawskim Starym Mieście. Za-
skarbił sobie szacunek i przyjaźń wielu, m.in.
śp. bp. Tadeusza Płoskiego.
Pisał, publikował, uczył młodzież akade-
micką... Jego pasją była historia najnowsza. 
Rozumiał jej fundamentalną rolę w edukacji 
patriotycznej, wychowywaniu młodych po-
koleń ku wartościom kształtującym Polską 
tożsamość. Także i to, że wiedza historyczna 
służy prawdzie i samowiedzy narodu, pełni 
zarówno rolę dzwonu bijącego na trwogę,
a także światła, które wskazuje dobrą drogę. 
Swoje pisarskie zainteresowania kierował ku 
temu, co w dziejach było wielkie, zwycię-
skie, promieniujące na pokolenia: Grunwald, 
Kłuszyn, Wiedeń, Bitwa Warszawska 1920, 
czyn Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego

z wielkich obrońców Europy. W swą żarliwą 
publicystykę, towarzyszącą aktualiom poli-
tycznym i społecznym, wnosił także optykę 
historyka: wyczulonego na geopolityczne re-
alia, na wciąż obecne, choć pozornie uśpio-
ne, zagrożenia dla naszej niepodległości. Za-
chęcał i przekonywał, że warto, także dziś, 
w lekceważącej mowę wieków Europie, być 
Polakiem, świadomym wartości, jakie nie-
sie ojczyzna. Swoje „lekcje Polski” omawiał 
i przerabiał z młodymi – studentami m.in. 
Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchio-
ra Wańkowicza, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, toruńskiej Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Cie-
szył się ich wielkim uznaniem. 
Zginął 4 września podczas wspinaczki w Ta-
trach. Msza św. pogrzebowa pod przewod-
nictwem bp. Piotra Jareckiego została odpra-
wiona 15 września w wypełnionej po brzegi 
Archikatedrze Warszawskiej. Na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach pododdział WP 
prezentował broń, huknęła salwa honoro-
wa... Ta, „co nie zginęła”, żegnała jednego 
ze swych żołnierzy – uczestnika bitwy, która 
wciąż trwa: o prawdę.

 Jędrzej Łukawy

Dopiero wzmianka znaleziona w książce 
Piotra Żaronia, „Kierunek wschodni w stra-
tegii wojskowo-politycznej gen. Władysława 
Sikorskiego, wydanej przez PWN w 1988 r., 
naprowadziła ks. Leszka Domagałę na ślad 
krewnego.

Dziś kościół w Kopciówce, którego ks. Jan 
Chrabąszcz był pierwszym budowniczym, 
nazywany jest „Jasną Górą Grodzieńszczy-
zny”. Do prezbiterium wróciła ikona Matki 
Bożej Częstochowskiej, przywieziona 3 maja 
2006 r. z Jasnej Góry przez O. Izydora Ma-
tuszewskiego. Ks. Leszek Domagała odbu-
dował wraz z parafianami kościół, zamie-
niony na młyn i zniszczony w czasach ZSRR. 
Konsekracji odbudowanej świątyni dokonał
11 czerwca 2000 r. ordynariusz grodzieński, 
bp Alexander Kaszkiewicz wraz z bp. Kazi-
mierzem Ryczanem.
Do Sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej 
Cierpliwie Nas Słuchającej na Wzgórzu Na-
dziei w Kopciówce ciągną dziś pielgrzymki. 
Ona zawsze wysłuchuje wszystkiego, co jest 
wolą Jej Syna i zawsze zwycięża.   

Kielich dla Samarkandy

Na obrazku prymicyjnym z 18 czerwca 1933 r. 
nowo wyświęcony Kapłan Jan wypisał słowa 
psalmu 115: „Cóż oddam Panu za wszystko, 
co mi dobrze uczynił? Kielich zbawienia we-
zmę; a imienia Pańskiego wzywać będę”.
Wznosił ten kielich aż do końca, wypraszając 
łaskę zbawienia dla żyjących i umierających 
żołnierzy generała Andersa. Oddał życie za 

przyjaciół swoich, wierny do końca swemu 
powołaniu.
W sztafecie apostolskiej, pałeczkę, która wy-
sunęła się z jego namaszczonej dłoni, podjął 
po latach krewny – ks. Leszek Domagała.
– Gdy ponownie została utworzona parafia
w Kopciówce, zbierane były informacje o pa-
rafii, historii, uzupełniane były biografie kolej-
nych proboszczów. Ale moim wielkim marze-
niem było odwiedzenie mogiły organizatora 
parafii i budowniczego kościoła ks. Jana Chra-
bąszcza w Jakkabog w Uzbekistanie i odpra-
wienie na tym cmentarzu Mszy św. Pragnienie 
moje dzięki łasce Bożej i życzliwym ludziom 
zostało spełnione w wigilię urodzin księdza 
Jana – 19 października 2009 roku, mówi ks. 
Leszek Domagała, obecny kustosz Sanktu-
arium Pana Jezusa Konającego z Pacanowa.
Ksiądz Leszek Domagała podniósł na cmen-
tarzu w Jakkabog kielich zbawienia.
A wdzięczni parafianie z Kopciówki dla ko-
ścioła w Samarkandzie ofiarowali kielich
z napisem: Ks. kapelan Jan Chrabąszcz, uro-
dzony 20.10. 1906 r. – zm. 26.03.1942 r. 
Jakkabog Uzbekistan.
Ten kielich zawsze jest pełen Miłości i Na-
dziei – wbrew beznadziei.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 11
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Warszawa
21 września Kościół obchodzi święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty, patrona Służby 
Celnej. O godzinie 11.00 na uroczystej Eucharystii w Katedrze Polowej WP zebrali się funk-
cjonariusze i pracownicy Izby Celnej w Warszawie. Mszy św. odprawionej w ich intencji, 
jak również całej Służby Celnej, przewodniczył i homilię wygłosił biskup Wojciech Polak, 
Sekretarz Generalny Episkopatu Polski. W koncelebrze uczestniczyli: ks. kmdr Leon Szot, 
Naczelny Kapelan Służby Celnej i ks. Marcin Iżycki, Dziekan Służby Celnej. W homilii bp Po-
lak przypomniał o aktualności przesłania, które przekazuje św. Mateusz. Święty celnik uczy 
nas powstawać z upadków i naśladować Chrystusa. To zaś dokonuje się w naszej codzien-
ności. Ksiądz Biskup podziękował też wszystkim celnikom za ich pracę. Mówił: „W dniu 
Waszego Święta dziękujemy za Waszą pracę, niewątpliwie trudną, często podejmowaną
w obliczu wciąż nowych zagrożeń i wyzwań”. Na zakończenie Mszy głos zabrał dyrektor 
Izby Celnej, Pan Andrzej Chodubski, który podziękował wszystkim za wspólną modlitwę.

xmi, jes

Wędrzyn
W niedzielny poranek 16 września, na 
wędrzyńskim poligonie została odpra-
wiona polowa Msza św. z udziałem żoł-
nierzy z Czech, Słowacji, Chorwacji oraz 
Polski, którzy rozpoczęli ćwiczenie Wielo-
narodowego Batalionu Policji Wojskowej 
NATO pk. „Sharp Lynx 12”.
Mszę koncelebrowali: ks. ppłk Piotr Ko-
walczyk,kapelan Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Ma-
zowieckim i wędrzyńscy kapelani: pro-
boszcz ks. ppłk Mirosław Biernacki oraz 
ks. Marek Rycio. Oprawę muzyczno-wo-
kalną zapewnił zespół „Siedemnastka” 
pod kierownictwem Anny Wyczachow-
skiej.                                                 mch

Poznań
W dniach 14-16 września w  odbyły się 
uroczystości 30-lecia Parafii Wojskowo-
Cywilnej pw. Krzyża Świętego w Pozna-
niu. Rozpoczęły się Mszą św. sprawo-
waną przez byłych księży wikariuszy
z Ordynariatu Polowego. Eucharystii 
przewodniczył i kazanie wygłosił ks. ppor. 
Włodzimierz Skoczeń.Następnego dnia 
Mszę św. o godz. 18.00 sprawowali byli 
księża wikariusze z archidiecezji poznań-
skiej. Przewodniczył jej ks. prał. Wojciech 
Wolniewicz, jeden z pierwszych wika-
riuszy. Głównym uroczystościom w nie-
dzielę 16 września 2012 r. przewodniczył 
Biskup Polowy Wojska Polskiego. Mszę 
św. razem z nim koncelebrowali: ks. kpt. 
Andrzej Wojciechowski, ks. płk Józef Sro-
gosz – byli proboszczowie parafii, ks. mjr 
Andrzej Piersiak – obecny proboszcz, ks. 
Dariusz Mazur a także księża z dekanatu 
Jeżyce. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup 
poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, 
który rozpocznie peregrynację po Parafii. 
W Mszy św. uczestniczył dowódca Gar-
nizonu Poznań gen. bryg. Włodzimierz 
Usarek wraz z dowódcami poszczegól-
nych jednostek. Uczestniczyli też żołnie-
rze służby przygotowawczej z Centrum 
Szkolenia Wojska Lądowych w Poznaniu. 
Całość uroczystości uświetniła Orkiestra 
Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod 
batutą mjr Pawła Joksa.
Z okazji jubileuszu została przygotowana 
publikacja o historii kościoła i parafii.
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Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Białystok
15 września b.r. w Białymstoku dowództwo Wojsk Lądowych, władze wojewódzkie i miej-
skie oraz mieszkańcy miasta żegnali żołnierzy udających się na misję do Afganistanu. Uro-
czystość rozpoczęła Msza św. odprawiona w białostockiej Archikatedrze, podczas której 
modlono się w intencji żołnierzy. Eucharystii przewodniczył delegat biskupa polowego 
Wojska Polskiego ks. płk. Sławomir Niewęgłowski, a koncelebrowali ks. Jarosław Grzegor-
czyk oraz kapelani wojskowi. Wzięło w niej udział 40. wyjeżdżających do Afganistanu żoł-
nierzy z 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego wraz z rodzinami oraz dowództwem, 
na czele z dowódcą Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewem Głowienką.
Po Mszy św. w Archikatedrze Białostockiej uroczystość pożegnania żołnierzy odbyła się na 
Rynku Kościuszki. Odczytany został rozkazu o utworzeniu Bojowej Grupy Rozpoznawczej, 
wręczenie dowódcy Grupy,okolicznościowego proporca z emblematami jednostek oraz her-
bami województw, także  flag miast, w których stacjonują jednostki. Część oficjalną zakoń-
czyła defilada pododdziałów. Przed południem Dowódca Wojsk Lądowych wraz z Dowódcą 
18 Pułku Rozpoznawczego złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie śp. abp. gen. dyw. Miro-
na, prawosławnego ordynariusza WP, w monasterze W Supraślu. Następnie kadrę dowód-
czą przyjął metropolita białostocki abp Edward Ozorowski. Hierarcha przekazał dowódcom 
zapewnienie o modlitwie za wszystkich żołnierzy wyruszających na misję do Afganistanu 
oraz za ich rodziny.                                                                                                        tm

Grudziądz
Mszą św. w Bazylice Grudziądzkiej rozpoczęły się 15 września 2012 r. uroczystości po-
święcenia i wręczenia sztandaru Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela 
w Grudziądzu. Uroczystej Mszy św. w intencji dowództwa, kadry i pracowników CSLog 
przewodniczył delegat biskupa polowego WP ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych. 
Po Eucharystii wierni udali się na rynek, gdzie stali się świadkami aktu poświęcenia sztanda-
ru oraz uroczystego przekazania go Centrum Szkolenia Logistyki.                               xpg



Fot. archiwalne zbiory Janusza Tomczaka, 

Karolina Anna Kwaśniewska

Spotkanie u „Grochówki: Kazimierz 
Michalski „Kubański” i właściciel 

knajpy, Andrzej Wójcik „Wuja”.

Młody Janusz Tomczak
w mundurze z początków lat 60’.

W Dziwnowie znajdują się pozostałości po koszarach,
w których stacjonował batalion. Żołnierze i ich rodziny mieli 
do swojej dyspozycji, m.in.  hotele, przedszkole dla dzieci, 
kuchnię, sezonowy dom wypoczynkowy, halę sportową,
a nawet koniarnię i świniarnię. Niestety większość 
budynków obecnie niszczeje. Na zdjęciu kasyno i hotel.

Na „Wydrach” znajduje się pokaźna kolekcja sprzętu należąca do 
Zbigniewa Jeszki. Wśród eksponatów można podziwiać, m.in. 
radionawigację, gaśnice tzw. „buczki”, unikatowe logi do pomiaru 
prędkości i odległości, stare odbiorniki radarowe, karabiny znalezione 
podczas nurkowanie, czy głowicę rakiety przeciwlotniczej pochodząca 
prawdopodobnie ze śmigłowca Mi-21.

Widok na koszary od strony Zalewu 
Kamieńskiego. Tutaj trenowali 
nurkowie 1bsz. Niedaleko znajdowało 
się również lotnisko. Dzisiaj pozostały 
już tylko szczątki dawnego hangaru, 
wieży kontrolnej i drewniane pale 
składające się na pochylnie, po których 
do wody zjeżdżały hydroplany.

Kościół na terenie byłych koszar. Kiedyś był to potężny 
magazyn broni i amunicji, z którego żołnierze 1bsz 

pobierali ładunki wybuchowe do wykonania zadania.

Ćwiczenia desantowe nurków.

Dobry kamufl aż był zawsze gwarancją powodzenia każdej operacji.
Komandosi 1bsz mieli do użytku najlepszy sprzęt bojowy.

Skoki spadochronowe 
wykonywano

w większości z samolotów 
An-2 i An-12.
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