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Na okładce:

Dulab – Teheran, znicze 
na grobach polskich 
żołnierzy, fot. ks. płk 
SG Zbigniew Kępa

Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Zwróćmy uwagę na zachowanie aposto-
łów. Stanowią wspólnotę zespoloną osobą 
swego Mistrza. Porzucili swoje sieci, poszli 
za Nim…  To nic, że między nimi nie zawsze 
wszystko się dobrze układa, że czasami  nie-
którzy z nich  zachowują się tak,  jakby nie 
rozumieli Jezusa i Jego  nauki. Ale są prze-
cież „swoi”. Kiedy trzeba potrafią to okazać. 
Zachować się tak, jakby Mistrz miał być tylko 
ich i tylko dla nich. Bronić do Niego dostę-
pu, separować Go od innych. Taką postawę 
ukazuje dobrze ten urywek Ewangelii. Kiedy 
Jezus wychodzi z Jerycha Bartymeusz, niewi-
domy żebrak, pragnie się do Niego zbliżyć, 
wykrzyczeć wobec Niego swoje pragnienie: 

niechaj ten niezwykły „rabbuni” sprawi, że 
odzyska wzrok. I co? Jezusowi uczniowie 
strofują go, aby  był cicho, aby swoją sprawą 
nie zawracał Jezusowi głowy..
Ile w takiej postawie rzeczywistej troski o 
Jezusa? A ile własnego interesu?   Czy nie 
znamy takich sytuacji z naszego życia. Kiedy 
bronimy naszego staus quo. Czasami jest to 
przysłowiowy święty spokój. Ale bywa prze-
cież, że impregnujemy się na pytania niewy-
godne, na sytuacje, które wymagają klarow-
nych postaw, jednoznacznych odpowiedzi.... 
Postawa Jezusa jest zgoła inna. On się nie 
zamyka. Przeciwnie, poszukuje ludzi wiary, 
takim przykładem jest Bartymeusz.To  Jezus 

odkrył wiarę w tym  niewidomym człowieku. 
Otworzył ku niemu swoje serce, więcej, uczy-
nił cud – niewidomy  odzyskał wzrok. 
Skoro odzyskał wzrok to możemy sądzić, że 
go niegdyś posiadał. Nie znamy okoliczności 
w jakich go utracił. Bywa, że człowiek, traci 
to co miał, także wiarę – busolę życia.  Bywa, 
że budzi się w nim tęsknota za utraconym, 
pragnienie powrotu tam, skąd odszedł. Je-
zus na niego czeka. Wyciąga ku niemu dłoń. 
Powtarza tak, jak temu ślepcowi z Jerycha: 
„Idź twoja wiara przywróciła ci zdrowie”.  
Otwierajmy nasze serca na Jezusa, wbrew 
temu wszystkiemu co nam utrudnia drogę, 
co czyni nas ślepymi.  On na nas czeka.
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Jezus w Jerozolimie dyskutuje z uczonymi w 
Piśmie. Scenę opisaną w Ewangelii według 
św. Marka poprzedził sukces Jezusa. W pory-
wający sposób wyjaśnił tajemnicę zmartwych-
wstania, której nie uznawali saduceusze. 
To wtedy jeden z uczestników tej dyskusji, 
zafascynowany mądrością Jezusa, zadał py-
tanie, na pozór proste, ale niezwykle ważne, 
jeśli się zna kontekst tamtych czasów: które z 
przykazań jest najważniejsze? Przykazań tych 
było wiele, rabini w Prawie Mojżeszowym 
doliczyli się ich aż 613 – zakazów i nakazów. 
Spierano się, które z nich jest najważniejsze. 
Jezus nie miał wątpliwości. Najważniejsze jest 
przykazanie miłości.  „Będziesz miłował Pana, 

Boga swego, całym swoim sercem, całą swo-
ją duszą, całym swoim umysłem i całą swo-
ją mocą”. Pokolenia chrześcijan stają wobec 
tego przykazania, które winno stanowić dro-
gowskaz życia. Bowiem miłość ku Bogu jest 
najgłębszym wyrazem naszej wiary. Można 
Boga rozpoznawać racjami umysłu, intelek-
tem, intuicją... To jednak nie wystarcza. Jezus 
wskazuję na jedyną właściwą miarę naszego 
stosunku do Boga – miarę miłości. Przykaza-
nie miłości obejmuje wszystkie inne relacje 
między człowiekiem a Bogiem. Pomaga także 
zrozumieć coś niezmiernie istotnego. To Bóg, 
źródło naszego życia, pragnie nasze relacje 
oprzeć na fundamencie miłości. Chrystus, 

przedwieczny Boży Syn, posłany na świat dla 
naszego zbawienia, jest najwymowniejszym 
przykładem miłości Boga adresowanej ku 
człowiekowi.. I jeszcze coś bardzo ważnego. 
Bóg w tym przykazaniu, powiedzieć można, 
skraca dystans. Pan wszelkiego stworzenia, 
Król, Władca  – obdarza miłością i oczekuje 
miłości. I ukazuje społeczny wymiar tej miło-
ści – prawo miłości bliźniego,  dziecka Boga, 
dziedzica zbawczej ofiary Chrystusa. Dla nie-
jednego z nas to przykazanie bezwzględnej 
miłości bliźniego może wydawać się trudnym 
do realizacji. Ale kto idzie Jego drogą, w pełni 
zaakceptuje to prawo, które wypłynęło z peł-
nego miłości serca Boga.

o. jł
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PAPIESKIE INTENCJE OGÓLNE PAPIESKIE INTENCJE OGÓLNE NA PAZDZIERNIKNA PAZDZIERNIK

O rozwój i postępy nowej ewangelizacji w krajach od wieków 
chrześcijańskich.

Legitymacje kapelanów ordynariatu polowego
Kapelani wojskowi oraz służb mundurowych, należący do ordynariatu polowego otrzymali legitymacje kapłań-
skie w formie nowoczesnej plastikowej karty, przypominającej dowód osobisty lub prawo jazdy. Legitymacje 
zostały wręczone podczas niedawnych rekolekcji kapelanów odbywających się na Jasnej Górze. Projektem
i produkcją dokumentów zajęła się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie.

Legitymacja potwierdza tożsamość i przynależność kapłana do diecezji wojskowej. Widnieją na niej podstawowe 
dane osobowe księdza, miejsce inkardynacji, jego zdjęcie i podpis oraz chip z możliwością wgrania na niego pod-
pisu elektronicznego. Z tyłu legitymacji znajduje się miejsce na hologram umieszczany co trzy lata i przedłużający 
ważność dokumentu. Formuła, napisana po łacinie, potwierdza uprawnienia do głoszenia Słowa Bożego, sprawo-
wania Eucharystii i udzielania sakramentu pokuty. 

Do tej pory otrzymali je kapelani wojska, straży granicznej oraz emerytowani kapelani inkardynowani do
ordynariatu polowego.                                                                                                                                                kes
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Vaticanum II i KKK
W roku 1965 Papież Paweł VI zamykając obra-
dy soborowe, które trwały ponad 3 lata, mó-
wił, że odbył się on w czasie gdy świat „lan-
sował idee materializmu, laicyzmu, zapomniał
o Bogu”. Choć te idee nadal zbierają swe „za-
trute żniwo” w świecie, to ich rozmiar został 
skutecznie zredukowany poprzez dzieło od-
nowy Kościoła przez Sobór Watykański II. 
Ojcowie soborowi nie lekceważyli tych za-
grożeń dla wiary ale postanowili zmierzyć 
się z nimi stosując strategię zawartą w sa-
mym źródle wiary, mianowicie w Ewangelii.  
Już sama nazwa podstawowego dokumentu 
Soboru „Gaudium et spes” (Radość i nadzie-
ja), wskazuje na pozytywną i pełną nadziei 
odpowiedź Kościoła na współczesne zagro-
żenia dla wiary i samego człowieka. Można 
powiedzieć, że zastosowano zasadę „zwy-
ciężania zła dobrem”. 
Aby wcielić w życie tę zasadę, którą żył i za 
którą oddał swe życie bł. Jerzy Popiełuszko, 
Kościół musiał jasno i odważnie nazwać po 
imieniu owo zło i wymienić poszczególne za-
grożenia. Receptą na te „choroby XXI wieku” 
miała być świadomie przeżywana przez Jego 
członków wiara oraz odważne i radosne otwar-
cie się na dialog ze światem, który potrzebuje 
jasno sprecyzowanych norm etycznych i uz-
nania wyższości Stwórcy nad stworzeniem.
Owocem soborowego aggiornamento, czy-
li adaptacji – przystosowania niezmiennego 
w zasadniczych punktach depozytu wiary do 
zmieniających się warunków historycznych i 
społecznych – była publikacja Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego w 1992 roku. Ta pokaźna, 
błękitna księga, to źródło wiedzy o wierze i Ko-
ściele, z której każdy może i powinien czerpać, 
by – jak to ujął Benedykt XVI w czasie inaugu-
racji Roku Wiary – ponownie odkrywać każde-
go dnia piękno wiary i głęboko ją poznawać.

Rok Wiary w konkretach
Dyskutując ostatnio o tym wydarzeniu
z pewną osobą, usłyszałem takie stwierdze-
nie: „Rok wiary będzie sprowadzał się do 
odprawiania uroczystych Mszy świętych, or-
ganizowania masowych spowiedzi i rekolek-
cji”. Nie do końca mogłem się zgodzić z tymi 
słowami, bowiem mam nadzieję, że meto-
dyczny i systematyczny wysiłek duszpasterzy 
oraz wiernych – przy wykorzystaniu szerokiej 
gamy propozycji na Rok Wiary – może stać się 
czymś więcej niż proponuje tradycyjne dusz-
pasterstwo. Jak zatem powinniśmy odczytać 
przesłanie Roku Wiary? Jak rozpoznać środki 
jakimi dysponujemy w duszpasterstwie woj-
skowym i sformułować propozycje?

Sfera intelektualna
By wierzyć, trzeba poznać wiarę i zasady, któ-
rymi się kieruje. Zatem pierwszą propozycją 

Benedykta XVI na Rok Wiary jest zachęta do 
indywidualnej lektury Katechizmu Kościoła 
Katolickiego oraz jego wersji przeznaczonej 
dla młodzieży – Youcat. Można też zorgani-
zować wspólne czytanie Katechizmu w ma-
łych grupach, moderowanych przez kapłana 
lub osobę świecką, by łatwiej zrozumieć za-
warte w nim treści.
Ważnym punktem intelektualnego poznawa-
nia i rozumienia wiary będzie wsłuchiwanie się 
w głoszone przez Ojca Świętego homilie, ka-
techezy i przemówienia. Ich stałym punktem 
odniesienia jest właśnie niezmienna Ewangelia 
i nauczanie Kościoła, stosowane w zmiennej
i dynamicznej rzeczywistości, w której żyjemy. 
Nauczanie papieskie zawarte i omawiane jest 
w prasie katolickiej i innych mediach, które 
sprawiają, że każdy może zapoznać się z tymi 
treściami, które głosi Ojciec święty.

Sfera liturgiczna
„Szczytem i źródłem” życia każdego chrze-
ścijanina jest Eucharystia, która powinna być 
solidnie przygotowana z czynnym udziałem 
wiernych. Papież w liście „Porta Fidei” zachęca 
do tego, aby zintensyfikować celebrację wiary 
w liturgii, szczególnie w Eucharysti, poprzez 
świadome wypowiadanie słów Credo. 
Dużym osiągnięciem soborowego aggiorna-
mento była właśnie reforma liturgii, m.in. 
zastąpienie łaciny językiem ojczystym po to, 
aby uczestnictwo w Eucharystii było bardziej 
świadome i głęboko przeżyte. W celebrowa-
nej liturgii nie może zabraknąć momentów 
ciszy na medytację Słowa Bożego (po lek-
turze Ewangelii lub po homilii, po przyjęciu 
Komunii świętej).
Rok Wiary przeznaczony jest szczególnie dla 
tych osób, które we wspólnocie parafialnej 
nie potrafią znaleźć swojego miejsca. Często 
problemy małżeńskie, rozwody i ponowne 
związki niesakramentalne sprawiają, że wia-
ra ich słabnie, a przeświadczenie o niemoż-
ności przystępowania do Komunii św. pro-
wadzi do zaprzestania praktyk religijnych. 
Szansą dla nich jest tworzenie wspólnot, na 
których rozważane jest Słowo Boże, prowa-
dzone są dyskusje, a punktem centralnym 
jest adoracja Najświętszego Sakramentu i Ko-
munia duchowa, która prowadzi do zjedno-
czenia z Bogiem. 

Sfera duszpasterska
By lepiej poznać i zrozumieć fundamenty 
wiary, warto nawiedzić miejsca, w których 
się ona rodziła i kształtowała. Ruch piel-
grzymkowy ma w kościele wielowiekową 
tradycję i wiąże się nierozerwalnie z łaskami, 
jakie może otrzymać wierzący. Papież Bene-
dykt XVI osobiście zachęca, aby w tym Roku 
Wiary pielgrzymować do Rzymu i Jerozolimy.
Ojciec Święty zaproponował, aby Rok Wiary 

stał się pielgrzymką na pustyniach współczes-
nego świata, w który „trzeba nieść tylko to, 
co istotne; ani laski, ani torby podróżnej, ani 
chleba, ani pieniędzy, ani dwóch sukien – jak 
mówi Pan apostołom posyłając ich na misję, 
lecz Ewangelię i wiarę Kościoła, których jaśnie-
jącym wyrazem są dokumenty II Powszechne-
go Soboru Watykańskiego, podobnie jak jest 
nim też opublikowany przed dwudziestu laty 
Katechizm Kościoła Katolickiego”.
Papież zachęca by pielgrzymować również 
do głównych sanktuariów narodowych i eu-
ropejskich. W Ordynariacie Polowym swoje 
stałe miejsce mają: piesza pielgrzymka żoł-
nierzy na Jasną Górę, autokarowa do Lour-
des, Lewoczy i wiele innych.
Owocem dojrzałej wiary jest jej mężne wy-
znawanie. Warto w Roku Wiary przybliżyć
i poznać sylwetki wielu świętych, którzy za-
świadczyli o Chrystusie oddając swoje życie: 
bł. ks. kmdr Władysław Miegoń, ks. Jerzy 
Popiełuszko, męczennicy z czasów II woj-
ny światowej i wielu innych, którzy stali się 
prawdziwymi świadkami wiary. 

Cel Roku Wiary – Spotkanie z Osobą
Wielkim błędem i wypaczeniem byłoby skupie-
nie się w Roku Wiary jedynie na przeprowa-
dzaniu różnorodnych akcji. Wszystkie te pro-
pozycje mają stanowić jedynie środek i pomoc, 
aby wierni głębiej zrozumieli, że fundamentem 
wiary chrześcijańskiej jest – jak mówi Ojciec 
święty – „spotkanie z wydarzeniem, z Osobą”, 
która nadaje życiu nową perspektywę, a tym 
samym decydujące ukierunkowanie. 
Wiara jest przede wszystkim darem, który 
trzeba na nowo odkryć, pielęgnować i da-
wać o Nim świadectwo, aby każdy z nas doś-
wiadczył z radością, jak pięknie jest być 
chrześcijaninem.
Benedykt XVI zaznaczył w homilii wygłoszo-
nej na inaugurację Roku Wiary, że propozycja 
nowej ewangelizacji jest próbą odpowiedze-
nia przez Kościół na zjawisko duchowego 
„pustynnienia”. Doświadczenie tej pustyni 
może stanowić impuls do odkrycia na nowo 
radości wiary, jej życiowego znaczenia dla 
współczesnego człowieka. Tym bardziej, że 
we współczesnym świecie istnieją niezliczone 
znaki pragnienia Boga, ostatecznego sensu 
życia, często wyrażane w formie ukrytej czy 
negatywnej. „Na pustyni trzeba nade wszyst-
ko ludzi wiary, którzy swym własnym życiem 
wskazują drogą ku Ziemi obiecanej i w ten 
sposób uobecniają nadzieję. Żywa wiara 
otwiera serce na Łaskę Boga, która uwalnia 
od pesymizmu. Dziś bardziej niż kiedykolwiek 
ewangelizowanie oznacza bycie świadkiem 
nowego życia, przemienionego przez Boga,
i w ten sposób wskazywanie drogi”.

ks. mjr Paweł Piontek, kes

11 października br., Papież Benedykt XVI rozpoczął Rok Wiary, zapowiedzia-
ny już kilka miesięcy temu w specjalnym dokumencie „Porta Fidei” czyli 
„Brama Wiary”. Inauguracja tego wydarzenia ma ścisły związek z dwoma 
datami, bardzo ważnymi dla Kościoła na całym świecie. Dokładnie w tym 
dniu minęła 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II, a 20 lat temu 
opublikowano Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK).

Rok wiary – co nam przyniesie?Rok wiary – co nam przyniesie?
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Ponad stu kombatantów II Korpusu 
Polskiego, weteranów i uchodźców 
polskich z terenów ZSRR ewakuowa-
nych do Persji udało się do Iranu, gdzie 
w dniach od 5 do 7 października odby-
wały się uroczystości 70. rocznicy ewa-
kuacji Polaków ze Związku Radzieckie-
go. Do pielgrzymów z Polski dołączyli 
kombatanci z Wielkiej Brytanii. Z pol-
ską delegacją udał się także biskup 
polowy WP Józef Guzdek, który spra-
wował Eucharystię na cmentarzach 
naszych rodaków w Teheranie oraz
w Pahlevi.
Delegacja miała charakter państwowy. 
W jej składzie obecni byli m.in. przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta RP, par-
lamentu, Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 

Cmentarz w Dulab koło Teheranu

Pierwszym punktem wizyty był apel pamięci 
oraz modlitwy w intencji Polaków spoczywa-
jących na cmentarzu w Dulab, na przedmieś-
ciach Teheranu. 
– Dziś rozpoczynamy pielgrzymkę na ziemi 
Irańskiej. To właśnie tutaj 70 lat temu los 
rzucił Polaków ewakuowanych ze Związku 
Sowieckiego. Będziemy odwiedzać kolejne, 
święte dla Polaków miejsca, na tułaczym 
szlaku uchodźców i żołnierzy gen. Władysła-
wa Andersa, generała polskich nadziei. Ani 
jemu, ani wielu naszym rodakom nie dane 
było nigdy ujrzeć ojczystej ziemi. Dziś wol-
na Polska przyjeżdża do nich w pielgrzymce 
– powiedział minister Jan Stanisław Ciecha-
nowski, p.o. Kierownika Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 
Przytoczył wspomnienia przybywających do 
Persji tysięcy uchodźców, świadczące o nie-
zwykłej gościnności miejscowych. – Na tym 
polskim cmentarzu chcemy wyrazić wdzięcz-

ność naszym irańskim gospodarzom, za ich 
gościnność w czasach wojny i opiekę nad 
mogiłami naszych bliskich – powiedział.
– Uroczystości takie jak te świadczą o trwa-
łym dążeniu do idei pokoju – powiedział Ali 
Akhbar Dżokhar, dyrektor Departamentu 
Europy Środkowej i Północnej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych Islamskiej Republi-
ki Iranu. Podkreślił, że Irańczycy przez dłu-
gie lata udowodnili jak ważna jest dla nich 
gościnność, stawanie w obronie słabszych
i chęć dążenia do życia w pokoju i przyjaźni. 
Życzył przybyłym z Polski i Wielkiej Brytanii 
gościom miłych, wzruszających chwil na zie-
mi irańskiej.
Nad mogiłami zostały odmówione modlitwy 
ekumeniczne przez bp. Józefa Guzdka, bp. 
Mirosława Wolę, naczelnego kapelana ewan-
gelickiego oraz ks. płk. Eugeniusza Bojko
z prawosławnego ordynariatu wojskowego. 
Modlitwy odmówili także przedstawiciele 
religii muzułmańskiej. Odczytany został apel 
poległych, a przed pomnikiem Wygnańców 

Polskich złożone zostały kwiaty i zapalone 
znicze.
– Gościnność jest bramą do ludzkiej wdzięcz-
ności. Jest też drogą do nieba-ludziom gościn-
nym, Bóg udzieli wiecznej gościny – mówił
w homilii bp Guzdek. Biskup polowy podkre-
ślił, że choć Iran stanowił dopiero pierwszy 
etap powrotu do Ojczyzny, dla wielu „okazał 
się ostatnim miejscem zatrzymania”. 
Biskup Guzdek przypomniał okoliczności 
exodusu Polaków z „nieludzkiej ziemi” do 
Persji, podkreślił, że w ZSRR „doświadczyli 
represji tylko za to, że byli synami polskiej 
ziemi”. – Mieli wrażenie, że wydostali się
z piekła, o którego istnieniu na ziemi, wy-
chowani w kraju cywilizowanym, wcześniej 
nie mieli pojęcia – powiedział.
Biskup polowy podkreślił, że mieszkający tu 
przodkowie dzisiejszych Irańczyków znali 
historię Abrahama, który „użyczając gości-
ny trzem wędrowcom, użyczył jej samemu 
Bogu”. – Nie tylko ją znali, ale na co dzień 
praktykowali cnotę gościnności. Z otwartym 
sercem przyjęli polskich uchodźców, którzy 
po opuszczeniu „nieludzkiej ziemi” zasma-
kowali ziemi gościnnej – powiedział.
Dodał, że choć w Iranie powstały kolejne 
cmentarze to kraj ten stał się dla Polaków 
„bramą w stronę wolności”. – Ci, którzy 
przeżyli, nabrawszy sił, wdzięczni za okaza-
ną gościnę, wyruszyli w dalszą drogę, w stro-
nę Ojczyzny. Żołnierze szykowali się na front, 
aby podjąć walkę o wolną Polskę.
Biskup Guzdek podkreślił, że celem piel-
grzymki jest nie tylko pamięć o poległych, ale 
również wyrażenie wdzięczności mieszkań-
com tej gościnnej ziemi. – Razem ze zmar-
łymi chcemy wyrazić wdzięczność narodowi 
irańskiemu za to, że owa gościna trwa już 
70 lat. Z wdzięcznością wspominamy także 
tych, którzy przed dziesięciu laty odnowili 
cmentarz a monumentalny pomnik zwień-
czyli żelaznym krzyżem – powiedział.

Uroczystości 70. rocznicy przyjęcia przez Persję polskich uchodźców z ZSRRUroczystości 70. rocznicy przyjęcia przez Persję polskich uchodźców z ZSRR

Przejść przez bramę wolnościPrzejść przez bramę wolności
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Dulab – delegacja składa wieniec na Polskim Cmentarzu Wojennym

Isfahan – Władysław Czapski wspomina trzyletni pobyt w Persji
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Położony na wschodnich przedmieściach Te-
heranu Cmentarz Polski Dulab zajmuje trzy 
czwarte powierzchni jedynego cmentarza 
katolickiego w tym mieście. Pozostała jego 
część to katolicki cmentarz „międzynaro-
dowy”, na którym znajdują się groby m.in. 
Anglików, Czechów, Francuzów, Niemców, 
Ormian, Włochów. Stanowi on własność rzą-
du francuskiego i jest administrowany przez 
Ambasady Francji i Włoch, a także arcybi-
skupstwo Kościoła rzymskokatolickiego w Ira-
nie. Częścią polską natomiast administruje 
Ambasada RP w Teheranie.
Poza 45 osobami pochowanymi tu po 1945 
roku, pozostałe około tysiąc grobów należy 
do uchodźców z terenu Związku Sowieckie-
go zmarłych w latach 1942-1944 w teherań-
skich szpitalach i obozach ewakuacyjnych. 
Przyczyną większości zgonów były choroby 
epidemiczne i ogólne wycieńczenie spowo-
dowane pobytem w sowieckich łagrach. 
Znaczną część zmarłych stanowiły dzieci.
W centralnym punkcie cmentarza znajduje 
się monumentalny pomnik zwieńczony żela-
znym krzyżem. Od strony czołowej umiesz-
czono kamienną tablicę z wyrytym godłem 
RP i napisem w języku polskim: „Pamięci wy-
gnańców polskich, którzy w drodze do Ojczy-
zny w Bogu spoczęli na wieki. 1942-1944”. 
Na tylnej stronie pomnika znajdują się tabli-
ce z napisami analogicznej treści w językach 
francuskim i perskim.
Od pomnika rozciągają się kwatery z gro-
bami, na których w rzędach usytuowano 
mogiły. Każdy rząd liczy kilkanaście grobów 
wykonanych z trwale oznaczonej jasnej płyty 
cementowej, z wyrytymi na niej: wizerun-
kiem krzyża, nazwiskiem i imieniem, datą 
urodzenia i zgonu, i w przypadku żołnierzy 
– dodatkowo ze stopniem wojskowym.
21 kwietnia 2002 roku pomnik i cmentarz 
poświęcił bp Sławoj Leszek Głódź ówczesny 

biskup polowy WP, pod-
czas uroczystości 60. 
rocznicy ewakuacji Pola-
ków z ZSRR.

Isfahan największy 
sierociniec świata

Następnego dnia polska 
delegacja odwiedziła Is-
fahan, w którym podczas 
wojny utworzono prawie 
dwadzieścia szkół z inter-
natami dla polskich dzie-
ci. Początkowo w 1942 r. 
do Isfahanu trafiło tam 
250 osób, z biegiem cza-
su liczba to wzrosła do 2600. Były to głównie 
dzieci, sieroty i pół-sieroty. 

Modlitwy na miejscowym cmen-
tarzu odmówili dwaj ordynariusze 
wojskowi i ks. płk Eugeniusz Bójko 
oraz imam Aleksander Bazarewicz. 
Pod znajdującym się na cmentarzu 
pomnikiem złożony został wieniec 
a na każdym, polskim grobie za-
płonęły znicze. Modlitwie towarzy-
szyły dochodzące z miasta śpiewy 
muezinów, zwołujących muzułma-
nów na modlitwę.
Władysław Czapski, który trafił 
do Isfahanu jako pięciolatek wraz 
z matką i siostrą, podziękował 
w imieniu tysięcy polskich dzieci 
przedstawicielom władz Iranu za 
okazaną im pomoc. – Spędziłem 
w Isfahanie trzy lata, kolejne dwa 
w Libanie. Później prawie rok wra-
caliśmy do Polski. Nigdy nie zapo-
mnimy tej gościnności i pomocy, 
jaką nam okazano – wspominał. 
Na ręce obecnych na uroczysto-
ściach Irańczyków przekazał jedną 
z szarf, które przywiózł do Tehe-
ranu. – Wczoraj jedną z nich zło-
żyłem na grobie mej matki. Dziś, 
drugą, w dowód wdzięczności 
chcę przekazać Wam – powiedział 
ze wzruszeniem. 

 Płk Edmund Brzozowski, który do Iranu tra-
fił jako 22-latek, podkreśla, że wizyta jest dla 
niego „wzruszającym powrotem”. – Przypo-
mina się moment wyjścia z domu niewoli,
z Rosji Sowieckiej, do wolnego kraju – pod-
kreślił. Wspomina, że jednym z najsilniejszych 
obrazów, jakie zapamiętał było otrzymanie 
umundurowania po przeprowadzonej de-
zynfekcji.
Pamięta również jak bardzo smakowały jajka, 
których niejedzono poprzez czas sowieckiej 
niewoli. – Chłopcy biegali po plaży i krzyczeli: 
„Jajca będą, jajca będą”. Jak się rzucili w koń-
cu na te jajka, to się z tego aż pochorowali 
– mówi, z uśmiechem 90-letni pułkownik-
kombatant. 
W Isfahan znajduje się także kaplica sióstr 
szarytek, którą odwiedzili pielgrzymi. Maria 
Gordziejko, która przebywała w Isfahanie 
cztery lata, wspomina, że właśnie w tym 
klasztorze na coniedzielnych Mszach św. 
gromadziły się dzieci na modlitwie w inten-
cji swoich rodziców i szczęśliwego powrotu 
do Polski. Mówiąc, nie kryła swego wzrusze-
nia. – Przychodziliśmy tu całymi internatami, 
grupami harcerskimi i klasami. Ustawialiśmy 
się w rzędach i wyglądaliśmy trochę jak mali 
żołnierze. Modliliśmy się z wielką żarliwością. 
Dziękowaliśmy Bogu za ocalenie i prosiliśmy 
Go o powrót do Polski. Błagaliśmy też o opie-
kę dla tych, którzy jako żołnierze odeszli na 
front. Ta podróż to dla mnie niebywałe wzru-
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Modlitwę za zmarłych poprowadził biskup polowy Józef Guzdek

Tablica wotywna w kaplicy Sióstr Szarytek

Na mogiłach polskich uchodźców zapłonęły znicze
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szenia, powrót do dzieciństwa. Nie sądziłam, 
że będę mogła zobaczyć jeszcze to miejsce 
i tu się pomodlić – powiedziała „Naszej
Służbie”.
W kaplicy znajduje się tablica wotywna
z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, którą ufundowali uchodźcy jako wo-
tum dziękczynne za ocalenie. Napis na tabli-
cy brzmi: Dzieci Polski w tej kaplicy składały 
hołd Bogarodzicy za ocalenie w latach wy-
gnania 1942–1943. Iran-Esfahan.

Pahlevi – brama wolności

W niedzielę, na zakończenie wizyty, komba-
tanci odwiedzili miasto w północnym Iranie 
Bandar-e Anzali (dawniej Pahlevi). – Sybiracy, 
żołnierze generała Andersa nazywają port 
w Bandar-e Anzali bramą do wolności. Do 
niego większość uchodźców docierała drogą 
morską ze Związku Radzieckiego – podkre-
ślał minister Ciechanowski.
W Bandar-e Anzali, podczas miesięcznej kwa-
rantanny, żołnierze i uchodźcy dochodzili do 
siebie po wyczerpujących miesiącach zgru-
powania i podróży. Ponad 600 osób, które 
nie przeżyły ewakuacji bądź zmarły wkrót-
ce po przybyciu, spoczęło na miejscowym 
cmentarzu ormiańskim, na którym wydzie-
lono kwaterę polską. Nad bramą wejściową 
widnieje napis: Cmentarz Polski. Na portalu 
znajduje się kamienny krzyż oraz dwa jagiel-
lońskie orły.
Nekropolia w Bandar-e Anzali jest drugim co 
do wielkości cmentarzem polskim w Iranie. 
Obecnie z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz Ambasady RP w Te-
heranie cmentarz ten został poddany gene-
ralnemu remontowi. 
– Wiara w Boga, modlitwa, patriotyzm w ro-
dzinie – to dzięki nim udało nam się prze-
trwać ten trudny dla czas – powiedziała pod-
czas uroczystości na cmentarzu Maria Gabi-
niewicz, sekretarz Fundacji Archiwum Foto-
graficzne Tułaczy. Jak wspominała, pierwsze 
kroki po zejściu ze statku wielu uchodźców 
z ZSRR kierowało w stronę morza, zanurzało 
w nim ręce i stopy, mając świadomość, że 
wzorem biblijnego narodu wybranego, prze-
byli właśnie swoje Morze Czerwone. 

Maria Gabiniewicz wspomniała ks. prałata 
Zdzisława Peszkowskiego, który mówił, że 
pierwszy transport żołnierzy, jaki przybył do 
Pahlevi wylądował w niedzielę wielkanocną. 
– Pierwsi uratowani, z sowieckich łagrów 
żołnierze mając świadomość wielkanocne-
go poranka, pełną piersią śpiewali schodząc 

z pokładu na ziemię irańską: Wesoły nam 
dzień dziś nastał… Podkreśliła też, że ogrom-
nym wsparciem była dla uchodźców posługa 
kapelanów, kierowanych przez ówczesnego 
ordynariusza wojskowego bp. Józefa Gawli-
nę. – Dziś także obecny jest wśród nas Bi-
skup Polowy. Dzieci tułacze, dorośli tułacze 
i ich kapelani zawsze byli razem. Dzielili się 
z nami racjami żywnościowymi, nieśli nam 
posługę sakramentów, pomoc duchową, do-
cierali także z pomocą medyczną. Wdzięcz-
ność wobec nich zawsze będzie w naszych 
sercach żywa – podkreśliła.
Maria Gabiniewicz podziękowała władzom 
lokalnym i mieszkańcom Bandar-e Anzali 
za uszanowanie śladów polskich na tej ne-
kropolii. – Kiedy wchodziliśmy na cmentarz 
ogarnęło nas wzruszenie, że jest tak wspa-
niała dekoracja, wszędzie świeże kwiaty,
a na polskich grobach płoną znicze, że jest 

ta pamięć – powiedziała. Wyraziła również 
wdzięczność Radzie Ochrony Pamięci Wal-
ki i Męczeństwa za dbanie o ślady polskich 
tułaczy na irańskiej ziemi. – To dla nas jedy-
na, niepowtarzalna pielgrzymka, wspaniałe 
przeżycie – dodała.
W godzinach popołudniowych na cmentarzu 
w rozpoczęła się uroczysta Msza św., której 
przewodniczył bp Józef Guzdek, a konce-
lebrował ją ks. płk Zbigniew Kępa. Liturgię 
słowa przygotowali pracownicy Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa. Po liturgii 
zostały odmówione modlitwy ekumeniczne,
a także modlitwy wyznawców islamu. Uro-
czystość zakończyła ceremonia składania 
wieńców oraz pieśń Boże, coś Polskę.
Ostatni raz tak duże uroczystości rocznico-
we, jednak tylko w Teheranie, z udziałem 
polskich kombatantów miały miejsce pięć lat 
temu. Pielgrzymka do Iranu to kontynuacja 
uroczystości, które organizowane były na 
szlaku Armii Andersa oraz tysięcy uchodźców 
cywilnych, którzy znaleźli się po wielkich de-
portacjach 1940 r. w ZSRR. W zeszłym roku 
odbyły się uroczystości w Buzułuku (Rosja), 
w miejscu, gdzie ulokowany był sztab Armii 
Polskiej w ZSRR.
Ewakuacja rozpoczęta na mocy porozumie-
nia Sikorski-Majski w lipcu 1941 r. zakończy-

ła się w sierpniu 1942 r. W dwóch etapach 
przetransportowano do Persji blisko 116 tys. 
ludzi, w tym ponad 78 tys. żołnierzy i 37 tys. 
cywilów, spośród których 18 tys. stanowiły 
dzieci.
Ze względu na bardzo zły stan zdrowia śmier-
telność była duża. Na terytorium Iranu zosta-
ło pochowanych 2806 osób, w tym 650 woj-
skowych, z których żaden nie zginął w wal-
ce, ale na skutek chorób i wycieńczenia.
W 1943 r. z jednostek przebywających w Ira-
nie utworzony został II Korpus Polski. Póź-
niej, w składzie brytyjskiej 8. Armii, uczest-
niczył w kampanii włoskiej; w maju 1944 r. 
polscy żołnierze brali udział w zdobywaniu 
Monte Cassino.

Krzysztof Stępkowski 
Za zebranie materiałów do artykułu dziękuję 
ks. płk. SG Zbigniewowi Kępie.
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Msza św. celebrowana przez bp. Józefa Guzdka i ks. płk. Zbigniewa Kępę
na cmentarzu w Bandar-e Anzali (Pahlevi)

Maria Gabiniewicz wraca do Pahlevi po 70 latach
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Wicemarszałek Sejmu RP Euge-
niusz Grzeszczak wspomniał, że 
Polskie Państwo Podziemne było 
prawdziwym „fenomenem, ja-
kiego daremnie szukać w historii 
Europy: z prezydentem i rządem 
na uchodźctwie, Delegaturą Rzą-
du na Kraj, z własnym wojskiem, 
będącym największą podziemną 
armią w okupowanej Europie”. 
Odniósł się również do symbo-
liki pomnika Polskiego Państwa 
Podziemnego.
– Przypomina nam ten czas,
w którym bohaterstwo polegało 
na tym, aby żyć w okupowanej 
Polsce z podniesioną głową, 
wbrew terrorowi, ze świadomością, że cały 
czas istnieje moje państwo. I to nie pozwala-
ło wątpić ani w ojczyznę, ani w zwycięstwo 
– powiedział.
Twórców struktur Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz poległych w walkach o wol-
ność i niepodległość ojczyzny uczczono Ape-
lem Pamięci i salwą honorową. Następnie 
delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.

Łódź i Pyskowice

Warszawskim obchodom 73. rocznicy po-
wstania Polskiego Państwa Podziemnego to-
warzyszyły uroczystości w Łodzi i na Śląsku. 
27 września w Parafii Wojskowej p.w. św. 
Jerzego w Łodzi została odprawiona uroczy-
sta Msza św., której przewodniczył bp Adam 
Lepa, biskup pomocniczy archidiecezji łódz-
kiej. W swojej homilii zwrócił uwagę na odwa-
gę i determinację wielu członków Polskiego 
Państwa Podziemnego, którzy, mimo zakoń-
czenia II wojny światowej, nadal prowadzili 
swoją działalność, stawiając czoła narzucone-
mu Polsce komunistycznemu systemowi. 
– Taka właśnie postawa, jest dla nas umoc-
nieniem, byśmy i my tak samo dzielnie po-
stępowali w naszym życiu, krocząc drogą 
prawdy i wierności, którą wskazuje nam sam 
Jezus Chrystus, a On przecież prowadzi nas 
do świętości obiecanej nam w Ojczyźnie Nie-
bieskiej – stwierdził bp Lepa.
Natomiast kilka dni wcześniej, 22 września
w Pyskowicach (woj. śląskie) miały miejsce 
wojewódzkie obchody 73. rocznicy powsta-
nia Polskiego Państwa Podziemnego. Rozpo-
częła je  Msza św. w kościele p.w. Nawróce-
nia Świętego  Pawła Apostoła w Pyskowicach 
sprawowana w intencji żyjących, zmarłych
i poległych żołnierzy Armii Krajowej. Eu-
charystii przewodniczył proboszcz parafii 
wojskowej w Gliwicach ks. prał. kmdr por. 
Henryk Sofiński. Dokonał on także poświęce-

nia okolicznościowej tablicy upamiętniającej 
Armię Krajową i Powstańców Śląskich. 
Następnie bohaterów Polskiego Państwa 
Podziemnego uczczono pod Pomnikiem Pa-
triotycznym na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Pyskowicach. Został odczytany 
Apel Poległych. Oddano salwę honorową. 
Uczestnicy uroczystości udali się na teren 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, by wy-
słuchać koncertu pieśni patriotycznych w wy-
konaniu młodzieży ze Śląska oraz wziąć 
udział w pokazach pojazdów bojowych przy-
gotowanych przez żołnierzy z okolicznych 
jednostek wojskowych. 

Bydgoszcz

W ramach obchodów 73. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego 27 wrześ-
nia na cmentarzu komunalnym w Bydgosz-
czy odsłonięto i poświęcono tablicę ku czci 
Żołnierzy Wyklętych – członków zbrojnego 
podziemia niepodległościowego, którzy pa-
dli ofiarą reżimu komunistycznego w PRL.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
rodzin poległych, władz miejskich i woje-
wódzkich. W imieniu rodzin Żołnierzy Wy-
klętych głos zabrał Jerzy Gadzinowski. 
– Jest nas garstka. Wszystkie te rodziny w la-
tach komunistycznej Polski były wyśmiewane
i wyszydzane. Imię otrzymałem po moim stryju 
„Szarym”, którego tabliczka widnieje na tym 
grobie. Zginął najprawdopodobniej na dzie-
dzińcu niedaleko położonego stąd więzienia. 
Kiedy go aresztowano 13 listopada, nie miał 
jeszcze osiemnastu lat. Pełnoletniość przeży-
wał 9 grudnia w celi śmierci. To radosny dzień, 
że możemy o nich pamiętać – powiedział.
Tablica ku czci Żołnierzy Wyklętych zawisła 
na fragmencie muru nekropolii z 47 mniej-
szymi tabliczkami imiennymi, tworząc „Ścia-
nę Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

oprac. kak

Uroczystą Mszą św. odprawioną 27 września 
b.r. w Katedrze Polowej w Warszawie roz-
poczęły się obchody 73. rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego. W Eucha-
rystii, której przewodniczył abp Henryk Ho-
ser, biskup warszawsko-praski, wzięli udział 
kombatanci i weterani II wojny światowej, 
członkowie Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Związku Powstańców Warszawy, Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
przedstawiciele wojska, stołecznych władz 
miejskich, liczne poczty sztandarowe oraz 
młodzież warszawskich szkół. Homilię wygło-
sił biskup polowy Józef Guzdek, który wskazał 
na ogromną rolę edukacji stanowiącej „wa-
runek przetrwania narodu i jego rozwoju”. 
Podkreślił, że ogromnym wysiłkiem Polskiego 
Państwa Podziemnego było stworzenie cało-
ściowego systemu edukacji. Przytoczył dane, 
z których wynika, że w ramach tajnego na-
uczania powstało na terenie okupowanej Pol-
ski 2000 szkół średnich, maturę uzyskało kil-
kanaście tysięcy osób, na wyższych uczelniach 
kształciło się 10 tysięcy studentów, obroniono 
kilkadziesiąt doktoratów. 
– Podkreślić trzeba wielkie ryzyko zarówno 
nauczycieli jak i uczniów zaangażowanych 
w konspiracyjne szkolnictwo. Wykrycie gro-
ziło obozem koncentracyjnym lub śmiercią. 
Ocenia się, że w czasie wojny zginęło z rąk 
niemieckiego okupanta około dziesięciu ty-
sięcy nauczycieli działających w konspiracji. 
Należy też docenić wysoki poziom nauczania 
w tych niesłychanie trudnych warunkach – 
powiedział. Ordynariusz wojskowy  zachęcił, 
aby kolejna rocznica powołania Polskiego 
Państwa Podziemnego stała się okazją  do 
refleksji nad stanem wychowania młodzieży 
oraz życzył zebranym, aby „skłoniła młode 
pokolenie do większego wysiłku w zdoby-
waniu wiedzy, właściwego wychowania tak, 
aby w przyszłości dobrze wypełnić zadanie 
odpowiedzialności za Państwo Polskie”.
Następnie uczestnicy Mszy św. udali się pod 
pomnik upamiętniający powołanie Polskie-
go Państwa Podziemnego, by wziąć udział 
w dalszych uroczystościach. Odczytano list 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, 
w którym wyraził głęboki podziw wobec 
„odwagi założycieli podziemnych struktur, 
ich organizacyjnej sprawności i roztropności 
politycznego dialogu”.
– Uczcić ich pamięć, szanować testament to 
dziś nasz obowiązek. Kontynuować ich dzie-
ło, postawy i etos państwa obywatelskiego 
to dla nas wyzwanie. W najtrudniejszych wa-
runkach nauczyli nas, że patriotyzm to de-
terminacja w działaniu dla dobra wspólnego
i Polski. Pokazali, że państwo jest dla narodu 
wartością najwyższą – napisał Prezydent.

W nocy z 26 na 27 września 1939 roku tuż przed kapitulacją Warszawy 
gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył konspiracyjną organiza-
cję o nazwie Służba Zwycięstwu Polski, łączącą w sobie zarówno ele-
menty strukturalne administracji państwowej, jak i początki formacji 
wojskowych. Tak powstało Polskie Państwo Podziemne, które do dziś 
jest świadectwem niezwykłej odwagi i patriotyzmu Polaków gotowych 
zapłacić najwyższą cenę za wolność i niepodległość ojczyzny.
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Karolina Anna Kwaśniewska: Jest ksiądz 
pallotynem. Dlaczego akurat wybrał ksiądz 
posługę wśród żołnierzy?
Ks. Jerzy Suchecki: Mój przełożony zwy-
kle mówił: „W wojsku nie byliście, życia nie 
znacie”. Dlatego przyszła do mnie taka myśl, 
aby rozpocząć pracę duszpasterską z żołnie-
rzami. 

Jak ta praca wyglądała?
Byłem wikariuszem w parafii wojskowej 
przy Akademii Obrony Narodowej, a potem 
kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Po-
znaniu. Akurat w tamtym czasie pojawiła się 
możliwość wzięcia udziału w ćwiczeniach
w ramach programu „Partnerstwo dla poko-
ju”, prowadzonych 1996 roku w USA. To był 
dość ciekawy etap mojej służby. Byłem też 
kapelanem 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego 
w Mierosławcu i 20 Brygady Zmechanizowa-
nej w Morągu. W Lublińcu jestem od lutego 
bieżącego roku.

Przeczuwał ksiądz, że kiedyś tu trafi?
Nawet przez myśl mi to nie przeszło. 

Ale widać, że wszyscy tu księdza bar-
dzo polubili. Miał ksiądz jakąś strategię 
jak pozyskać serca komandosów?
Nie. To było po prostu czyste spojrzenie dusz-
pasterskie.

Co to znaczy?
To znaczy robić to, co jest właściwe w da-
nym miejscu, czyli głosić Chrystusa. Przede 
wszystkim poprzez Słowo Boże, które kie-
ruję do nich w kościele. Następnie poprzez 
spotykanie się z żołnierzami w miejscu ich 
służby. Słuchanie tego, co mają do powie-
dzenia i poruszanie tych tematów, które są 
dla nich ważne. 

św. Może z czasem uda się jakoś z tym pro-
blemem uporać. 

Kościół garnizonowy znajduje się na 
terenie jednostki. Przyznaję, że robi 
to niesamowite wrażenie, gdy żołnie-
rze wokół pełnią swa służbę, a ksiądz 
w tym czasie modli się lub odprawia
Mszę św. 
Przynosi to owoce. Czuć pewne odziaływanie. 
Żołnierze wiedzą, że odprawiam Mszę św.
w konkretnym miejscu i że się o nich pamięta 
gdziekolwiek są, czy to w jednostce, czy na 
misjach. To jest dla nich wsparciem. 

Ksiądz też był na misjach?
Tak. Byłem w Libanie na przełomie roku 
2002/2003. Następnie dziesięć miesięcy w Ira-
ku w 2008 roku i siedem miesięcy w Afga-
nistanie w 2011 roku. Wszystkie misje były 
misjami wojennymi.

Jak ksiądz się czuł, jadąc na swoją 
pierwszą misję? 
Nie wiązały się z tym jakieś wielkie emocje. To 
była kwestia wykonania rozkazu. Staram się 
być dyspozycyjny. Tego się nauczyłem.

Która misja była dla księdza najtrud-
niejsza?
To zależy od jakiej strony się na to spojrzy. 
Myślę jednak, że najtrudniejsza była misja
w Afganistanie. Zginęło wtedy sześciu pol-
skich żołnierzy. 

Czym się różni posługa kapelana na 
misjach od tej pełnionej na co dzień
w kraju?
Na różnice wpływają warunki klimatyczne. 
Poza tym teren bazy jest zamknięty. Ale kwe-
stie duszpasterskie pozostają takie same. Co 
prawda nie udziela się wszystkich sakramen-
tów, jednak nadal sprawuje się Eucharystię, 
głosi Słowo Boże. Więcej się też przebywa
w tych miejscach, gdzie służą żołnierze. Trze-
ba nieraz gdzieś z nimi pojechać. Najważniej-
sze to być z nimi razem.

Czyli jeździł ksiądz z żołnierzami na pa-
trole?
Zdarzało się, choć nie zawsze było to możli-

Czy żołnierze chęt-
nie z księdzem roz-
mawiają?
Bardzo chętnie. Często 
sami proszą o prywatne 
spotkanie, by poroz-
mawiać. Nawet nieraz 
się pokłócą. Widać, że 
mają swoiste podejście 
do pewnych spraw. Może to wynika z ich co-
dziennego życia, ale później, jak się zacznie
z nimi rozmawiać, to korygują to podejście. 

A co z niewierzącymi żołnierzami?
Niewiara zawsze z czegoś wynika. Wystarczy 
czasem porozmawiać z daną osobą z dala 
od jej kolegów. Po pewnym czasie przycho-
dzi taka chwila, gdy staje ona w prawdzie 
wobec siebie i wobec Boga. Wtedy widać, 
czy jej niewiara wynika z osobistego prze-
życia, czy jest spowodowana opiniami pły-
nącymi z mediów. Pan Jezus powiedział: „Ja 
jestem Drogą, Prawdą i Życiem”, stąd, jeśli 
rozmawiamy i stajemy w prawdzie, to gdzieś 
ta droga już się zaczyna i później zaczynamy 
nią kroczyć. 

Czy żołnierze przychodzą do kościoła 
garnizonowego?
Tak. Przychodzą w niedzielę i jak wyjeżdża-
ją na misje. Są też małżonki z dziećmi. Bar-
dzo dużo dzieci przystępuje w tej parafii do 
Pierwszej Komunii Świętej. W tym roku było 
ich 54. Nawet znajomi rodzin żołnierzy przy-
noszą pozwolenia od siebie z parafii, by ich 
dziecko mogło tutaj po raz pierwszy przyjąć 
ten sakrament. Martwi mnie tylko fakt, że na 
czas świąt żołnierze wraz z rodzinami wyjeż-
dżają do innych miast. Zwłaszcza jeśli są to 
święta wojskowe, podczas których dobrze by 
było, gdyby wzięli udział w parafialnej Mszy 

Obecny pośród skutecznychObecny pośród skutecznych
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Ks. ppłk Jerzy Suchecki jest proboszczem parafii wojskowej pw. 
bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublińcu. Choć przybył tu nie-
dawno, zdążył już pozyskać sobie sympatię twardzieli z Jednost-
ki Wojskowej Komandosów. Mówią o nim, że dla każdego ma 
zawsze dobre słowo i cenią sobie jego obecność w jednostce. 
Wiedzą, że kiedy zapada wieczór i cichnie praca na terenie ko-
szar, na poddaszu plebanii ktoś wciąż o nich pamięta. 

Święcenie rosomaków przed wyjazdem na patrol 
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Ks. Jerzy Suchecki dobrze wspomina współpracę
z miejscową ludnością na misjach
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we. Zwłaszcza w Afganistanie, gdzie istnieje 
duży problem z przemieszczaniem się. Poza 
tym w niedzielę w głównej bazie, w której 
stacjonowało 2 tys. żołnierzy, odprawiałem 
dwie Eucharystie. Do mniejszych baz można 
było więc pojechać tylko w ciągu tygodnia. 

Czy było coś, co księdza zaskoczyło
w czasie misji?
Zawsze mówię, że zaskoczeniem dla żołnie-
rzy jest to, że ta napotkana „mina-pułapka” 
wybucha. A tak poza tym misje stanowią czas 
normalnej, codziennej służby. Nie było więc 
zaskoczenia. 

Czy miał ksiądz wrażenie, że udział żoł-
nierzy w misjach wpływał jakoś na ich 
religijność? Zdarzają się nawrócenia?
Może nie ściśle nawrócenia, ale zdarzają się 
powroty do Kościoła. Miałem okazję usłyszeć, 
że dzięki obecności kapelana na misjach, żoł-
nierz wrócił do praktykowania wiary.

Czy rozmawiał ksiądz z żołnierzami, 
kiedy ginął jeden z członków ich zespo-
łu? Co im wtedy ksiądz mówił? 
Uważam, że jest to bardziej problem obecno-
ści kapelana wśród żołnierzy niż samej roz-
mowy. Były takie sytuacje, że umawiałem się 
wcześniej z jakimś żołnierzem, a rano już go 
na tym świecie nie było. Wtedy szedłem tam, 
gdzie przebywali jego koledzy. Siedziałem
z nimi, słuchałem tego, co mają do powie-
dzenia. Później polecaliśmy zmarłego w mo-
dlitwie. Próbowaliśmy rozmawiać i spojrzeć 

na sytuację z perspektywy wiary, by jakoś się 
z tym faktem śmierci pogodzić. Chociaż nie 
wiem, czy jest to do końca możliwe. W moim 
sercu te wypadki pozostały i pamiętam o nich 
w swoich modlitwach.

Jak tłumaczy ksiądz żołnierzom piąte 
przykazanie?
To przykazanie wynika z prawa naturalnego 
i brzmi: „nie zabijaj”. Jednak teologia moral-
na dopuszcza pewne wyjątki, gdy nie można 
postąpić inaczej. Żołnierz nie po to idzie na 
wojnę, żeby zabijać, ale po to, aby wykonać 
pewną pracę, która ma służyć ludzkości. Ćwi-
czy, aby nabrać pewnych nawyków, które po-
zwolą mu wykonać dane zadanie i nie dać się 
samemu wyeliminować. 

To właśnie ksiądz im mówi?
Z tego, co sobie przypominam, to nieraz

w ogóle nic im nie mówiłem. Nie mam recepty 
na każdy przypadek. Nieraz same okoliczno-
ści, w których dochodzi do zdarzenia, podpo-
wiadają mi, co mam w danej sytuacji powie-
dzieć. To wcale nie jest takie proste: żołnierz 
pójdzie i wykona zadanie, zabije. Pozostają
w nim dylematy, które musi przed kimś wy-
powiedzieć. Czasem tym kimś jest kapelan. 

Czy na misjach miał ksiądz kontakt
z miejscową ludnością? Jak była ona do 
księdza nastawiona?
Miałem styczność z ludźmi pracującymi w ba-
zie. Kontakt z miejscową ludnością poza 

jej obszarem jest dość mocno 
ograniczony. Można się z nią
spotkać właściwie tylko pod-
czas akcji charytatywnych. Na-
tomiast ludzie pracujący w ba-
zie darzyli mnie wielką życzli-
wością. Nie było między nami 
żadnych konfliktów spowodo-
wanych odmienną religią. Ra-
czej każdy z nich mówił o mnie, 
jako o księdzu: „dobrze, że jest 
taki człowiek”. 

Czy mógłby się ksiądz po-
dzielić, jakimś szczególnym 
momentem swojej posługi 
na misjach? 

Tych momentów było dużo, ale zaskoczyło 
mnie jedno wydarzenie. Żołnierze ruszali na 
patrol. Tuż przed wyjazdem rozmawiałem
z nimi i poświęciłem ich wozy bojowe. Nieste-
ty okazało się, że w czasie akcji wybuchła pod 
nimi „mina-pułapka”. Przyjechałem na teren 
szpitala, ale usunąłem się trochę na bok, by 
nie tarasować przejścia. Wkrótce przywiezio-
no żołnierzy z patrolu. Wysiedli z pełnym wy-
posażeniem, które mieli na sobie i zaczęli kie-
rować się w stronę szpitala. Mimo, że stałem 
dość daleko, jeden z nich podbiegł do mnie
i powiedział, bym się nie martwił, bo wszyst-
ko jest w porządku. Chyba sam nie zauważył, 
że jest ranny w rękę. Zacząłem poganiać żoł-
nierzy, by weszli do szpitala i zostali poddani 
badaniom. Na drugi dzień pokazywali mi fil-
mik z patrolu. Ten sam żołnierz, który wtedy 
podszedł do mnie, stwierdził, że „chyba ta 
woda święcona ich wyniosła z wozu”.

Co ksiądz radziłby kapelanom, którzy 
rozważają wyjazd na misje?
Im człowiek robi się straszy, tym mniej stara 
się innym doradzać. 

A co może im pomóc przygotować się 
do tej posługi?
Myślę, że trzeba pełnić swoje zadania. Od 
tego należy zacząć. Uważam, że modlitwa 
brewiarzowa, różaniec, modlitwa za żołnie-
rzy na misjach stanowią dobrą podstawę, by 
potem iść do tych żołnierzy i z nimi być.

Czy jest coś szczególnego, co czerpie 
ksiądz z przebywania z żołnierzami tu-
taj w jednostce?
Staram się dostosować do regulaminu we-
dług którego funkcjonują żołnierze i żyć 
tym rytmem na co dzień, przede wszystkim 
przebywając z nimi. Mówi się często, że żoł-
nierze to twardziele, ale, gdy jestem wśród 
nich, pokazują, że są zwykłymi ludźmi i też 
potrzebują ciepła oraz tego, by z nimi nor-
malnie na różne tematy porozmawiać. Były 
w moim życiu chwile, gdy przeżywałem ja-
kieś osobiste święto, a oni przychodzili, skła-
dali mi życzenia. Dziwiłem się skąd oni o tym 
wiedzieli.

Podobno lubi ksiądz skakać ze spado-
chronem?
Czy lubię? Raz mi się zdarzyło (śmiech). Ten 
skok chodził za mną od początku służby tutaj 
w jednostce. No i się udało. Skoczyłem razem 
z sierż. Krzysztofem Mikulskim, który ma za 
sobą ponad 4 tys. skoków. 

Czuł ksiądz strach?
Nie było na niego czasu. Choć rozmawiać też 
się nie dało. Gdy wzbijaliśmy się w powietrze, 
było w samolocie tak głośno, że tylko gesta-
mi mogłem pokazywać, że wszystko u mnie 
w porządku. Uśmiechałem się więc. A potem 
przeżegnałem się  i skoczyłem. Poczułem 
trochę ten smak skakania ze spadochronem. 
Jednak nie jestem jakimś strasznym zapaleń-
cem. Staram się nie ryzykować. 

A jakieś plany na przyszłość?
Dożyć jutra. Uważam, że nie ma co plano-
wać. 
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Mimo warunków polowych, żołnierze na misjach 
chętnie uczestniczyli we Mszy św.

Kościół garnizonowy na terenie koszar w Lublińcu jest otwarty dla wszystkich
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Naczynia liturgiczneNaczynia liturgiczne

będę z wami nowy, w królestwie Ojca moje-
go” (Mt 26, 29). 
Przez pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa 
Komunii świętej udzielano pod dwiema po-
staciami. Dlatego naczynia liturgiczne, także 
kielichy, były większe niż te, których się dziś 
używa. Kielich bywał zaopatrzony w dwa 
uchwyty dla podtrzymywania go z jednej 
strony przez kapłana, z drugiej przez dia-
kona. Kielich składa się z trzech elementów: 
podstawy (nazywanej też stopą), z czary
i nodusa, który łączy te dwa elementy. 
Kielichy wykonywano z cennych materiałów: 
złota, srebra, szkła, brązu, miedzi, rogu, tak-
że szkła, z biegiem czasu w użyciu pozostały 
kielichy wykonywane ze szlachetnych metali 
(wymogiem liturgicznym jest złocenie wnę-
trza czary). Na formę kielicha oddziaływały 
zmienne prądy estetyczne (romańszczyzna, 
gotyk, barok). Był czas, że kielichy były bo-
gato zdobione dekoracją ornamentalną, 
kamieniami szlachetnymi, emaliowanymi 
medalionami, dekoracją figuralną, m.in. 
scenami Ostatniej Wieczerzy, Zwiastowania, 
Mojżesza z laską, przedstawieniami ośmiu 
błogosławieństw, umieszczano także na nich 
inskrypcje. Jeszcze przed II wojną światową 
pojawiły się kielichy o uproszczonej formie, 
pozbawione dekoracji, takie dziś dominują. 
Warto jeszcze wspomnieć, że w wiekach 
średnich zwyczajowo do grobów biskupów 
i kapłanów wkładano kielichy wykonane
z wosku, ołowiu lub cyny. Echem tego zwy-
czaju jest ustawianie kielicha na trumnie 
podczas pogrzebu biskupów i kapłanów.
Drugie szczególnie czcigodne naczynie litur-
giczne to patena. Jest to okrągłe naczynie
z niewielkim zagłębieniem, przeznaczone na 
hostie, umieszczane podczas Mszy św. na 
kielichu lub korporale. Patena, sporządzana 
także ze szlachetnego tworzywa, niegdyś tak-
że była ozdabiana kamieniami szlachetnymi
i dekorowana. Częstym motywem było obli-
cze Chrystusa w otoczeniu aniołów, wyobra-
żenie krzyża, ryby, Ostatniej Wieczerzy, prawi-
cy Pańskiej. Kielich i patena ponieważ służą do 
składania w nich Ciała i Krwi Chrystusa Eucha-
rystycznego symbolizują nowy grób Pański.
Zwróćmy z kolei uwagę na korporał, bia-
łe, kwadratowe płótno o boku ok. 50 cm, 
rozkładane na ołtarzu, na którym składa 
się święte Postacie eucharystyczne podczas 
Mszy św i poza nią, podczas kultu Euchary-
stii. Ze względu na to, że niegdyś podczas 
Mszy św. Ciało Pańskie kładziono bezpo-

Symbolika kielicha wsparta jest o tradycję 
biblijną. W Starym Testamencie m.in. mówi 
się o nim jako o kielichu lub pucharze Boże-
go gniewu; „kielich w ręku Jahwe” (Jr 51, 7) 
ukazuje moc i potęgę Boga, a także prawdę, 
że to w Jego rękach spoczywa władza są-
dzenia; jest też mowa o kielichu dziękczynie-
nia, który szczęśliwy człowiek unosi w górę, 
wielbiąc Boga (Ps 116, 13). Pojawiający się 
w Starym Testamencie „kielich” oznacza 
także tę część wina, która przydzielona jest 
każdemu, kto zasiada do codziennego po-
siłku. Taki kielich wypełniony winem meta-
forycznie wyraża los, jaki został wyznaczony 
człowiekowi. Ci, którzy żyją w przymierzu 
z Bogiem, mogą mieć pewność, wyrażoną 
słowami Psalmu: „Pan częścią dziedzictwa
i kielicha mojego” (Ps 16, 5). 
Kielich staje w centrum dziejów zbawie-
nia. Jest to kielich cierpienia, który Jezus 
na drzewie krzyża przyjął dobrowolnie dla 
odkupienia grzesznej ludzkości. Ten dobro-
wolny akt miłości Jezus najpełniej wyraził
podczas Ostatniej Wieczerzy, w przeddzień 
swojej ofiary krzyżowej, jaką miał złożyć Ojcu 
dla zbawienia ludzi. Wziął wtedy do swych 
rąk kielich, odmówił dziękczynienie i podał go 
uczniom, mówiąc:„Pijcie z niego wszyscy, bo 
to jest moja Krew Przymierza, która za wielu 
będzie wylana na odpuszczenie grzechów” 
(Mt 26, 27). Od tamtej pamiętnej godziny 
kielich stanowi święty symbol dobrowolnej 
ofiary Chrystusa złożonej Ojcu dla zbawie-
nia ludzi. W dobie starożytnej określano nie-
kiedy Eucharystię jako: „kielich Chrystusa”, 
„kielich Pański”, „kielich mistyczny”, „kielich 
nieskazitelny”, „kielich życia”. Ojcowie Ko-
ścioła wydobywali głęboką symbolikę tego 
czcigodnego naczynia, nazywanego także 
„nosicielem krwi Chrystusa”. Widziano w nim
figurę Męki Chrystusa, symbol komunii z Du-
chem Świętym. Zakorzeniano kielich w trady-
cji starotestamentowej, m.in. w skale z której 
wypłynęła woda po uderzeniu jej laską przez 
Mojżesza, dostrzegano wyobrażenie kielicha 
dotkniętego słowem Bożym, z którego wy-
lewa się życie wieczne. Kielich, wskazując 
pokoleniom chrześcijan na cierpienie i śmierć 
Jezusa, stanowi równocześnie znak dziękczy-
nienia, radości, błogosławieństwa, symbol 
Eucharystii i Odkupienia. Ma swój udział tak-
że w zapowiadanym przez Chrystusa życiu 
wiecznym i niebiańskiej uczcie zbawionych: 
„Odtąd nie będę już pił z tego owocu win-
nego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

średnio na korporale (dziś umieszcza się 
na nim patenę z chlebem – Ciałem Pańskim
i i kielich z winem – Krwią Pańską) darzono 
ten płat płótna szczególną czcią, wyrażało 
się to m.in. tym, że korporał mogli prać wy-
łącznie duchowni i to w ściśle określonych 
warunkach. Biel korporału symbolizuje biały 
całun, w który Józef z Arymatei zawinął ciało 
Chrystusa przed złożeniem Go do Grobu. Do 
tej symboliki nawiązuje także biel obrusu, 
jakim przykryty jest ołtarz.
Na ołtarzu podczas Mszy św. zauważymy tak-
że ampułki, szklane naczynia służące do do 
podawania odprawiającemu Mszę św. kapła-
nowi wina i wody. Wsparte są o starożytną 
tradycję ampułek używanych przez pielgrzy-
mów do przechowywania oliwy czerpanej
z lamp rozświetlających Grób Chrystusa w Je-
rozolimie oraz ampułek do przechowywania 
wonności w grobach katakumbowych. 
Kolejne naczynie liturgiczne to puszka (zwa-
na także cyborium), która służy do prze-
chowywania Komunii Świętej, wykonana ze 
szlachetnego metalu, od zewnątrz osłonięta 
ozdobną sukienką z białego jedwabiu. Miej-
scem przechowywania puszki jest taber-
nakulum; będzie o nim mowa w kolejnych 
odcinkach naszego cyklu. 
Natomiast monstrancja służy do wystawia-
nia w niej konsekrowanej Hostii dla jej ado-
racji, błogosławieństwa nią, niesienia w pro-
cesji. Kształt monstrancji wywodzi się od reli-
kwiarza, w którym przechowywano relikwie 
świętych, a jej pojawienie wiąże się z oży-
wieniem w XIII–XIV w. pobożności euchary-
stycznej, akcentowanie rzeczywistej obecno-
ści Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 
Jednym z przejawów tego nurtu pobożności 
stało się właśnie adorowanie Hostii. Mon-
strancje, szczególnie te powstające w epo-
ce baroku, były okazałe, bogato zdobione, 
m.in. wykładane drogocennymi kamieniami. 
Monstrancja przybrała kształt słonecznej glo-
rii. Umieszczona w jej środku Hostia symboli-
zowała Chrystusa – „niezwyciężone Światło” 
i „Słońce sprawiedliwości”.
Przedstawiano na niej sceny Męki Chrystu-
sa, postaci aniołów i świętych Pańskich, wi-
zje z Apokalipsy nawiązujące do tajemnicy 
Eucharystii. Adorowane, kontemplowane, 
niesione w procesjach wskazywały na Jezu-
sa Chrystusa Obecnego, na potęgę Boga – 
„światłości świata” (por. Łk 8,12) – ukrytego 
w Eucharystii.

  Jędrzej Łukawy
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iW poprzednim odcinku naszego cyklu zatrzymaliśmy się przy ołtarzu. Poznaliśmy 

historię i symbolikę tego świętego miejsca, które zajmuje poczesne miejsce w litur-
gii. To na nim podczas celebracji Eucharystii uobecnia się zbawcza ofiara Chrystusa 
poniesiona na krzyżu „za wielu na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 28). Do sprawo-
wania Eucharystii, która stanowi pamiątkę Paschy Chrystusa i jest liturgiczną ucztą 
podczas której, przyjmując Komunie świętą, jednoczymy się z naszym Panem, służą 
kielich i patena. Naczynia liturgiczne otaczane szczególnym szacunkiem. W nich bo-
wiem konsekruje się chleb i wino, które stają się Krwią i Ciałem Chrystusa. 
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæNiebanalne
życiorysy

Ksiądz Karol Woźniak 
urodził się 19 stycznia 
1893 roku w Roździe-
niu (obecnie Katowi-
ce), jako syn Francisz-

ka, górnika i Franciszki z d. Habryka.
Ukończył gimnazjum w Katowicach, a następ-
nie Seminarium Duchowne w Brukseli, gdzie 
w 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 
Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do 
USA, by uniknąć wcielenia do armii niemiec-
kiej. Zgłosił się za to do służby w armii amery-
kańskiej. Po trzech latach został przeniesiony 
do rezerwy w stopniu kapitana. W 1917 roku 
wstąpił do Armii Polskiej organizowanej w Sta-
nach Zjednoczonych. W tym samym roku do-
tarł do Francji. Został kapelanem w Armii gen. 
Józefa Hallera. W 1919 roku przybył wraz z nią 
do Polski. Uczestniczył jako kapelan w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Wziął udział m.in. w wy-
prawie na Kijów.
W sierpniu 1920 roku przybył na Górny Śląsk. 
Wziął udział w II Powstaniu Śląskim. W 1921 
roku, przed wybuchem III Powstania Śląskiego 
sformował batalion szturmowy w katowickim 
pułku powstańczym im. Józefa Piłsudskiego. 

W stopniu majora dowodził nim w walkach. 
Przyczynił się do zdobycia Kędzierzyna, oraz 
Kłodnicy i Góry Św. Anny, wypierając niemiec-
kie oddziały za Odrę. W czasie walk o Kędzie-
rzyn został ranny. Jako duchowny walczący
z bronią w ręku został napiętnowany przez ks. 
Jeana Baptistę Ogno-Serra, delegata apostol-
skiego na Górnym Śląsku. Znalazł się także na 
„czarnej liście”, 29 księży pozadiecezjalnych, 
najbardziej groźnych dla utrzymania niemiec-
kiego stanu posiadania, sporządzonej przez 
niemieckich księży pracujących na Śląsku
i przesłanej kardynałowi Adolfowi Bertramo-
wi do Wrocławia. Był również krytykowany 
przez polskich duchownych z Wydziału Dusz-
pasterstwa Polskiego Komisariatu Plebiscyto-
wego w Bytomiu.
„Odkomenderowany na Górny Śląsk, na któ-
rym przed II Powstaniem brał udział w tymże 
podniecając jednocześnie ducha w powstań-
cach. Po zlikwidowaniu drugiego powstania 
otrzymał rozkaz sformowania szturmowego 
batalionu, z czego wywiązał się doskonale, 
ku zupełnemu zadowoleniu przełożonych.
W chwili wybuchu III powstania prowadził 
rokowania z Francuzami – wychodzącymi na 

Ks. Karol Woźniak (1893-1923)
– kapłan diecezji katowickiej, major, powstaniec śląski

naszą korzyść, jak również sformowany swój 
batalion szturmowy poprowadził do ataku 
pod Katowicami z niezwykłą brawurą, dając 
przykład i dodając ducha innym, jak i pod 
Kędzierzynem, gdzie swym nadzwyczajnym 
męstwem i dobrym kierownictwem przyczynił 
się do utrzymania tak ważnej placówki i do 
ostatecznego jej zajęcia. Bitwy pod Święto-
chłowicami i Zabrzem, w których brał udział 
wykazały również nadzwyczajne jego męstwo 
przyczyniające się do szybkiego połączenia 
Górnego Śląska z Polską”. Za te czyny został 
odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy 
numer 7868 (27 czerwca 1922 r.).
Po zakończeniu walk reprezentował dowódz-
two w rozmowach z Międzysojuszniczą Komi-
sją Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku. 
Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Pol-
ski był wikariuszem w Dolnych Rydłutowach, 
a następnie nauczycielem języków obcych
w gimnazjum w Roździeniu. Działał w Polskim 
Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”.
Zmarł 6 grudnia 1923 roku w Szopienicach
w wieku zaledwie 30 lat. Spoczywa w kwaterze 
powstańczej na cmentarzu w Szopienicach.
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Walecz-
ności i Zasługi I Klasy. Jego imię nosi ulica
w Katowicach.

Bogusław Szwedo

„Bitwa pod Wiedniem” to 
epicki film produkcji pol-
sko-włoskiej o pamiętnej 
bitwie stoczonej 12 wrze-

śnia 1683 roku. Wojska polsko-niemiecko-
-austriackie pod wodzą króla Jana III Sobie-
skiego zatrzymały ofensywę armii Imperium 
Osmańskiego, skierowaną przeciw chrześci-
jańskiej Europie, a brawurowy atak polskiej 
husarii przypieczętował zwycięstwo! Jak tam-
to znamienne wydarzenie zostało pokazane 
w filmie? Plejada znanych aktorów, wyraziste 
postacie, spory budżet… Niestety, potencjał 
niesiony zarówno przez temat, jak i doboro-
wą obsadę spalił się na panewce husarskiego 
pistoletu. Bowiem takie kino trzeba po prostu 
umieć robić. Po projekcji Bitwy, wiem, że nie 
potrafią tego nasi włoscy przyjaciele. Po obej-
rzeniu filmu doceniam pracę Jerzego Hoffma-
na, zwłaszcza nad „Potopem”, który powstał 
przecież 40 lat temu. Szczególnie pracę kaska-
derów, treserów zwierząt, historyków, sceno-
grafów i scenarzystów.
Czego brakuje „Bitwie pod Wiedniem”? Naj-
prościej: konsekwencji. Jasnej decyzji czy robi-
my film historyczny, czy tworzymy film przy-
godowy z gatunku fantasy. 
Dramatycznie źle wypadają w filmie dialogi. 
Raz zbyt patetyczne, innym razem bezbarwne. 

Porażka
wiedeńska

Nawet Fahrid Murray Abraham, laureat Oska-
ra za rolę Salieri’ego w „Amadeuszu”, nie jest
w stanie nadać im tonu wiarygodności i właś-
ciwej emocji.
Zupełnie nietrafione wydaje się posługiwa-
nie się przez wszystkich bohaterów filmu 
językiem angielskim. A już zupełnie niezro-
zumiałe jest to, że w pewnym momencie 
jeden z głównych bohaterów, mnich Marco 
z Aviano, wypowiada słowa zachęty do boju 
w języku niemieckim. Z kolei Turcy biegle 
władający angielskim, przechodzą na arabski 
wzywając Allaha. 
Myślę, że filmem nie będą usatysfakcjono-
wani wszyscy ci, którzy liczą, że stanowić on 
będzie promocję Polski, przypomni o królu 
Janie III Sobieskim, zwycięskim wodzu tamtej 
bitwy, o naszych hufcach rycerskich – obroń-
cach chrześcijańskiej Europy. Niestety, wątek 
Polski pojawia się w tym filmie dość późno. 
Wyeksponowany jest głównie życiorys bł. 
Marka z Aviano, jego zabiegi dyplomatyczne, 
inspirowanie obrony, mobilizowanie człon-
ków Ligi Świętej. Polacy wkraczają na scenę 
dość nieoczekiwanie, prawie „na gwizdek”. 
Nie ma scen związanych z zabiegami wobec 
króla Polski, aby wciągnąć go do antyturec-
kiej koalicji, a oddziały cesarskie wyglądają 
trochę tak jakby nie potrzebowały wsparcia 
naszej husarii.
Rozczarowuje także finał, brak słynnych słów, 
jakie po zwycięskiej bitwie, w liście do papieża 
Innocentego XI, napisał król Jan III Sobieski: 
Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, 

zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył). Każde polskie 
dziecko słyszy je na lekcjach historii. 
Od strony wizualnej, dzięki której często bro-
nią się nawet mierne dzieła, film jest, delikat-
nie mówiąc, kontrowersyjny. Potwierdzają to, 
poza moim osobistym osądem, również salwy 
śmiechu, jakie wybuchały podczas projekcji 
prasowej filmu. Rozumiem, że w dobie kryzy-
su trudno jest zatrudnić armię statystów, ale 
czy na potrzeby sceny wychodzącego i wcho-
dzącego do lasu wilka trzeba generować go 
przy użyciu dość dyskusyjnej estetycznie gra-
fiki komputerowej? Denerwują generowane 
elektronicznie, przesłodzone, a nawet tan-
detne scenerie towarzyszące widokom stolicy 
Imperium Osmańskiego i Wiednia, których
w filmie pełno.
Jedynym godnym odnotowania plusem jest 
gra aktorów, którzy z trudnego, pozbawione-
go lekkości i naturalności scenariusza usiłują 
budować postacie. To jednak za mało, by na 
„Bitwę pod Wiedniem” zaprosić rodzinę. Jeśli 
ktoś idzie do kina na Olbrychskiego, srodze się 
zawiedzie, występuje w czterech (sic!) ujęciach 
i wypowiada dwie linijki tekstu.
Liczyłem na nowoczesne kino, które w przy-
stępny, widowiskowy dla odbiorcy sposób, 
opowie ciekawą, wciąż budzącą emocje, histo-
rię z naszej przeszłości. Zawiodłem się. Byłem 
na ponad dwugodzinnym filmie, który poraża 
płytkością przekazu i niestarannością w war-
stwie wizualnej, zwłaszcza na tle podobnych 
produkcji.                                   

                 kes
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Tegoroczne rekolekcję poprowadził ks. dr Ma-
rek Gilski z arch. krakowskiej. Podczas 4-dnio-
wego spotkania księża w mundurach rozważli 
hasło: „Wiara Żołnierza”. W programie znala-
zły się m.in.: codzienna Msza św. przed Cu-
downym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Gó-
rze, Droga Krzyżowa na Wałach, rekolekcyjna 
spowiedź św. oraz Apel Jasnogórski.
- Rekolekcje kapelanów, jak każde dobre re-
kolekcje, a na Jasnej Górze zawsze są dobre, 
są okresem różnych rozrachunków, poza tym 
są miejscem, gdzie rzeczywiście ładuje się siłą, 
energią i wiarą, żeby potem się nią dzielić 
tam, na poligonach i misjach – stwierdził ks. 
płk Jerzy Niedzielski, kapelan Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego.
- Modlimy się za wojsko, ordynariat, kapelanów, 
za wszystkich którzy są w służbie. Jest to proś-
ba nieustanna i wymagająca zaangażowania 
duchowego, dlatego przybywamy tutaj, żeby 
to wsparcie otrzymać – mówi ks. ppor. Bogdan 
Sytczyk, kapelan WP dla grekokatolików.
Mszy św. odprawionej w poniedziałek,
24 września o godz. 19.00 przed Cudownym 

pustynia, w Afganistanie pustynia, tam islam, 
tu islam, tam strzelają, tu strzelają, a jednak 
media w jakimś sensie miały rację – wyzna-
je ks. Jerzy Niedzielski – Jest to misja jedna
z najtrudniejszych, jakie przeżyłem i chyba ja-
kie przeżywają ci, którzy w niej biorą udział.
– Każda misja jest w jakiś sposób inna i ona 
powoduje, że to spektrum patrzenia na świat, 
na ludzi, na relacje, to spektrum jest szersze
i większe – stwierdza kapelan – Misje kształ-
cą, każą uczyć pokory, tolerancji, nie tylko sły-
szymy w kraju o innej kulturze, ale też mamy 
kontakt z kapelanami innych religii, innych 
Kościołów. Najczęściej dzielimy jedną kaplicę. 
W Sarajewie miałem kaplicę, która była raz 
synagogą, raz cerkwią, meczetem nie była, 
ale miejscem spotkania grup chrześcijańskich,
a również mormonów i różnych innych wy-
znań – powiedział.
– Głoszenie słowa Ewangelii wszędzie musi 
być dostępne, także dla żołnierzy, którzy do-
świadczają różnych przeżyć – wyjaśnia ks. 
ppor. Bogdan Sytczyk – Im to słowo też jest 
potrzebne. Wzmocnienie wiary dla nich też 
jest bardzo istotną rzeczą, żeby nie poddawali 
się w swojej służbie. Widząc kapelana, otrzy-
mują wsparcie duchowe przede wszystkim.

o. Stanisław Tomoń/ BPJG

Obrazem Matki Bożej przewodniczył bp Józef 
Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego.
– Gromadzimy się w domu naszej Matki po 
to, aby słuchać Słowa Bożego, po to, aby mo-
dląc się wsłuchiwać się w to, co mówi do nas 
Chrystus, aby umocnić się w wierze, posłani 
bowiem jesteśmy do ludzi w mundurach, do 
żołnierzy, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu i innych służb, aby umacniać ich w wie-
rze, aby ich przekonywać, że jeśli pozostaną 
wierni Bogu, pozostaną równocześnie wierni 
człowiekowi, bo gdzie jest niewiara Bogu, tam 
w konsekwencji jest niewiara człowiekowi, 
deptanie ludzkiej godności i deptanie ludzkich 
praw – powiedział witając zgromadzonych
w kaplicy bp Guzdek.
Ks. płk Jerzy Niedzielski przed Wielkanocą wró-
cił z misji Afgańskiej. – Przed wyjazdem wyda-
wało mi się, że media demonizują Afganistan, 
ponieważ to była moja czwarta misja, miałem 
za sobą misje m.in. w Libanie, na Bałkanach, 
ale też w Iraku i wydawało mi się, że jeżeli 
przeszedłem Irak, to Afganistan nie stworzy 
jakiś nadzwyczajnych kłopotów, bo w Iraku 

Doroczne rekolekcje kapelanów wojskowychDoroczne rekolekcje kapelanów wojskowych
Doroczne rekolekcje księży kapelanów Wojska Polskiego odbyły się w dniach 24-27 
września na Jasnej Górze. W spotkaniu uczestniczyło ok. 140 kapelanów Ordynariatu 
Polowego, Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, a także emerytowani ka-
pelani wojskowi. Obecny był bp Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego.

Walczył w kampanii wrześniowej i dostał się 
do niewoli sowieckiej. Udało mu się uciec
i w Warszawie podjął działalność konspira-
cyjną w ramach ZWZ-AK. Jednocześnie dzia-
łał w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym 
„Roch”. Wraz z żoną kierował radiostacją, 
która z okupowanego kraju przekazywała 
bieżące informacje do Londynu, które na-
stępnie były retransmitowane do Polski.
Od 1941 r. objął funkcję szefa Kierownictwa 
Walki Cywilnej i organizował cywilny ruch 
oporu. Od 1943 r. był szefem Oporu Społecz-
nego w Kierownictwie Walki Podziemnej.
Po wybuchu powstania warszawskiego objął 
stanowisko dyrektora Departamentu Spraw 
Wewnętrznych w Delegaturze Rządu RP na 
Kraj, a w marcu 1945 r. objął funkcję Delega-
ta Rządu RP na Kraj. De facto przewodniczył 
też Radzie Jedności Narodowej.
Aresztowany przez NKWD w czerwcu 1945 r.,
po zwolnieniu z więzienia powrócił do prak-
tyki adwokackiej i działalności w mikołajczy-

kowskim PSL. W styczniu 1947 r. został wy-
brany posłem na Sejm Ustawodawczy.
Zagrożony aresztowaniem jesienią 1947 r. 
uciekł do Szwecji, a następnie wyjechał do 
USA. Aktywnie uczestniczył w życiu polskiej 
emigracji politycznej. Pełnił m.in. funkcję 
przewodniczącego Polskiej Rady Jedności w 
Stanach Zjednoczonych. Był autorem licz-
nych publikacji wspomnieniowych wydawa-
nych na emigracji. Pośmiertnie został odzna-
czony Orderem Orła Białego. Zmarł 23 kwiet-
nia1989 r. w Waszyngtonie.
Zofia Korbońska urodziła się w 1915 r. Ukoń-
czyła Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
w Warszawie oraz Szkołę Nauk Politycznych 
w Warszawie. Od 1938 r. była żoną Stefana.
W 1941 r. zorganizowała tajną radiostację 
działającą przy Kierownictwie Walki Cywil-
nej. Walczyła w powstaniu warszawskim.
W czerwcu 1945 r. została wspólnie z mężem 
aresztowana przez NKWD. Zwolniona z wię-
zienia po utworzeniu Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej, prowadziła w Warsza-
wie zakład fryzjersko-kosmetyczny.
Jesienią 1947 r., wobec groźby aresztowania 
męża przez władze komunistyczne, uciekła 
wraz z mężem do Szwecji, a następnie wyje-
chała do USA. Pracowała w rozgłośni polskiej 
„Głosu Ameryki” oraz działała w Kongresie Po-
lonii Amerykańskiej. Po śmierci męża założyła 
Fundację im. Stefana Korbońskiego. W 2006 r.
została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zmarła 16 sierpnia 2010 r. 
w wieku 95 lat w Waszyngtonie.

Krzysztof Stępkowski

Nie żyli tylko dla siebieNie żyli tylko dla siebie

We Mszy św. uczestniczyło liczne grono krew-
nych i przyjaciół Korbońskich. Obecni byli 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz 
Prezesa Rady Ministrów. Obecni byli również 
członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska, IPN, Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Rady Pamięci Walk
i Męczeństwa, a także Wojska Polskiego oraz 
miasta stołecznego Warszawy.
Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta 
RP, odczytał list Bronisława Komorowskiego 
do uczestników uroczystości. 
Stefan Korboński urodził się w 1901 r. Brał 
udział w obronie Lwowa w 1918 r. i wojnie 
polsko-bolszewickiej w 1920 r., a w 1921 r.
w III powstaniu śląskim. Został odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari. Następnie skończył 
studia prawnicze w Poznaniu i pracował w 
Prokuratorii Generalnej, a w 1929 r. otworzył 
praktykę adwokacką w Warszawie. Od 1925 r.
działał w PSL „Wyzwolenie”, a potem w Stron-
nictwie Ludowym.

W katedrze polowej odbyły się 1 października uroczystości pogrzebowe Zofii i Ste-
fana Korbońskich, członków Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennych 
działaczy emigracyjnych. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski. Eucharystię koncelebrowali abp Henryk Hoser, bi-
skup warszawsko-praski, bp Józef Guzdek, biskup polowy WP oraz grono kapłanów 
diecezji warszawskiej. Po Mszy św. trumny z ciałami Korbońskich zostały przewie-
zione do Świątyni Bożej Opatrzności i złożone w Panteonie Wielkich Polaków.

Warszawa: uroczystości pogrzebowe Zofii i Stefana KorbońskichWarszawa: uroczystości pogrzebowe Zofii i Stefana Korbońskich
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W drodze na Jasną Górę policjanci złożyli 
kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki w Alei Najświętszej Maryi Panny oraz 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie 
oczytany został apel pamięci. W południe bp 
Guzdek wraz z kapelanami Policji celebrował 
Mszę św. w intencji funkcjonariuszy i pra-
cowników tej formacji.
– Służba w policji kapłaństwem jest! Powo-
łaniem policjanta jest pomoc człowiekowi 
i obrona w chwili zagrożenia jego życia, 
zdrowia lub mienia – Biskup Polowy spa-
rafrazował znane słowa bp. Władysława 
Bandurskiego: „Służba dla Rzeczpospolitej 
kapłaństwem jest”. Dodał, że ma nadzieję, 
iż kolejne, jedenaste spotkanie środowiska 
policyjnego będzie stanowić okazję do spoj-
rzenia w inny, nowy sposób na służbę poli-
cjantów.
Ordynariusz wojskowy zachęcał funkcjona-
riuszy, aby w swojej służbie kierowali się wia-
rą, bowiem to z niej – jego zdaniem – powin-
ni czerpać siłę i motywację. – Zobowiązuje 
Was do tego Bóg, który w Jezusie Chrystusie 
objawił się jako obrońca człowieka. Wszyst-
kich nas wezwał, abyśmy stawali po stronie 
człowieka znajdującego się w potrzebie -– 
powiedział.
Bp Guzdek zwrócił uwagę, że liczne progra-
my profilaktyczne podejmowane przez poli-
cję nie są zauważane przez społeczeństwo, 
a ich znaczenie jest niedocenione. Wymienił 
wśród nich akcję: „Policjant, który mi po-
mógł”, polegającą na zapobieganiu przemo-
cy w rodzinie. – Zło, przemoc i krzywda nie 

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył na Jasnej Górze 
Mszy św. w intencji policjantów i pracowników policji podczas 
odbywającego się 30 września XI Ogólnopolskiego Spotkania 
Środowiska Policyjnego. W homilii zachęcał policjantów, aby na 
swą służbę patrzyli przez pryzmat powołania. Podziękował im 
za pełną poświęcenia i miłosierdzia służbę na rzecz Ojczyzny
i narodu. Ordynariusz wojskowy jest delegatem Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

Pomagać słabszym w potrzebie

zawsze zdarzają się 
na ulicach i placach 
naszych miast i wio-
sek, ale często w zaci-
szu domowym. Ofia-
ry nierzadko milczą, 
albo są już bezsilne 
po wieloletniej udrę-
ce. Wspaniałą pomoc 
okazują policjanci, którzy znają środowisko, 
najczęściej dzielnicowi – powiedział. 
Biskup Guzdek podkreślił również znaczenie 
policyjnych akcji prewencyjnych. Podziękował 
funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich 
pracę na rzecz bezpieczeństwa życia, zdrowia 
i mienia Polaków. Wymienił m.in. programy 
przestrzegające przed wyłudzaniem metodą 
„na wnuczka”, czy akcję drogówki: „Bądź wi-
doczny na drodze”. Powiedział, że trudno jest 
ocenić jak wiele istnień ludzkich ratowanych 
jest tymi akcjami, ale z pewnością „niejeden 
młody człowiek cieszy się życiem, a rodzice 
nie muszą przeżywać dramatu kalectwa lub 
śmierci syna lub córki”.
Życzył, aby policjanci umocnieni łaską Bożą 
„nawet z narażeniem zdrowia i życia” po-
trafili stawać „po stronie pokrzywdzonych
i oczekujących pomocy”.
– Niech Maryja – Jasnogórska Pani, Pośred-
niczka wszelkich łask, wyprasza Wam te, naj-
bardziej potrzebne w służbie, w życiu zawo-
dowym, rodzinnym i osobistym – zakończył.
Przed błogosławieństwem głos zabrał nad-
insp. Marek Działoszyński, Komendant 
Główny Policji. – Pielgrzymując tu co roku 

pokazujemy nasze przywiązanie do tradycji
i wartości duchowych – powiedział. Zdaniem 
Komendanta Głównego pobyt na Jasnej Gó-
rze pozwoli „nabierać sił do podejmowania 
służby i pracy” oraz pomoże „znaleźć wspar-
cie do pokonania osobistych trosk i zmar-
twień”. – Jestem przekonany, że wrócimy do 
naszych jednostek z większą wiarą w słusz-
ność naszej misji w służbie społeczeństwu
– powiedział.
Nadinspektor Działoszyński zwrócił uwa-
gę na to, że Policja chętnie przypomina
o wartościach, tradycji, także o poległych
w służbie policjantach, czego dowodem 
może być złożenie kwiatów w miejscach 
symbolicznych: przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza i pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
oraz pielgrzymka do Miednoje, Ostaszkowa 
i Tweru. Świadectwem naszej pamięci był 
udział we wrześniowych uroczystościach
z okazji 12 rocznicy otwarcia cmentarza wo-
jennego w Miednoje. Wydarzeniom tym to-
warzyszyła wizyta w kompleksie klasztornym 
w Ostaszkowie, gdzie wmurowany został ka-
mień węgielny pod budowę kaplicy pw. Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej – powiedział.
Komendant Główny Policji podziękował 
przeorowi Jasnej Góry o. Romanowi Majew-
skiemu oraz o. Sebastianowi Materskiemu 
za obecność podczas pielgrzymki, a także bi-
skupowi Józefowi Guzdkowi za sprawowa-
nie Eucharystii w intencji całego środowiska 
policyjnego. Dziękował również kapelanom,  
„duchowym stróżom naszej ponad stuty-
sięcznej formacji”. Podkreślił, że duchowa 
opieka kapelana i pomoc w trudnych sytu-
acjach życiowych są nieocenione.
Po zakończeniu Mszy św. policjanci modlili 
się przy płaskorzeźbie Gloria Victis oraz w ka-
plicy Matki Bożej w intencji ponad 12 tysięcy 
policjantów pomordowanych na Wschodzie. 
Na zakończenie XI Jasnogórskich Spotkań 
Środowiska Policyjnego w Sali Papieskiej 
pielgrzymi wysłuchali koncertu Orkiestry Re-
prezentacyjnej Policji.

kes
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Warszawa
W sobotę, 22 września 2012 r. na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie odbyło się oficjalne zakończenie XII Rajdu Katyńskiego. 
Następnego dnia uczestnicy rajdu wraz ze swoim pocztem sztandarowym wzięli udział
w uroczystej Mszy św. odprawionej w parafii wojskowej pw. bł. Jana Pawła II w Warszawie 
Wesołej. Wartę w kaplicy poświęconej pamięci Ofiar Wschodu zaciągnęli żołnierze 1. War-
szawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki. Podczas Mszy św. uczestnicy rajdu 
złożyli w darze ołtarza chleb przywieziony ze wsi Huta Pieniacka na Ukrainie. W 1944 r. 
wieś ta została spalona, a jej znaczna część mieszkańców wymordowana przez żołnierzy
4. Pułku Policji SS złożonego z ukraińskich ochotników do SS-Galizien przy udziale oddzia-
łu Ukraińskiej Powstańczej Armii. Po zakończeniu Mszy św. chleb został podzielony między 
uczestników uroczystości.                                                                                       wo/kak

Świdwin
Uroczystości związane z nadaniem sztan-
daru dla 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycz-
nego rozpoczęły się 29 września 2012 r. 
Mszą św. w kościele garnizonowym pw. 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Świdwi-
nie. Eucharystię wraz z kapelanami woj-
skowymi celebrował biskup polowy Woj-
ska Polskiego Józef Guzdek. 
Następnie uroczystości przeniosły się na 
plac Konstytucji 3 Maja, gdzie nastąpiło 
poświęcenie i nadanie sztandaru dla do-
wództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycz-
nego.                                                wm

Wrocław
W archikatedrze wrocławskiej 1 paździer-
nika 2012 r. kilkudziesięciu kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych koncelebrowa-
ło uroczystą Mszę św. w intencji zmarłe-
go nagle 13 sierpnia br. śp. ks. prof. dr 
hab. Waldemara Irka, rektora Papieskie-
go Wydziału Teologicznego. Eucharystii, 
przewodniczył ks. dr hab. Andrzej Tom-
ko, p.o. rektora PWT. Środowisko akade-
mickie, mieszkańcy Wrocławia i Dolnego 
Śląska poprzez liczny udział w tej Mszy 
św. włączyli się w trwający nieustannie 
od dnia śmierci nurt modlitwy za śp. 
ks. prof. Waldemara Irka, wybitnego, 
cenionego w kraju i zagranicą teologa, 
rektora, profesora, pierwszego dziekana 
Śląskiego Okręgu Wojskowego, twórcy 
„Naszej Służby”, a przede wszystkim ser-
decznego przyjaciela, także środowiska 
wojskowego. 
Ks. rektora Waldemara Irka wspominano 
również podczas inauguracji roku akade-
mickiego na Uniwersytecie i Politechnice 
Wrocławskiej.                                     mz

Warszawa
Mszą św. odprawioną 4 października 
2012 r. w kaplicy szpitalnej pw. św. Ra-
fała Kalinowskiego Wojskowego Instytu-
tu Medycznego (WIM) zainaugurowano 
rozpoczęcie nowego roku akademickie-
go. Eucharystii przewodniczył biskup po-
lowy WP Józef Guzdek. Eucharystię kon-
celebrowali kapelani sprawujący posługę 
wśród chorych, personelu oraz kadry na-
ukowej i studentów WIM. 
W homilii biskup Józef Guzdek podkreślił, 
że praca lekarza na rzecz chorego jest 
przykładem „miłości miłosiernej” wobec 
drugiego człowieka i najlepszym przykła-
dem wypełniania przykazania miłości. 
Biskup Polowy udzielił swego błogosła-
wieństwa i złożył życzenia kadrze na-
ukowej oraz studentom, „by ich wysiłek 
intelektualny, pasja badawcza przynosiły 
dobre owoce”

kes

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Lublin
W Lublinie przy ul. Podwale 3a 27 września 2012 r. otwarto 19. placówkę Nadbużańskiego 
Oddziału Straży Granicznej. Uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył bp 
senior Ryszard Karpiński, a koncelebransami byli dziekan SG ks. płk SG Zbigniew Kępa i ka-
pelan NOSG ks. ppłk SG Mirosław Kurjaniuk. Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy udali się 
do nowej placówki, by wziąć udział w ceremonii otwarcia, a następnie na plac Zamkowy.  
Utworzenie nowej placówki związane jest z realizacją harmonogramu przekształceń orga-
nizacyjnych Straży Granicznej zawartych w założeniach wieloletniej koncepcji funkcjono-
wania Straży Granicznej w latach 2009 – 2015.                                                      mk/kak

Wytyczno
Mszą św. rozpoczęły się 28 września 2012 r. uroczystości związane z obchodami 73. rocz-
nicy bitwy pod Wytycznem.  Eucharystii przewodniczył ks. prałat Jan Buras, wikariusz ge-
neralny Kurii Biskupiej w Łucku. Dziekan SG ks. prałat płk Zbigniew Kępa wygłosił homilię, 
zachęcając, w oparciu o odczytany fragment księgi Koheleta, do wykorzystania w jak naj-
lepszy sposób danego nam od Boga czasu. Następnie, po odegraniu Hymnu narodowego, 
zebranych gości przywitał gen. bryg. SG Jarosław Frączyk, który w swym przemówieniu 
zaakcentował istotną rolę, jaką pełni w obecnych czasach pamięć o tych, którzy poświęcili 
swe życie w obronie Ojczyzny. Po odczytaniu Apelu Poległych, złożono wieńce na gro-
bach poległych żołnierzy. Podczas bitwy pod Wytycznym 1 października 1939 r. oddziału 
Korpusu Obrony Pogranicza zdążające po stoczonych na Polesiu i Wołyniu walkach do 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga stoczyły walkę z oddziałami 
pancernymi Armii Czerwonej. Bitwa ta była ostatnim akcentem obrony polskich Kresów 
wschodnich, a zarazem ostatnim starciem regularnego Wojska Polskiego z wojskiem so-
wieckim.                                                                                                                  mk/kak

Wicko
W piątek 28 września 2012 r. zakończyło się trwające blisko 10 dni Połączone Ćwicze-
nie Sił Zbrojnych i Układu Pozamilitarnego „ANAKONDA-12”. Ćwiczenie było okazją do 
sprawdzenia koncepcji dotyczących użycia sił zbrojnych i oceny procesu ich transforma-
cji. Stanowił  także jedno z największych przedsięwzięć logistycznych polskiego wojska 
przeprowadzonego w ostatnich latach. Wzięło w nim udział blisko 11,5 tys. żołnierzy 
i przedstawicieli struktur administracji odpowiedzialnych za obronność. Zaangażowano 
2,3 tys. jednostek sprzętu w tym: ponad 150 czołgów i transporterów opancerzonych,
24 samoloty, 30 śmigłowców i 20 okrętów. 
O stronę duchową ćwiczących zadbał obecny wśród żołnierzy ks. kapelan ppłk Stanisław 
Błądek, który odprawiał Msze św. polowe na obozowiskach. Swoich żołnierzy odwiedził 
także ks. mjr Rafał Kaproń ze Świętoszowa. Odprawił Mszę św. na OC Głębokie i udzielił 
błogosławieństwa na czas ćwiczeń.                                                                 M. Kmiotek
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Bydgoszcz
Z okazji święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbroj-
nych 3 października 2012 r. w kościele garnizo-
nowym w Bydgoszczy ks. kan. płk Zenon Surma, 
dziekan IWsp SZ, odprawił uroczystą Mszę św.
w intencji dowództwa, kadry i wszystkich pra-
cowników Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.  
Na początku Mszy św. ks. płk Zenon Surma od-
czytał list przesłany przez biskupa polowego WP 
Józefa Guzdka do wiernych uczestniczących we 
Mszy św. – Doceniam Państwa pracę, gdyż widzę 
jej rezultaty, odwiedzając żołnierzy ćwiczących 
na poligonach oraz instytucje wojskowe i garni-
zony, które korzystają z logistycznego wsparcia 
Inspektoratu. Mam świadomość, że bez dobrej 
logistyki nie udadzą się nie tylko żadne przed-
sięwzięcia wojskowe, ale także wiele inicjatyw 
duszpasterskich. Szczególnym dla mnie świadec-
twem sprawności organizacyjnej Inspektoratu 
było zabezpieczenie Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy 
na Jasną Górę w sierpniu br., w której uczestni-
czyli nie tylko polscy, ale i zagraniczni żołnierze 
– napisał Biskup Polowy.
Kolejnym punktem obchodów święta była uro-
czysta zbiórka zorganizowana siedzibie IWsp SZ, 
podczas której 35 osób uhonorowano odznacze-
niami państwowymi i resortowymi, m.in. Gwiaz-
dami Afganistanu, Wojskowymi Krzyżami Zasługi 
oraz odznaką pamiątkową.                               tk

Warszawa
4 października 2012 r. biskup polowy Józef Gudek przewodniczył Mszy św. odpra-
wionej w Katedrze Polowej WP w intencji żołnierzy i pracowników 1. Bazy Lotnictwa 
Transportowego (1BLT), obchodzącej swoje święto. Po Mszy św. żołnierze złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. Ordynariusz woj-
skowy podziękował lotnikom, obsłudze naziemnej, technikom oraz pracownikom 
wojska za profesjonalizm i życzliwość wobec wszystkich podróżujących wojskowy-
mi statkami powietrznymi. W swojej homilii zachęcił, by wzorem ewangelicznego 
siewcy, pielęgnować w sobie cierpliwość i wytrwałość. – Cierpliwość wobec innych 
jest miłością, wobec siebie nadzieją, a wobec Boga wiarą – powiedział.
Po zakończeniu liturgii delegacje złożyła kwiaty pod tablicą smoleńską oraz pod 
śmigłem upamiętniającym poległych lotników znajdującym się u wejścia do Kate-
dry Polowej.                                                                                                       kes

Macedonia
W Centrum Pamięci Nikola Kljusev w Skopje w Macedonii 30 września 2012 r. od-
było się uroczyste spotkanie – „Polonijny Wieczór Pamięci” zorganizowany przez 
Polskie Stowarzyszenie „Klub Polonia” i Ambasadę RP w Macedonii przy współ-
udziale żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR z Kosowa.
Wieczór otwarto referatem przygotowanym przez ppłk Adama Luzyńczyka, do-
wódcę PKW KFOR, omawiającym najważniejsze dla Polski wydarzenia II wojny 
światowej. Następnie goście wysłuchali programu artystycznego złożonego z recy-
towanej w języku polskim i macedońskim poezji Adama Mickiewicza, przeplatanej 
muzyką w wykonaniu smyczkowego zespołu Trio Strings. 
Polonijny Wieczór Pamięci został zorganizowany dla przypomnienia mieszkającym 
w Skopje Polakom tragicznych wydarzeń II wojny światowej: agresji niemieckiej
i sowieckiej 1939 r., Zbrodni Katyńskiej, Powstaniu Warszawskim.                      pk

W piątek, 28 września 2012 r. pożegna-
no żołnierzy wyjeżdżających na XII zmia-
nę Polskiego Kontyngentu Wojskowego
w Afganistanie w ramach komponentu CI-
MIC (Civil-Military Co-operation, współpra-
cy cywilno-wojskowej) wydzielonego przez 
Centrum Przygotowań do Misji Zagranicz-
nych (CPdMZ).
Pożegnanie żołnierzy rozpoczęło się uroczy-
stą Mszą świętą w CPdMZ, którą celebrował, 
ks. płk Adam Prus, kapelan garnizonu Kielce. 
Podczas uroczystego apelu wyjeżdżających 
żołnierzy pożegnali płk dypl. Wiesław Mit-
kowski, komendant Centrum, żołnierze i pra-
cownicy wojska CPdMZ oraz ich rodziny.
– Nie po raz pierwszy żegnam naszych żoł-
nierzy na niebezpieczną misję i mam zwią-

zane z tym obawy o Was. Ze względu na to 
jak długo się szkolimy, jak często wyjeżdża-
my, która to z kolei jest Wasza zmiana na 
misji dla mnie, Dowódcy i żołnierzy wyjeż-
dżających, jest to zawsze trudne. Trudne, bo 
kieruję Was w niebezpieczne miejsce – po-
wiedział płk Mitkowski. Życzył wszystkim 
wyjeżdżającym żołnierskiego szczęścia, zdro-
wia oraz satysfakcji z dobrze wypełnionych 
obowiązków.
Kapitan Arkadiusz Radziński w imieniu wy-
jeżdżających żołnierzy podziękował Ko-
mendantowi oraz zespołowi dowódczemu 
Centrum za trud i wysiłek włożony w przy-
gotowanie do pełnienia służby poza grani-
cami kraju. Na zakończenie uroczystości ks. 
płk Adam Prus udzielił błogosławieństwa 

wyjeżdżającym żołnierzom, odegrano „Pieśń 
reprezentacyjną Wojska Polskiego” oraz od-
była się defilada wojskowa, którą poprowa-
dził ppłk Robert Polit, dowódca uroczystości  
Po oficjalnej ceremonii wykonano wspól-
ną pamiątkową fotografię. Komendant na 
wspólny poczęstunek zaprosił żołnierzy od-
latujących na misję i ich rodziny przybyłe na 
pożegnanie.
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