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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

To Ewangelia na uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, która wieńczy rok liturgiczny. 
Emanuje z niej niezwykła powaga i głębia. 
Tego dnia patrzymy na Chrystusa w Jego ko-
smicznym wymiarze: „błogosławiony i jedyny 
Władca. Król królujących i Pan panujących” 
(1 Tym 6, 14). Pan Nieba i Ziemi. I ten dru-
gi obraz Chrystusa-Króla: udręczony, wzgar-
dzony, okryty prześmiewczym szkarłatnym 
płaszczem, w koronie cierniowej. Ecce Homo 
(oto człowiek) – powiedział na Jego widok Pi-
łat. To właśnie w dialogu z tym poganinem, 
rzymskim urzędnikiem, Jezus oznajmia, że 

jest królem. Nie jest to zaskakująca dekla-
racja. Określanie Jezusa królem przewija się 
przez Ewangelię. A Królestwo Boże stanowi 
zasadniczy temat Jezusowego nauczania. 
Podczas dialogu z Piłatem Jezus określa natu-
rę swego Królestwa i charakter swego pano-
wania, pozbawiony jakichkolwiek właściwo-
ści panowania ziemskiego: jego zasad, rytu-
ału, ceremoniału. Przeciwnie: to panowanie 
pokory, uniżenia, ostentacyjnej skromności, 
bezbronności wobec zewnętrznego zła. Bo-
wiem – mówi Jezus – przyszedł On na świat 
nie po to, aby Mu służono, „lecz aby służyć

i dać okup za wielu” (Mt 20, 28). Podczas 
tego dialogu Jezus objawia także istotę swe-
go królestwa. Jest nią prawda. W Starym 
Testamencie przedstawiano ją jako wierność 
przymierzu zawartemu z Bogiem, natomiast 
w Nowy Testamencie, jako objawienie się 
Boga w Jezusie Chrystusie. To Jezus jest Praw-
dą. Jak poznać Prawdę Jezusową? Trzeba stać 
się uczniem Jezusa. Iść przez życie Jego drogą. 
Stać się poddanym jego Królestwa. „Czymże 
bowiem jest królestwo Jezusa, jak nie tymi, 
którzy w Niego wierzą” – pisał przed wiekami 
św. Augustyn.

25 listopada – XXXIV niedziela zwykła,25 listopada – XXXIV niedziela zwykła,
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  (J 18, 33b-37)(J 18, 33b-37)

To pierwsza Ewangelia na Adwent. Czas 
oczekiwania. Niebawem będziemy obcho-
dzić pamiątkę dnia, kiedy w betlejemskiej 
szopie przedwieczne Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało wśród nas (por. J 1, 4a). Ku 
Świętom Bożego Narodzenia wybiegają już 
nasze myśli, projekty prezentów, świątecz-
nych zakupów. I drugi nart adwentowego 
oczekiwania, który w daleko mniejszym 
stopniu wychodzi na powierzchnię codzien-
nego życia. Oczekiwania na paruzję Chrystu-
sa. Jego zapowiedziane powtórne przyjście 
w chwale, aby sądzić żywych i umarłych
i doprowadzić do ostatecznego triumfu do-

bra nad złem. O tej godzinie mówi Łukasze-
wa Ewangelia.
Jezus zachęcą nas do duchowego czuwania, 
aby ten dzień ostatni „nie przypadł na was 
znienacka, jak potrzask”. Czuwanie to czas 
otwartych oczu. To życie wedle uporząd-
kowanego sumienia, moralnego porządku, 
ładu. Ten, kto czuwa, dostrzega to, co tym 
wartościom może zagrozić, jest w stanie 
ustrzec przed tym. Błogosławiony Jan Paweł II
mówił na Jasnej Górze: „Czuwam, to znaczy 
staram się być człowiekiem sumienia”. Jezus 
nam dziś przypomina, abyśmy byli ludźmi 
czuwającymi, ludźmi sumienia, gotowymi na 

to ostateczne spotkanie. Kosmiczne wyda-
rzenie, jakim będzie paruzja Chrystusa, mają 
poprzedzić znaki? Czy potrafimy je odczy-
tać, jeśli to nastąpi za naszego życia? Jedno 
je pewne: Powtórne przyjście Chrystusa nie 
będzie czasem lęku i duchowej katastrofy.
Z Ewangelii biegnie Chrystusowa zachęta: 
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy bowiem 
zbliża się wasze odkupienie”. Jezus przyjdzie 
bowiem, aby zbawić i dać Życie, który jest
w Nim. W dniach adwentu rozlega się wołanie: 
Marana tha (Przyjdź, Panie!). Oczekiwanie na 
powtórne przyjście Chrystusa w chwale to je-
den z filarów naszej wiary.                        o.jł

2 grudnia – I niedziela Adwentu  2 grudnia – I niedziela Adwentu  (ŁK 21. 25-28. 34-36)(ŁK 21. 25-28. 34-36)

Na okładce:

11 listopada,
Narodowe Święto
Niepodległości,
obchody w Warszawie

PAPIESKIE INTENCJE OGÓLNE PAPIESKIE INTENCJE OGÓLNE NA LISTOPADNA LISTOPAD
Aby kościół pielgrzymujący na ziemi był promiennym 
światem narodów.

Nie ma takiej rodziny, która nie byłaby dotknięta śmiercią 
bliskich osób. Dla niektórych upływający czas złagodził już 
ból rozstania, dla wielu jest on jeszcze wciąż trudnym do-
świadczeniem. Na cmentarzach spoczywają także Rodacy, 
którzy stali się nam bliscy, bo walczyli o wolność naszej Oj-
czyzny. Często obok nich spoczywają też żołnierze innych 
państw, którzy zginęli podczas konfl iktów zbrojnych. Wszy-
scy oni potrzebują naszej modlitwy i pamięci.
Szczególne miejsce w naszych modlitwach niech znajdą żoł-
nierze polegli na misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Niech 
dobry Bóg da im udział w społeczności zbawionych.
Zwracam się z prośbą do Księży Kapelanów, aby cmentarze 
oraz miejsca pamięci narodowej otoczyli opieką i tam, gdzie 

jest to możliwe, zorganizowali nabożeństwo za poległych
i zmarłych żołnierzy a także za funkcjonariuszy służb mun-
durowych. Wiernych zaś Ordynariatu Polowego zachęcam do 
licznego udziału w tej modlitwie.
Okazją do modlitewnej pamięci niech się staną, rozpo-
wszechnione w naszym kraju, wypominki, w które włączmy 
poległych i pomordowanych, prosząc dla nich o miłosierdzie 
Boże. Pamiętajmy także o możliwości uzyskania odpustów, 
które można ofi arować za zmarłych. 
Uroczystość Wszystkich Świętych niech umocni naszą wiarę
w „ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny” (Credo).

bp Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego

Przesłanie Biskupa Polowego
na Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
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Pamięć o poświęceniu i ofierze Pamięć o poświęceniu i ofierze 

Niepodległości wspominamy zbrojny czyn 
naszych Rodaków, którzy przez 123 lata za-
biegali o niepodległość Ojczyzny (…). Polski 
żołnierz na ołtarzu ojczyzny złożył to, co 
najcenniejsze – własne życie. W poświęceniu
i ofiarności okazał się bliski ewangelicznej 
ubogiej wdowie – nic nie zatrzymał dla sie-
bie – powiedział.
Zdaniem Księdza Biskupa obecnie najważ-
niejszym celem jest dążenie do rozwoju 
państwa budowanego w duchu jedności
i patriotyzmu. 
– Do jedności i wspólnego działania wzy-
wa nas ołtarz, przy którym się gromadzimy. 
On także zobowiązuje do odbudowania 
wspólnoty, jeśli nasze drogi się rozeszły. Na 
ołtarzu nie można złożyć daru, który rodzi 
się z ducha walki przeciw komukolwiek. 
Do ołtarza mają przystęp jedynie ci, którzy 
„wprowadzają pokój”: Jeśli przyniesiesz dar 
swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat 
twój ma coś przeciw tobie, zostaw dar swój 
przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 
ofiaruj (Mt 5, 23–24). Ołtarz uczy więc nie 
tylko ofiarności, lecz także bycia solidarnym
i budowania razem – podkreślił.
Następnie uroczystości przeniosły się do 
Pałacu Prezydenckiego, gdzie Prezydent RP 
Bronisław Komorowski wręczył ordery i od-
znaczenia państwowe osobom zasłużonym 
dla Rzeczypospolitej Polskiej. 
– Mogę dziś podziękować z całego serca wie-

lu wybitnym Polakom, którzy wnieśli swój 
wielki wkład w to, co kryje się za mądrym 
zagospodarowywaniem odzyskanej wolno-
ści – powiedział prezydent. 
Orderem Orła Białego uhonorowani zostali 
Jerzy Buzek, Adam Strzembosz oraz brytyjski 
historyk Norman Davies. Wśród wyróżnio-
nych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski znalazł się kustosz jasnogórskich zbio-
rów sztuki paulin o. płk Jan Golonka. Prezy-
dent odznaczył również Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Krzyża Wojskowego żołnierzy, 
którzy wykazali się szczególnym męstwem 
podczas działań bojowych w ramach użycia 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza 
granicami kraju.
W południe odbyła się uroczysta odpra-
wa i zmiana wart na posterunku honoro-
wym przed Grobem Nieznanego Żołnierza
z udziałem najwyższych władz państwo-
wych. Na uroczystość przybył nuncjusz apo-
stolski w Polsce abp Celestino Miliore, kard. 
Kazimierz Nycz i biskup polowy Józef Guz-
dek. Wieńce na płycie Grobu złożyli przed-
stawiciele władz państwowych i samorządo-
wych, reprezentanci kombatantów i korpusu 
dyplomatycznego.
Prezydent zaznaczył, że niedzielne uroczy-
stości mają na celu nie tylko oddanie hołdu 
„wielkim architektom niepodległości”, ale
i milionom zwykłych Polaków, którzy walczy-
li o wolną Polskę i dla niej pracowali. 
– W tym wyjątkowym dniu, 11 listopada,
w narodowe Święto Niepodległości najmoc-
niej czujemy, że my, współcześni Polacy, je-
steśmy kolejną zmianą w wielkiej narodowej 
sztafecie pokoleń – powiedział.
Uroczystości zakończył marsz „Razem Dla 
Niepodległej”, który wyruszył z placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego szlakiem wielkich 
Polaków: Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Wincentego Witosa, Stefana Roweckiego 

Odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 roku było przełomowym wydarze-
niem w dziejach dwudziestowiecznej Polski. Po 123 latach niewoli Polska odzyska-
ła upragnioną wolność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową 
Józefowi Piłsudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania rządu, w skład 
którego mieli wejść przedstawiciele najważniejszych polskich stronnictw poli-
tycznych. Dziś Narodowe Święto Niepodległości stanowi szczególny czas pamięci
o bohaterach walk o wolność Polski oraz okazję do manifestowania radości i dumy
z wolnej ojczyzny.

Uroczystości związane z obchodami Narodo-
wego Święta Niepodległości rozpoczęły się 
w sobotę 10 listopada b.r. pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
Podczas Capstrzyku Niepodległościowego 
odczytany został Niepodległościowy Apel 
Pamięci, a bojowników o wolność i niepod-
ległość ojczyzny uczczono salwą honorową. 
Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemo-
niak uroczyście wręczył honorową broń białą 
żołnierzom wyróżnionym za dokonanie bo-
haterskich czynów w walce zbrojnej. Następ-
nie delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość 
zakończyło symboliczne przekazanie przez 
harcerzy „Ognia Niepodległości” Ministrowi 
Obrony Narodowej, który następnie złożył 
go pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego oraz defilada pododdziałów Wojska 
Polskiego i służb mundurowych.
Uczestnicy Capstrzyku Niepodległościowego 
mogli również obejrzeć inscenizację wyda-
rzeń z listopada 1918 roku ukazującą roz-
brajanie niemieckich żołnierzy przed dawną 
Komendą Miasta przy ul. gen. Michała To-
karzewskiego-Karaszewicza oraz posłuchać 
koncertu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. Wieczór 
zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. 
Niedzielne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęła uroczysta Msza 
św. za ojczyznę w Katedrze Polowej, której 
przewodniczył metropolita warszawski kar-
dynał Kazimierz Nycz. W Eucharystii udział 
wzięli Prezydent RP Bronisław Komorowski 
z małżonką, szef BBN Stanisław Koziej, do-
wódcy rodzajów sił zbrojnych, generałowie 
Wojska Polskiego, funkcjonariusze straży 
granicznej, policji, straży ochrony kolei, służ-
by celnej, przedstawiciele Sejmu i Senatu, 
ministrowie, władze Warszawy oraz harce-
rze. Katedrę Polową nawiedzili także przed-
stawiciele Bractwa Kurkowego oraz Rycerze 
Kolumba i Rycerze Jana Pawła II. Obecne 
były poczty sztandarowe wojska i organizacji 
kombatanckich.
Biskup Józef Guzdek w swojej homilii zwró-
cił uwagę na wartość poświęcenia, której 
ewangelicznym przykładem stała się uboga 
wdowa.
– Służąc Bogu i człowiekowi, była w stanie 
poświęcić wszystko co posiadała. Całko-
wicie zapomniała o sobie, ofiarując Bogu, 
który był dla niej najważniejszy, całe swoje 
utrzymanie (…). Dzisiaj w Narodowe Święto 

Obchody Narodowego Święta NiepodległościObchody Narodowego Święta Niepodległości
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Uroczysty Capstrzyk Niepodległościowy na Placu Marszałka Józefa Piłsudskigo
w przeddzień obchodów Narodowego Święta Niepodległości
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Wrocławskie uroczystości (2 października) 
miały miejsce w barokowym Oratorium Ma-
rianum Uniwersytetu Wrocławskiego, które-
go Ryszard Kaczorowski był doktorem hono-
ris causa. W ostatnim dwudziestoleciu, często 
przybywał do Wrocławia, którego był rów-
nież Honorowym Obywatelem, uczestniczył
w uroczystościach patriotycznych, m.in. od-

bywających się w Bazylice Garnizonowej p.w. 
św. Elżbiety oraz w instytucjach i jednostkach 
wojskowych.
Wrocławskie pożegnanie rozpoczęło prze-
mówienie prof. dr. hab. Marka Bojarskiego, 
rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, po nim 
rozpoczęło się nabożeństwo Słowa Bożego 
pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gul-

binowicza, przyjaciela zmarłego tragicznie 
zmarłego Prezydenta. W swoim wystąpieniu 
Ksiądz Kardynał przypominając piękną i trudną 
przeszłość Ryszarda Kaczorowskiego podkre-
ślił m.in., że zawsze był On wierny Bogu i Oj-
czyźnie, tradycjom II RP ślubom harcerskim.
Z miłością i szacunkiem odnosił się do drugie-
go człowieka. „Niech Jego życie, Polaka, męża 
stanu, katolika, będzie dla nas wzorem” Prosił 
też śp. Prezydenta” by wstawiał się za nami 
w Domu Ojca, byśmy cieszyli się niekłamaną 
wolnością i odważnymi ludźmi. – Tyle ten Twój 
stary znajomy, przy tej trumnie miał do powie-
dzenia – zakończył swoje pożegnalne słowo 
kard. Henryk Gulbinowicz.
W godzinach popołudniowych trumna Ryszar-
da Kaczorowskiego została w asyście Kompa-
nii Honorowej oraz Orkiestry Reprezentacyj-
nej Wojsk Lądowych uroczyście przeniesiona 
do pobliskiego Kościoła Uniwersyteckiego. 
Eucharystii sprawowanej w intencji Zmarłego 
przez kilkunastu kapłanów (był wśród nich 

Pożegnanie ostatniego Prezydenta II RPPożegnanie ostatniego Prezydenta II RP

Śpij spokojnie… Bóg jest tużŚpij spokojnie… Bóg jest tuż

„Grota”, Ignacego Jana Paderewskiego, Ro-
mana Dmowskiego i Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Inicjatorem marszu był Prezydent 
RP Bronisław Komorowski, który wraz z woj-
skiem, służbami mundurowymi, harcerzami 
i licznym gronem warszawiaków przemasze-
rował ulicami Warszawy. Dodatkową atrak-
cję marszu stanowili rekonstruktorzy, którzy 
zaprezentowali mundury oraz uzbrojenie
z różnych okresów historii Polski, a także 
zabytkowy czołg z czasów wojny polsko-bol-
szewickiej z 1920 r., który został niedawno 
sprowadzony do kraju z Afganistanu. Pod 
pomnikiem kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oddano hołd Kościołowi Katolickiemu, który 
odegrał znaczącą rolę w odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. O beatyfikację Pryma-
sa Tysiąclecia modlili się kardynał Kazimierz 
Nycz, metropolita warszawski i biskup po-
lowy Józef Guzdek. Na koniec wspólnie od-
śpiewano pieśń: „Boże, coś Polskę”.
Oprócz marszu prezydenckiego tego dnia
w Warszawie obyły się również inne marsze 
dla uczczenia Święta Niepodległości zorgani-
zowane przez różne ugrupowania ideowe, 
polityczne i społeczne.
Obchodom Święta Niepodległości towarzy-
szyły wystawy, koncerty, warsztaty plastycz-
ne i pokazy filmowe, a także kolejna XXVI 
edycja Biegu Niepodległości. Od czwartku do 
niedzieli w Galerii Kordegarda przy Krakow-
skim Przedmieściu udostępniona została spe-
cjalna ekspozycja, pt. „11 Listopada – Święto 
Niepodległości. Razem dla Niepodległej”. 
Wystawa prowadziła zwiedzających przez
94 lata historii obchodów Święta Niepodle-
głości: czasy II RP, okres PRL, po rok 1989. 
Inicjatorem ekspozycji był Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski. 

Również w sobotę odprawiona została w Ka-
tedrze Polowej Msza św. w intencji Ojczyzny 
oraz środowiska harcerzy Drużyn Zawiszy – 
najmłodszych członków Szarych Szeregów, 
obchodzących 70 lecie powstania. Uczestni-
czyło w niej liczne grono harcerzy kultywu-
jących pamięć o Drużynach „Zawiszy”, m.in.
z Ursynowskiego Zielonego Szczepu im. Jan-
ka Bytnara ps. „Rudy”.
W dniu święta 11 listopada warszawiacy mo-
gli wziąć udział w grze miejskiej „Warszawa 
przed powstaniem styczniowym” zorgani-
zowanej w Muzeum Historii Polski. Ciekawą 
inicjatywą była również kampania społeczna 
Rock Niepodległości, która za cel postawiła 
sobie promowanie obchodów Dnia Niepod-

ległości wśród młodych ludzi. W jej ramach, 
7 listopada w Klubie Wojskowej Akademii 
Technicznej odbyła się konferencja naukowa 
pt. „Oblicza patriotyzmu – historia a współ-
czesność”. Finałem wydarzenia był koncert 
„Rock Niepodległości”, który miał miejsce
11 listopada w warszawskim klubie Palladium; 
wystąpili, m.in. Luxtorpeda, Kasia Kowalska
i Oddział Zamknięty. Przed koncertem spod 
domu Józefa Piłsudskiego w Sulejówku wyru-
szyła parada motocykli. Ponadto zdjęcia pol-
skich gwiazd rocka, wspierających ideę Rock 
Niepodległości, utworzyły Galerię Gwiazd 
Rock Niepodległości, którą można obejrzeć 
na Skwerze Hoovera do 27 listopada.

Karolina Anna Kwaśniewska/kes

We Wrocławiu i w Warszawie odbyły się uroczystości związane z pochówkiem Ry-
szarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta Rzeczpospolitej RP na uchodźstwie, 
jednej z ofiar tragedii smoleńskiej. 19 kwietnia 2010 roku w uroczysty sposób że-
gnano Go w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej. Po dwóch i pół roku od tam-
tego pogrzebu prokuratura, analizując dokumentację medyczną, powzięła przy-
puszczenie, że mogło dojść do tragicznej pomyłki – niewłaściwej identyfikacji ciała 
Prezydenta w Smoleńsku. Przypuszczenia te potwierdziły specjalistyczne badania 
medyczne dokonane we wrocławskim Zakładzie Medycyny Sądowej w następstwie 
zarządzonej ekshumacji. Okazało się, że w Panteonie Wielkich Polaków złożono do-
czesne szczątki innej z ofiar katastrofy smoleńskiej. 3 października naprawiono tę 
tragiczną pomyłkę: trumna prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego została złożona 
w krypcie otaczanej od 19 kwietnia 2010 roku modlitwą, szacunkiem, wdzięcznym 
wspomnieniem…
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Uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
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również dziekan Sił Powietrznych, proboszcz 
bazyliki garnizonowej ks. płk. prał Janusz Ra-
dzik) przewodniczył metropolita wrocławski 
ks. abp. Marian Gołębiewski. W okoliczno-
ściowej homilii Ks. Arcybiskup nawiązał do 
obchodzonego 2 listopada Dnia Zadusznego 
kiedy Kościół modli się za dusze wszystkich 
wiernych zmarłych. Do tej modlitwy „dołą-
czamy modlitwę za ostatniego prezydenta 
RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, 
który zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 r. 
pod Smoleńskiem, zmierzając na uroczystości 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Po Mszy św. 
trumna powróciła do Oratorium Marianum, 
gdzie wrocławianie mogli oddać hołd zmar-
łemu prezydentowi W godzinach nocnych
w asyście Żandarmerii Wojskowej została 
przewieziona do Warszawy. Świątyni Opatrz-
ności Bożej w Wilanowie, gdzie w sobotę
3 listopada br. odbył się ponowny pogrzeb.

Warszawa

Uroczystości pogrzebowe w Warszawie miały 
miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej w Wi-
lanowie. Liturgicznemu przywitaniu trumny 
z doczesnymi szczątkami Prezydenta Kaczo-
rowskiego i nabożeństwu Słowa Bożego prze-
wodniczył bp Antoni Pacyfik Dydycz OFMCap, 
ordynariusz diecezji drohiczyńskiej, podlaski 
rodak Zmarłego. 
Bp Dydycz nawiązał podczas nabożeństwa 
do czasu, jaki minął od katastrofy smoleń-
skiej. – Te dodatkowe dwa i pół roku niepo-
kojów chcemy jak najgłębiej przemyśleć, aby 
jak najlepiej odczytać i przekazać nowym po-
koleniom jako Twój testament – mówił.
Zdaniem bp. Dydycza, „w tym testamencie od-
najdujemy wszystko to, co było i być powinno 
najszlachetniejszego w naszym narodzie”.
– Ten testament uczy nas jednego – że ci, któ-
rzy wiernie służyli narodowi, zawsze starali się 
pamiętać o jego tożsamości, tożsamości zbu-
dowanej na trzech kolumnach, które wyraża-
ją słowa: Bóg, honor i ojczyzna, a treści, które 
w nich się zawierają, odnajdujemy wyjątko-
wo czytelnie zapisane w Twoim testamencie,
w Twoim życiu – mówił bp Dydycz, żegnając 
ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie.

Jak dodał, Polacy są pełni wdzięczności dla 
pracy Ryszarda Kaczorowskiego na rzecz 
Ojczyzny: „Wciąż postrzegamy Ciebie jako 
harcerza, żołnierza, przywódcę, męża i ojca,
a przede wszystkim jako jednego z najgod-
niejszych miana Polaka” – powiedział.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się ode-
graniem hymnu państwowego. Miejsce przy 
trumnie zajęła prezydentowa Karolina Ka-
czorowska, z córkami: Jadwigą i Alicją oraz 
ich rodzinami. Prezydenta RP reprezentowa-
ła jego małżonka, Anna Komorowska. Ostat-
niego Prezydenta RP na uchodźstwie żegnali 
kombatanci, Bractwo Kurkowe, harcerze, 
generałowie i oficerowie WP, przedstawiciele 
instytucji państwowych, liczne poczty sztan-
darowi, przybysze z różnych stron kraju, licz-
nie przybyli warszawiacy.
Mszy św. w przewodniczył abp kard. Kazi-
mierz Nycz w koncelebrze biskupa polowego 
WP Józefa Guzdka oraz kilkunastu kapłanów.
W homilii metropolita warszawski nawiązał 
do pierwszych uroczystości pogrzebowych 
Ryszarda Kaczorowskiego, które odbyły się 
19 kwietnia 2010 r. „Dziękowaliśmy Panu 
Bogu za jego pełne poświęcenia dla Ojczyzny 
życie, uczyliśmy się od niego prawdziwego 
patriotyzmu i poświęcenia dla innych, dla 

rodziny, dla Polski” – mówił. W tamtym okre-
sie „byliśmy przekonani, pewni, że otaczamy 
trumnę ze szczątkami doczesnymi śp. Ryszar-
da”. „Okazało się, że po ludzku nasza wiedza 
była błędna, ale przecież Pan Bóg, do które-
go modliliśmy się za śp. Ryszarda, wiedział, 
za kogo się modlimy i wiedział, za kogo Mu 
dziękujemy, tu, na ziemi (…). Wszystkie in-
tencje i modlitwy wtedy, w czasie tej Mszy 
św. pogrzebowej, były z naszej strony szcze-
re i to jest najważniejsze – podkreślił. 
To, co stało się z ciałem waszego ojca i męża 
jest kolejnym bólem i prawdziwym rozdrapy-
waniem dopiero co świeżo zabliźnionych ran 
(…) – Uwierzcie, że wszyscy jesteśmy z Wami 
– zwrócił się mówił kard. Kazimierz Nycz do 
rodziny prezydenta.
Ks. Kardynał przypomniał zasługi dla Ojczyzny 
ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie, 
podkreślając, że gdy wymagała tego sytuacja 
wziął on broń do ręki, ale umiał także służyć 
– co jest jeszcze trudniejsze – w czasie pokoju, 
gdy trzeba budować jedność i zgodę.
– Bez was dzisiejszy dzień byłby trudniejszy do 
zniesienia – powiedziała pod koniec Mszy ża-
łobnej córka prezydenta Jagoda Kaczorowska. 
Zwracając się bezpośrednio do zmarłego Ojca 
powiedziała ze na zbliżające się Jego urodziny 
rodzina Zmarłego przygotowała prezent, któ-
ry złoży do grobowej krypty: cztery pudełecz-
ka z ziemią: z rodzinnego Białegostoku, Monte 
Cassino, Katynia oraz z ich domu w Londynie. 
„Śpij spokojnie, Tatusiu, Bóg jest tuż”.
Po zakończeniu Mszy św. i liturgii pogrzebo-
wej oficerowie WP trumnę z ciałem ostatnie-
go prezydenta RP na uchodźstwie przenieśli 
do krypty w Panteonie Wielkich Polaków. Tej 
ostatniej drodze Prezydenta RP i b. Naczelni-
ka ZHP na obczyźnie. towarzyszył śpiew har-
cerskiego hymnu: O Panie Boże, Ojcze nasz, 
w opiece racz nas miej…”. 
O godz. 15 – Godzinie Miłosierdzia w kró-
lewskim Krakowie rozległ się głos dzwonu 
Zygmunta, żegnającego Ryszarda Kaczorow-
skiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodź-
stwie: harcerza, więźnia sowieckiego syste-
mu, żołnierza II Korpusu, jednego z grona 
tych najwybitniejszych, którzy całym swoim 
życiem służyli Polsce Niepodległej. 

Tekst: Marek Zygmunt, KAI, kes
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Kardynał Henryk Gublinowicz przed trumną śp. prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Uroczystości pogrzebowe w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
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Polska dyplomacja od dłuższego czasu zabiegała od odzyskanie historycz-
nego pojazdu. Podczas rozmowy Prezydenta Bronisława Komorowskiego z 
Prezydentem Hamidem Karzajem, na marginesie wrześniowej sesji Zgroma-
dzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, afgański przywódca przychylił się 
do polskiej prośby o zwrot czołgu. Przekazanie pojazdu jest dowodem przy-
jaźni polsko-afgańskiej i wyrazem uznania dla Polski za wkład w odbudowę 
Afganistanu.
Zabytkowy czołg został przetransportowany przez Ambasadę RP w Kabulu do 
bazy w Bagram, gdzie MSZ przekazało go żołnierzom Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego Afganistan. Transportem pojazdu do Polski zajęło się Dowódz-
two Operacyjne oraz Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Z kolei renowacji 
Renault FT-17 dokonało Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana 
Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. W Muzeum w Poznaniu znajduje się kopia 
czołgu, która brała udział w zdjęciach do filmu „Bitwa Warszawska 1920”.
Czołg został zaprezentowany podczas „Marszu dla Niepodległej”, który od-
był się 11 listopada.

Na podst. Internetu kes

Prezent na gąsienicach
Do polski trafił unikatowy czołg Renault FT-17 odnaleziony w Afganistanie. Oficjalnego przejęcia zabytkowego pojazdu z 
afgańskiego Ministerstwa Obrony dokonał 20 października Ambasador RP w Kabulu Piotr Łukasiewicz. Odnaleziony czołg to 
egzemplarz, który prawdopodobnie, po przechwyceniu przez Rosjan w czasie wojny 1920 r., trafił w 1923 r. jako darowizna 
Rosji Sowieckiej dla ówczesnego emira Afganistanu.

łach „Zośki”, „Rudego” i „Alka”, a także pod 
pomnikiem „Gloria victis”. 
Jak co roku, również żołnierze i pracownicy 
Dowództwa Wojsk Lądowych oddali hołd 
poległym w obronie Ojczyzny oraz tym, 
którzy zginęli podczas wykonywania zadań 
służbowych w czasie pokoju. 2 listopada,
w kaplicy pw. Ducha Świętego mieszczącej 
się w siedzibie Dowództwa Wojsk Lądowych 
w warszawskiej Cytadeli delegacja zapaliła 
symboliczne znicze przed epitafium upa-
miętniającym żołnierzy poległych w misjach 
poza granicami kraju. Znicze zapłonęły rów-
nież przy obelisku upamiętniającym generała 
broni Tadeusza Buka, który zginął tragicznie 
w katastrofie smoleńskiej.
W uroczystość Wszystkich Świętych na terenie 

Garnizonu Stołecznego Warsza-
wa jednostki Wojsk Lądowych 
wystawiły posterunki honorowe 
w miejscach objętych progra-
mem „Żołnierska Pamięć”, m.in. 
na cmentarzu w Palmirach, na 
Pawiaku, przy pomniku Bo-
haterów Getta, przy pomniku 
Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie oraz przed Bramą 
Straceń w Cytadeli. Żołnierze 
uporządkowali również mogiły 
oraz teren przy pomnikach i ta-
blicach pamiątkowych. W miej-
scach tych złożono wiązanki i 
wieńce oraz zapalono znicze.

Rzeszów

W kościele garnizonowym p.w. Matki Bożej 
Królowej Polski w Rzeszowie 7 listopada zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji zmar-
łych i poległych żołnierzy oraz funkcjonariu-
szy Policji, Straży Więziennej, i Straży Pożar-
nej. W Eucharystii udział wzięli przedstawi-
ciele służb mundurowych wraz z pocztami 
sztandarowymi, kombatanci i mieszkańcy 
Rzeszowa. 
– Warto pamiętać o tych, którzy nosili w swym 
życiu mundur. On zawsze kojarzył się z patrio-
tyzmem, wiernością i z Bogiem – powiedział 
podczas homilii diecezjalny duszpasterz Poli-
cji ks. Marek Buchman.
Po Mszy świętej na placu przed kościołem 
garnizonowym odczytano Apel Poległych 
oraz oddano salwę honorową. Następnie de-
legacje złożyły wieńce przed przed tablicami 
pamiątkowymi.

Wałcz

W kościele garnizonowym pw. św. Fran-
ciszka z Asyżu 23 października została 
odprawiona Msza św. w intencji zmarłych 
żołnierzy zawodowych 2 Brygady Łączno-
ści w Wałczu (JW 2016). Modlono się rów-
nież za pierwszego kapelana jednostki, ks. 
ppłk Franciszka Kędziorę, oraz za zmarłych 
sympatyków Koła nr 10 Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego im. Ziemi Wałeckiej. Na-
tomiast w sobotę 3 listopada ministranci ze 
swoim opiekunem i proboszczem kościoła 
garnizonowego ks. ppłk Władysławem Ko-
zickim udali się na cmentarz wojskowy, aby 
zapalić lampki na grobach zapomnianych 
i bezimiennych żołnierzy poległych w roku 

Warszawa

Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guz-
dek modlił się 31 października b. r. przy gro-
bach żołnierzy i kapelanów na Cmentarzu 
Wojskowym w Warszawie. Ordynariusz woj-
skowy zapalił znicz przy grobie pierwszego 
biskupa polowego Stanisława Galla na Sta-
rych Powązkach. Modlił się także przy grobie 
ks. płk Jana Mrugacza, kapelana saperów, 
przy mogiłach żołnierzy Armii Krajowej i 
Armii Ludowej,  powstańców styczniowych, 
żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 
roku i w wojnie polsko-bolszewickiej 1920, 
ofiar katastrofy samolotu rządowego pod 
Smoleńskiem. Wspólnie z żołnierzami Żan-
darmerii Wojskowej zapalił znicze na mogi-

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych obchodzone 2 listopada to czas szcze-
gólnej pamięci o naszych bliskich, którzy wyprzedzili nas w drodze do nieba na spo-
tkanie z Chrystusem – Królem Życia. Stanowi również okazję do złożenia hołdu pole-
głym o wolność i niepodległość ojczyny oraz tym, którzy wnieśli swój wielki wkład 
w rozwój naszego narodu.

Pamiętali o tych, którzy odeszli

Biskup Józef Guzdek przy grobie pierwszego biskupa polowego WP 
Stanisława Galla
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1945 podczas zdobywania i przełamania 
Wału Pomorskiego. 

Łódź

Podchorążowie Wojskowego Centrum Kształ-
cenia Medycznego w Łodzi 29 października 
przybyli na cmentarz wojskowy i włączyli się 
w prace porządkowe. Była to dla nich okazja 
do wyrażenia swojej wdzięczności i pamięci 
o tych, którzy odeszli już na wieczną służbę, 
a także niezwykła lekcja historii. Tutaj znaj-
dują się bowiem mogiły żołnierzy I Brygady 
Legionów Józefa Piłsudskiego, powstańców 
śląskich i wielkopolskich, groby obrońców 
Warszawy z 1939 roku, obrońców Lwowa
z  1918–1919  oraz żołnierzy, którzy brali 
udział w bitwie pod Monte Cassino. Na naj-
starszej części cmentarza można odnaleźć 
grób najmłodszego uczestnika obrony We-
sterplatte, ppor. Ryszarda Duzika. Są tu też 
groby powstańców warszawy oraz symbolicz-
ny grób jednego z nich, harcerza Mirosława 
Walczaka. Na cmentarzu pochowani są byli 
więźniowie obozów koncentracyjnych z Au-
schwitz, Buchenwaldu, Gusen-Mathausen, 
Sachsenhausen, Radogoszcza. Znajdują się 
także symboliczne groby zamordowanych w 
Katyniu, Starobielsku oraz zmarłych w łagrach 
na Syberii. Podchorążowie WCKMedu mo-

gli również nawiedzić miejsca 
spoczynku byłych komendan-
tów Garnizonu Łódź i Sieradz 
oraz lekarzy i profesorów Woj-
skowej Akademii Medycznej, 
m.in. prof. doktora honoris 
causa Jana Pruszyńskiego i płk. 
prof. dr. hab. n.med. Bolesława 
Gwóździa – pierwszego w his-
torii komendanta, dziekana 
Wydziału Lekarskiego WAM.

Żagań i Darłowo 

O zmarłych przełożonych i ko-
legach pamiętano także w Ża-
ganiu i Darłowie. W uroczy-
stość Wszystkich Świętych oraz Wspomnie-
nie Wszystkich Wiernych Zmarłych delegacja 
żołnierzy 34 Brygady Kawalerii Pancernej
w Żaganiu (34Bkpanc) odwiedziła mogiły 
ppłk. Jarosława Siwczyka, szefa szkolenia bry-
gady oraz kpt. Mirosława Żerki, wieloletniego 
szefa sekcji sportu i wychowania fizycznego. 
Żołnierze uporządkowali miejsca pamięci, 
złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze, od-
dając hołd zmarłym towarzyszom wspólnej
służby.
2 listopada na cmentarzu wojskowym w Dar-
łowie  hołd poległym złożył dowódca Garni-

zonu Darłowo wraz z Księdzem Kapelanem, 
dowódcą Eskadry Lotniczej MW, komendan-
tem Placówki Straży Granicznej i prezesem 
Koła nr 19 im Lotników Morskich Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego. Po chwili mo-
dlitwy i refleksji zapalili również znicze na 
grobach zmarłych przełożonych, instrukto-
rów i wychowanków, wspominając ich życie 
i służbę. 

Z informacji zamieszczonych
na www.ordynariat.pl

oprac. kak

W i ł i d l

Rzeszów: nabożeństwo w intencji zmarłych
i poległych funkcjonariuszy i żołnierzy
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W 1989 roku rozpoczęto starania o odbu-
dowę nekropolii. 24 czerwca 2005 roku przy 
udziale prezydentów Polski – Aleksandra Kwa-
śniewskiego i Ukrainy – Wiktora Juszczenki 
otwarto odrestaurowany cmentarz Obrońców 
Lwowa.
W tym roku w uroczystość Wszystkich Świę-
tych  abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita 
lwowski, przewodniczył Mszy św. na Cmen-
tarzu Orląt, a następnie procesji żałobnej na 
Cmentarzu Łyczakowskim. W liturgii uczestni-
czyli m.in. Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz 
Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, 
Jan Stanisław Ciechanowski, p.o. kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Jarosław Drozd, ambasador Polski na 
Ukrainie [konsul generalny RP we Lwowie]. 
Przed południem wraz z przedstawicielami 
polskich organizacji na Ukrainie złożyli wieńce 
i zapalili znicze na grobach wybitnych Pola-
ków pochowanych na Cmentarzu Łyczakow-
skim. W homilii abp Mokrzycki przypomniał, 
że wiele mogił Polaków jest anonimowych 
i trudno je odnaleźć, „bo kryją je tajgi Sybi-

ru, śnieżne przestrzenie Kołymy, wzburzone 
wody mórz i oceanów”. Procesja żałobna 
przeszła też do grobów katolickich biskupów 
Lwowa obrządku ormiańskiego. W ramach
IX akcji „Światełko pamięci” 1 listopada, w 
uroczystość Wszystkich Świętych, na grobach 
Cmentarza Łyczakowskiego  zapłonęło 40 tys. 
lampek i zniczy przywiezionych z Polski. 
Najcenniejszym dla Polaków elementem 
wileńskiego Cmentarza na Rossie jest grób 
Marii z Billewiczów Piłsudskiej, matki Józefa 
Piłsudskiego oraz serca Marszałka. Spoczy-
wają tu także polscy żołnierze polegli w la-
tach 1919–1920 oraz 1939–1945. Spośród 
znanych postaci leżą tutaj m.in. historyk Jo-

Jednym z nich jest Cmentarz Łyczakowski we 
Lwowie, najstarsza, zabytkowa nekropolia 
miasta, założona w 1786 roku. Spoczywa na 
niej około 20 tysięcy Polaków, pośród nich 
wiele znanych i wybitnych postaci, m.in. po-
eci Seweryn Goszczyński, Maria Konopnicka, 
historyk Karol Szajnocha, malarz Artur Grott-
ger, pisarka Gabriela Zapolska.
Miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tu tak-
że weterani insurekcji kościuszkowskiej, po-
wstańcy listopadowi z 1831 (m.in. Julian Or-
don) i styczniowi z 1863 roku. W zachodniej 
części nekropoli wiosną 1919 roku powstał 
Cmentarz Obrońców Lwowa, zwany popu-
larnie cmentarzem Orląt Lwowskich. Tutaj 
spoczywają uczniowie (najmłodszy miał 9 lat)
i studenci, którzy polegli w latach 1918-1919 
w trakcie walk z Ukraińcami o Lwów. Łącznie 
znajduje się tu około 3000 grobów polskich 
żołnierzy, w tym także obrońców Małopolski 
Wschodniej. Po zajęciu Lwowa przez wojska 
radzieckie we wrześniu 1939 r., a także póź-
niej w czasach ZSRR cmentarz był niszczony 
i dewastowany.

Burzliwe losy naszego narodu sprawiły, że Polacy w pierwszych dniach listopa-
da zapalają znicze na grobach, na cmentarzach w różnych częściach świata. Hołd 
zmarłym składają nawet w tak egzotycznych miejscach jak Dulab na przedmie-
ściach Teheranu. Polonia dba o miejsca pamięci naszych rodaków na Wschodzie.
W kraju można włączyć się w zbiórkę na rzecz odnowy cmentarzy  na kresach daw-
nej Rzeczpospolitej.

Guzar (Uzbekistan) – bp Tadeusz Płoski sypie ziemię
przywiezioną z Polski na mogiły Polaków

Polacy zapalą znicze na grobachPolacy zapalą znicze na grobach
nie tylko w krajunie tylko w kraju
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achim Lelewel, pisarz Władysław Syrokomla, 
rzeźbiarz Antoni Wiwulski, prawnik Tadeusz 
Wróblewski.
10 km na południowy-zachód od Wilna 
znajduje się miejscowość Ponary. Tutaj, w le-
sie,  z rąk niemieckich śmierć poniosło około
20 000 Polaków: zakładników ulicznych łapa-
nek, uczniów wileńskich gimnazjów, przedsta-
wicieli inteligencji, duchowieństwa, żołnierzy 
AK. W październiku 2000 roku na cmentarzu 
odsłonięto kilkumetrowy metalowy krzyż z ta-
blicami zawierającymi nazwiska polskich ofiar.
Na cmentarzach w Grodnie i w okolicy zapło-
nęło 2 tys. Zniczy, które wolontariusze i har-
cerze umieszczali na grobach naszych roda-
ków. To pierwsza taka akcja zorganizowana 
przez Caritas Polska, a jej przeprowadzenie 
było możliwe dzięki współpracy z Fundacją 
„Kresy w potrzebie – Polacy Polakom”. Orga-
nizatorzy akcji zachęcali wolontariuszy, aby 
stawiać znicze zwłaszcza na grobach opusz-
czonych i zapomnianych.
Szczególne miejsce wśród odwiedzanych w 
Dzień Zaduszny cmentarzy zajmują nekropolie 
wojenne, cmentarze uchodźców, zesłańców, 
ofiar wielu rodzajów represji. Szereg takich 
cmentarzy odwiedzają Polacy nie tylko w kra-
ju, ale i poza jego granicami. Co roku znicze 
płoną na otwartych 10 lat temu nekropoliach 
związanych ze zbrodnią katyńską w Katyniu 
(spoczywa tam 4421 oficerów i podofice-
rów), Miednoje (6300), Charkowie (4302). 
W tym roku otwarto kolejny taki cmentarz, 
tym razem w Bykowni pod Kijowem (3435). 
Cmentarze te mają podobny kształt i cha-
rakter. Zbiorowe mogiły zawierają szczątki 
naszych rodaków. W ich centralnym punkcie 
umieszczany jest ołtarz i ściana z nazwiskami 
zmarłych oraz dzwonem pamięci.
Wraz ze swoimi 1072 żołnierzami u podnó-
ża Monte Cassino spoczywa gen. Władysław 
Anders, jego małżonka Irena, a także biskup 
polowy Józef Gawlina. W tym roku Eucha-
rystii sprawowanej obok żołnierskich mogił 
przewodniczył bp gliwicki Jan Kopiec. We 
Mszy św. uczestniczyło około 500 osób. Na 
cmentarz żołnierzy II Korpusu przybyła dele-
gacja ambasady RP z Rzymu z kierownikiem 
wydziału konsularnego Jadwigą Pietrasik

i attaché wojskowym pułkownikiem Andrze-
jem Sarną. Na ceremonię przybyli też przed-
stawiciele lokalnych władz, między innymi 
gminy Cassino.
Żołnierze zmarli w szpitalach po zwycięskim 
szturmie na Monte Cassino spoczywają także 
na cmentarzu w miejscowości Casamassima. 
Ziemia włoska przygarnęła także zdobyw-
ców Ankony i Loreto oraz Bolonii. 
W Newark w środkowej Anglii znajduje się 
największy cmentarz polskich lotników. Nie-
daleko tej brytyjskiej miejscowości w bazach 
lotniczych w czasie II wojny światowej sta-
cjonowały polskie jednostki bombowe. Zabi-
tych i zmarłych chowano właśnie w Newark. 
Na tutejszym cmentarzu spoczywa ponad 
300 pilotów i weteranów Sił Powietrznych,
57 spadochroniarzy i żołnierzy innych for-
macji. Znajdziemy tu również groby prezy-
dentów Polski na uchodźstwie: Władysława 
Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisła-
wa Ostrowskiego. Na tym cmentarzu złożo-
no także pierwotnie szczątki gen. Władysła-
wa Sikorskiego, które następnie przeniesio-
no na Wawel (w 1993 roku).
Żołnierze 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka spoczywają w Lommel (Belgia) oraz 

w Oosterhout, Ginneken i Ettensbaan (Holan-
dia). Żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawale-
rii Pancernej z Żagania pojechali tamw tym 
roku, aby zapalić znicze na grobach gen. Sta-
nisława  Maczka oraz jego żołnierzy. Wzięli 
także udział w spotkaniu z Polonią holender-
ska oraz we Mszy św. odprawionej w kościele 
Saint Laurentiuskerk, którą koncelebrował 
honorowy kapelan, ks. Stanisław Klim.
Groby i kwatery polskie można odnaleźć  
także w wielu stolicach europejskich. Na pa-
ryskim Père-Lachaise, obok Moliera i Balzaca, 
znicze zapłonęły na grobie Fryderyka Chopi-
na. W cmentarzu w Montmercy w jednym ze 
zbiorowych grobów pochowany jest poeta 
Cyprian Kamil Norwid.
W Turcji, na obrzeżach szybko rozprzestrze-
niającego się Stambułu, znajduje się miejsco-
wośc Polonezköy (pol. Adampol), założona 
przez polskich emigrantów w połowie XIX 
wieku. Obecnie już tylko 1/3 jej mieszkańców 
ma polskie korzenie. Na cmentarzu znajdują 
się 92 groby Polaków, m.in. Ludwiki Śniadec-
kiej, sympatia Juliusza Słowackiego. Nagrob-
ki zostały niedawno odnowione przez Radę 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
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Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu

Cmentarz Polski Isfahan w Iranie

Polskie groby w Iranie
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Wiele z polskich cmentarzy znajduje się też 
w głębi Azji, na Syberii, miejscach zesłania 
Polaków w XIX i XX wieku. W Guzar (Uzbe-
kistan) spoczywają prochy ponad 700 pol-
skich obywateli. Polski cmentarz wojskowy 
otwarto w 2007 roku. Poświęcił go wtedy śp. 
biskup Tadeusz Płoski, ówczesny ordynariusz 
wojskowy. Pochowano tu przede wszystkim 
polskich żołnierzy i więźniów, którzy w 1942 
roku zostali uwolnieni z  sowieckich łagrów
i włączyli się do formowanej armii gen. Ander-
sa, ale niestety nie przetrwali trudów tułaczki 
i zmarli z wycieńczenia lub chorób. Central-
nym punktem nekropolii jest granitowy słup 
ozdobiony płaskorzeźbą godła Polski – orła.
Nekropolie ewakuowanych z ZSRR żołnierzy, 
cywilów, dzieci znajdują się także w Iranie:
w Dulab, Isfahanie i Bander-e Anzali. Nekro-
polie te odwiedziła ostatnio polska delegacja 
z biskupem polowym WP Józefem Guzdkiem. 
Uchodźcy z ZSRR spoczywają także w Bejru-
cie (Liban). Do 1990 roku znajdował się tam 

m.in. grób Hanki Ordonówny, która  szczątki 
wróciły do Polski  i zostały złożone  w Alei 
Zasłużonych na warszawskich Powązkach.
Groby uchodźców odnaleźć można także na 
cmentarzu w Tangeru, w Tanzanii, niedaleko 
najwyższej góry Afryki, Kilimandżaro. Jest 
to największa polska nekropolia w Afryce. 
Cmentarz jest zadbany, otoczony szarym, 
wysokim murem, z miejscem pamięci i wy-
raźną informacją o jego historii, w języku 
polskim i angielskim. Przy bramie znajduje 
się napis na biało-czerwonym tle:  Cmentarz 
Wygnańców Polskich 1942–1952.
W Afryce, na terytorium Egiptu i Sudanu 
znajduje się 12 cmentarzy alianckich, na któ-
rych jest łącznie 433 grobów żołnierzy pol-
skich z okresu II wojny światowej. Cmentarze 
te są pod opieką Komisji Commonwealth’u 
ds. Cmentarzy Wojskowych.
Powyższy tekst nie wyczerpuje listy wszyst-
kich miejsc pochówku naszych rodaków. 
Bezimienne groby, opuszczone i porośnięte 

lasem cmentarzyska z polskimi nazwiskami 
na nagrobkach znajdują się na całym świe-
cie. Listopad skłania do tego by właśnie
o tych miejscach pamiętać, o nich pisać i jeśli 
to możliwe do nich zmierzać. 
O pamięć dla Polaków spoczywających w ob-
cej ziemi upominał się podczas swej pierwszej 
wizyty do Polski bł. Jan Paweł II. „Stoimy tu-
taj w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza.
W dziejach Polski – dawnych i współczesnych – 
grób ten znajduje szczególne pokrycie. Szcze-
gólne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi 
ojczystej padał ten żołnierz. Na ilu to miejscach 
Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że 
nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski 
niepodległej na jej mapie? Na ilu to polach 
walk świadczył o prawach człowieka wpisa-
nych głęboko w nienaruszalne prawa narodu, 
ginąc „za wolność naszą i waszą”? „Gdzie są 
ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz 
najlepiej – i Bóg wie na niebie!””.

Krzysztof Stępkowski

miętniającą żołnierzy Sztabu 
Generalnego i przy grobach 
śp. bp. Tadeusza Płoskiego 
i ks. Jana Osińskiego. Gen. 
Cieniuch wręczył bp. Guzd-
kowi pamiątkowy ryngraf 
Sztabu Generalnego.
W południe w siedzibie 
Sztabu Generalnego odbył 
się uroczysty apel z okazji 
święta jego utworzenia. 
Wzięli w nim udział dowódcy Polskich Sił 
Zbrojnych, pracownicy Sztabu Generalnego, 
przedstawiciele władz państwowych, woj-
ska, służb mundurowych: Policji, Straży Gra-
nicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Więziennej, Straży Miejskiej, duchowieństwa 
oraz instytucji współpracujących ze Sztabem 
Generalnym. Gościem honorowym obcho-
dów święta był Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, który nadał ordery i odznaczenia 
zasłużonym oficerom i pracownikom Wojska 
Polskiego. Wyróżniono również Odznaką Pa-
miątkową Sztabu Generalnego WP oficerów 
i pracowników szczególnie zasłużonym dla 
tej  instytucji.
– Tu w tym miejscu, w Sztabie Generalnym, 
zawsze będzie skarbnica wiedzy, doświad-
czenia, umiejętności analizowania tego, co 
jest potrzebne z punktu widzenia przyszło-
ści Polskich Sił Zbrojnych, polskiego bezpie-
czeństwa (…) – podkreślił w przemówieniu 
Prezydent. – Życzę wszystkim satysfakcji
z wypełnionych zadań, odwagi w realizowa-
niu zadań następnych, a także i szczęścia, 
zarówno tego żołnierskiego, wynikającego
z szansy na dobre dowodzenie oraz szczę-
ścia osobistego – powiedział.

Do zadań Sztabu Generalnego WP należy 
planowanie rozwoju, mobilizacji i kierowania 
szkoleniem Sił Zbrojnych RP. Generał Mieczy-
sław Cieniuch podkreślił, że na żołnierzach
i pracownikach instytucji spoczywa ogromna 
odpowiedzialność. Muszą oni odznaczać się 
odpowiednim sposobem myślenia, „szeroki-
mi horyzontami, otwartością na nowe idee, 
umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania 
problemów”.
– Pomimo nieustannej transformacji struk-
tury, nie ulega wątpliwości, że od momentu 
powołania do chwili obecnej Sztab General-
ny WP odgrywał i odgrywa kluczową rolę
w sprawach zarówno panowania, dowodze-
nia Siłami Zbrojnymi, jak i programowania 
ich rozwoju na poziomie strategicznym (…). 
Tutaj rodzą się i dojrzewają koncepcje, pro-
wadzone są analizy, które rzutują bezpośred-
nio na wszystkie aspekty funkcjonowania 
naszej armii w kraju i poza jego granicami 
(…). To właśnie dojrzałość myślenia jest na-
szą prawdziwą siłą i jednocześnie najważ-
niejszym kryterium oceny efektów służby
i pracy – zaznaczył.

oprac. kak

Mszą św. odprawioną 25 października b.r. 
w Katedrze Polowej pod przewodnictwem 
biskupa polowego WP Józefa Guzdka roz-
poczęły się obchody 94. rocznicy utworze-
nia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W Eucharystii uczestniczyło liczne grono ofi-
cerów, podoficerów i pracowników Sztabu 
Generalnego. Wspólnie z żołnierzami sztabu 
modlił się gen. Stanisław Koziej,  szef Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego Obecny był 
Sztabu gen. Mieczysław Cieniuch, Szef Szta-
bu Generalnego WP wraz zastępcami i szefa-
mi poszczególnych pionów dowodzenia.
W homilii bp Guzdek mówił m.in. o koniecz-
ności wychowywania przyszłych pokoleń
w duchu miłości Ojczyzny, przestrzegał przed 
egoizmem i życiem wyłącznie dla siebie. 
– Całe życie człowieka jest podobne do ob-
umierającego ziarna. (…) Muszą w każdym 
człowieku obumrzeć: dziecięca radość i bez-
troska, młodzieńcza nadzieja i miłość, aby 
w ich miejsce pojawiły się: radość dojrzała, 
poczucie obowiązku i odpowiedzialności za 
siebie oraz powierzonych mu ludzi i dobra 
materialne – powiedział.
Ksiądz Biskup podziękował tym wszystkim, 
którzy swą służbę i pracę związali ze Szta-
bem Generalnym za troskę o przygotowanie 
kolejnych pokoleń Polaków „do stawania
w obronie najwyższych wartości”. 
– Zabiegają oni nie tylko o wyszkolenie bo-
jowe i odpowiednie wyposażenie w sprzęt, 
ale także o motywacje stawania w obronie 
Ojczyzny i pokoju na świecie – podkreślił.
Po Mszy św. bp. Józef  Guzdek i gen. Cieniuch 
wraz ze swymi zastępcami złożyli kwiaty
w kaplicy katyńskiej pod tablicą upamiętnia-
jącą ofiary katastrofy smoleńskiej, płytą upa-

Przed 94 laty, w dniu 25 października 1918 r., ukazał się dekret Rady 
Regencyjnej „O organizacji Naczelnego Dowództwa i administracji 
wojskowej”, który powoływał do istnienia Sztab Generalny – na-
czelną jednostkę organizacyjną polskich Sił Zbrojnych. 

Trzymają rękę na pulsie
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jest źródłem wciąż nowego światła (Fidei 
depositum). Katechizm przejmuje dawny, 
tradycyjny układ, zastosowany w opubli-
kowanym w 1566 r. Katechizmie Rzymskim 
Piusa V. Zarówno jeden, jak i drugi zawie-
rają: wyznanie wiary (Credo), liturgię ze 
szczególnym uwypukleniem sakramentów, 
zasady chrześcijańskiego postępowania wy-
łożone na podstawie przykazań i zagadnie-
nia modlitwy chrześcijańskiej. Jednak treść 
Katechizmu Kościoła Katolickiego jest ujęta 
w taki sposób, aby odpowiadała na pytania 
stawiane przez współczesny świat. 
Czwórpodział Katechizmu: wyznanie wiary, 
sakramenty, przykazania, modlitwa – po-
zwala temu, kto z niego korzysta, bardzo 
szybko i łatwo orientować się i konsultować 
poszczególne, interesujące go zagadnienia. 
Wykład wyznania wiary jest ściśle związany 
z katechezą liturgiczną, jest przewodnikiem 
do celebracji misteriów. Wprowadzenie w li-
turgię zakłada także nauczenie się modlitwy, 
a umieć się modlić, oznacza nauczyć się żyć, 
czyli zakłada problem moralny. 

Aktualność doktrynalna Katechizmu 

Przyglądając się poszczególnym częściom 
Katechizmu można zauważyć, jak bardzo ko-
rzysta on z inspiracji Soboru Watykańskiego II
i jak wiele jest w nim impulsów dla pracy teo-

logicznej, dzięki ograniczonemu posługiwa-
niu się fachowymi terminami teologicznymi.
W świecie nacechowanym przez wielość 
punktów widzenia, w którym takie wartości 
jak Bóg, Chrystus, Kościół, człowiek zdają sie 
tracić sens i znaczenie, z wielu stron można 
usłyszeć wołanie, o takie głoszenie prawdy, 
które ocali człowieka i jego świat. Coraz wy-
raźniejsza staje się potrzeba głoszenia orędzia 
chrześcijańskiego w sposób jednocześnie pro-
sty i syntetyczny, tak by było ono propozycją, 
a zarazem zmuszało do refleksji. Głoszenie to 
musi ukazywać Chrystusa w każdym miejscu 
i czasie i w ten sposób objawiać każdemu 
człowiekowi, w sposób wyjątkowy i niepo-
wtarzalny, miłość Boga, jej prawdę i nowość, 
a jednocześnie tożsamość samego człowieka. 
Katechizm Kościoła Katolickiego nie tworzy 
nowego systemu teologicznego lub też no-
wych, zaskakujących hipotez. Przedstawia 
organiczną wizję całości wiary katolickiej. 
Czerpiąc z Pisma Świętego, z bogactwa Tra-
dycji, inspirując się Soborem Watykańskim II, 
ukazuje wiarę jako całość. Katechizm Kościo-
ła Katolickiego jest niezwykle pożytecznym 
narzędziem, które może pomóc zaspokoić 
człowiekowi współczesnemu powszechne
i niegasnące pragnienie prawdy i pewności.

Ks. Michał Ceglarek

Cel katechizmu i jego znaczenie

Katechizm nie jest podręcznikiem teologii, 
jego podstawowym zadaniem jest całościo-
we, przejrzyste przekazanie depozytu wiary. 
Reprezentuje on specyficzny gatunek literac-
ki. Ma charakter świadectwa oraz przepowia-
dania płynącego z wewnętrznej pewności 
wiary. Niezwykle ważne jest, aby świadectwo 
składane wobec drugiej osoby było dostoso-
wane do jej horyzontów myślowych. Istotną 
rolę odgrywa jeszcze jeden element, którym 
jest szeroki i zróżnicowany krąg adresatów. 
Trzeba mieć na uwadze różnice wynikające
z poziomu wykształcenia czytelników katechi-
zmu, ale również także kontrasty wynikające 
z tego, że mieszkają oni na różnych konty-
nentach i w zupełnie odmiennych warunkach 
kulturowych. W tym kontekście oczywiste 
staje się, że Katechizm nie może stanowić 
ostatniego etapu przekazu wiary, lecz powi-
nien być uzupełniony o refleksję, uwzględ-
niającą lokalne uwarunkowania. Powinien 
stanowić punkt odniesienia dla katechizmów, 
które były lub będą przygotowywane w po-
szczególnych krajach. 

Struktura Katechizmu

Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera 
rzeczy „nowe i stare” (Mt 13, 52), ponieważ 
wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem 

Katechizm Kościoła Katolickiego został oficjalnie ogłoszony 
przez papieża Jana Pawła II podczas uroczystej prezentacji, jaka 
miała miejsce 7 grudnia 1992 r. w Rzymie. Dokonania Soboru 
Watykańskiego II sprawiły, iż Kościół oczekiwał syntezy wia-

ry katolickiej, zgodnej z nauczaniem soborowym. Oczekiwali tego duszpasterze, 
katecheci, wierni. Udział w postawaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego miały 
wszystkie Kościoły partykularne, biskupi, kapłani i świeccy. Przeciwnicy Katechi-
zmu, krytykowali ich zdaniem zbyt statyczny, dogmatyczny i „przedsoborowy”, 
zawarty w nim wykład wiary oraz jego rzekomy centralistyczny sposób opracowa-
nia. Pojawiały się także zarzuty o nieekumeniczności Katechizmu. 

Katolicki elementarz

– Można powiedzieć, że w sposób szcze-
gólny uczestniczycie w Chrystusowych bło-
gosławieństwach i po części jesteście dla tej 
ziemi błogosławionymi, bo czyniącymi pokój 
– podkreślił.
Ks. Wątroba w imieniu biskupa polowego 
Józefa Guzdka złożył życzenia żołnierzom 
pełniącym służbę w Kosowie i przekazał im 
jego błogosławieństwo.
– Niech świadomość, że służycie wielkiej
i świętej sprawie pokoju będzie dla was 
źródłem prawdziwej radości i satysfakcji,
a ci którym służycie, niech darzą was szacun-
kiem i wdzięcznością – powiedział.
Wraz z ks. Wątrobą, Mszę św. koncelebro-
wał kapelan kontyngentu, ks. ppłk Augustyn 

Rosły. Życzenia z okazji Narodowego Święt-
na Niepodległości złożyli także ordynariusze 
wyznań ewangelicko-augsburskiego i pra-
wosławnego.
Podczas uroczystego apelu premier Donald 
Tusk podziękował żołnierzom i funkcjonariu-
szom za ich dotychczasową służbę. Premier 
Tusk podkreślił w swoim wystąpieniu jak 
ważna jest troska o niepodległość. 
Prezes Rady Ministrów, minister obrony na-
rodowej oraz dowództwo i żołnierze XXVI 
zmiany PKW KFOR obejrzeli wspólnie trans-
misję przemówienia okolicznościowego 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
z okazji Święta Niepodległości, wygłoszone-
go podczas uroczystości przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza w Warszawie.
Po zakończeniu uroczystego apelu i obejrze-
niu transmisji delegacja z Polski spotkała się 
z żołnierzami i funkcjonariuszami pełniący-
mi służbę w Kosowie. 

kes, MON

W homilii ks. Wątroba podkreślił, że Świę-
to Niepodległości jest okazją do „wyrażenia 
wdzięczności i troski nie tylko o Niepodległą 
Polskę, ale także do solidarności z narodami, 
które nadal walczą o przemianę i wolność 
we własnych krajach”.
– Ten kraj i ta ziemia, na której wspominamy 
tamte historyczne wydarzenia, od wielu lat 
jest dotknięta nieszczęściem wojny i coraz gło-
śniejszym staje się wołanie wielu zranionych 
serc i dusz, o sprawiedliwość i pokój – powie-
dział, nawiązując do sytuacji w Kosowie.
Stwierdził, że polscy żołnierze są dla miesz-
kańców Kosowa „promykiem nadziei na 
prawdziwy pokój, na normalne życie i na 
zwykłe ludzkie szczęście”.

W niedzielę 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości premier Donald 
Tusk odwiedził żołnierzy i policjantów pełniących zadania w ramach misji w Kosowie. 
Premierowi towarzyszył minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Obchody 
rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną w kaplicy w Camp Bondsteel pod przewodnic-
twem ks. płk. Januarego Wątroby, wikariusza generalnego biskupa polowego WP.

Być promykiem nadziei na pokój
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæNiebanalne
życiorysy

Urodził się 16 sierpnia 
1902 r. w Gulewie (po-
wiat Gostynin). Jego 
rodzicami byli: Michał 
i Józefa z domu Zydel. 

W 1914 r. rozpoczął naukę  w Gimnazjum im. 
Tadeusza Kościuszki w Gostyninie. W tym czasie 
działał w  miejscowej  I Drużynie Harcerskiej im. 
Tadeusza Kościuszki, która wchodziła w skład 
Chorągwi Płockiej Harcerstwa. W połowie lipca 
1920 r. zgłosił się do Armii Ochotniczej, został 
wcielony do 7 kompanii 201 ochotniczego puł-
ku piechoty (szwoleżerów) i wyjechał na front, 
biorąc udział w ofensywie Wojska Polskiego po 
zwycięskiej bitwie na przedpolach Warszawy.  
18 października 1920 r. w okolicach Trok dostał 
się do litewskiej niewoli. Po dwutygodniowym 
pobycie w obozie jenieckim w Kownie wraz 
z kolegami z 8 kompanii udało mu się stam-
tąd zbiec. Przedostał się przez front litewski
w okolicy Mejaszagoły, skąd skierował się do 
Landwarowa, gdzie stacjonował jego macierzy-
sty pułk, z którym następnie przybył do Jabłon-
nej. 9 grudnia 1920 r. został zdemobilizowany
i wrócił do Gostynina, aby dokończyć naukę
w gimnazjum. Za udział w wojnie z bolszewika-
mi został odznaczony „Medalem Pamiątkowym 
za Wojnę 1918–1921”. W 1922 r. wstąpił do 
Seminarium Duchownego w Łodzi, które ukoń-
czył 13 listopada 1927 r., przyjmując święcenia 
kapłańskie. Do roku 1939 pełnił posługę ka-
płańską: w Jeżowie (1927–1928), Rudzie Pabia-
nickiej (1928–1929), Poddębicach (1929–1930) 

– jako prefekt religii; w Łodzi (1930–1932) 
– kapelan szkoły elementarnej im. S. Staszica
w Rokiciu (dzielnica Łodzi) oraz prefekt religii. 
Od 1931 r. pełnił także obowiązki wikariusza 
w katedrze łódzkiej. W 1932 r. został probosz-
czem w Łękawie, a od 1934 w Żeroniach. We 
wrześniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do 
wojska. Został mianowany kapelanem 22 puł-
ku piechoty, z którym wziął udział w obronie 
Warszawy. Prawdopodobnie po jej kapitula-
cji wrócił do swojej parafii w Żeroniach. Tutaj
6 października 1941 r. został aresztowany i wy-
wieziony do obozu przejściowego w Konstanty-
nowie, skąd 30 października 1941 r. przeniesio-
no go do obozu koncentracyjnego w Dachau 
(południowe Niemcy). Przydzielono mu numer 
obozowy: 28328. W Dachau przebywał do 
wyzwolenia obozu w dniu 29 kwietnia 1945 r. 
przez  dowódzony przez podpułkownika Felixa 
L. Sparksa 3 batalion 157 pułku piechoty 45 dy-
wizji piechoty amerykańskiej 7. Armii.
Po uwolnieniu z obozu podjął pracę duszpa-
sterską w Polskiej Misji Katolickiej w Braun-
schweigu. Obwód Braunschweigu był po-
dzielony na pięć okręgów duszpasterskich. Na 
początku 1946 roku przebywało tu 9508 osób 
z Polski rozlokowanych w dziewięciu lagrach
i siedmiu obozach mieszkalnych. Ks. Łaski 
sprawował swoją posługę w rejonie Northeim 
w Göttingen w obozie nr 2. Choć wielu Po-
laków zdecydowało się na pozostanie na ob-
czyźnie, ks. Łaski postanowił wrócić do Polski. 
14 kwietnia 1946 r. przekroczył punkt emi-

Ks. mjr Roch Łaski (1902-1949),
kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kapłan diecezji łódzkiej 

gracyjny w Legnicy, już jako major Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie. Swoje pierwsze kroki 
skierował do opuszczonej po aresztowaniu 
parafii Żeronie. Stąd w październiku 1946 r.
został przeniesiony przez bp. Włodzimierza 
Jasińskiego do parafii pw. św. Małgorzaty i św. 
Augustyna w Witowie (dawny klasztor norber-
tański). Tu z wielkim zapałem podjął prace go-
spodarcze (otynkowanie barokowego kościoła 
klasztornego) i zajął się organizacją życia reli-
gijnego. Jednak spokój byłego kapelana PSZ 
nie trwała długo. Wkrótce zaczął się nim in-
teresować Urząd Bezpieczeństwa. Wielokrot-
nie aresztowano go i przesłuchiwano. Każde 
tego typu spotkanie kończyło się pobiciem 
przez funkcjonariuszy komunistycznych służb.
15 kwietnia 1949 r. podczas sprawowania 
liturgii (Wielki Piątek), ks. Łaski został aresz-
towany. Na początku maja 1949 r. wskutek 
obrażeń odniesionych podczas ciągłych prze-
słuchań i tortur trafił do szpitala w Łodzi. Tutaj 
widział się ze swoją  matką oraz siostrą i przy-
toczył znamienne słowa wypowiedziane przez 
jednego z funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeń-
stwa: „Ksiądz mógł Dachau przeżyć, ale UB 
ma lepsze metody”. Umarł kilka dni później,
13 maja 1949 r. Zgodnie z ostatnią wolą zo-
stał, 16 maja 1949 r. pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Witowie. W 50 rocznicę jego 
męczeńskiej śmierci w parafialnym kościele
w Witowie, gdzie był proboszczem, odsłonię-
to pamiątkową tablicę. 

Ks. Michał Ceglarek 

Dopiero trzeci raz 
byłem na Bondzie 
w kinie. Do tej pory 
cierpliwie czekałem, 
aż kolejne przygody 
agenta wszechcza-
sów wyemitowane 

zostaną na małym ekranie. Nie tylko dla-
tego, że uważałem obsadzenie Daniela 
Craiga za błąd producentów, ale przede 
wszystkim dlatego, że seria filmów bon-
dowskich utonęła w morzu podobnych 
jej produkcji, które rażą płytkością i znie-
chęcają do oglądania pierwowzoru. Tym 
niemniej, kiedy przeczytałem w waty-
kańskim „L’Osservatore Romano” entu-
zjastyczną recenzję filmu, przełamałem 
swoją niechęć, kupiłem bilet i w rezulta-
cie nie żałowałem.
Zdaniem autora artykułu, Gaetano Vallinie-
go, mamy wreszcie do czynienia z Bondem, 
którego „mniej pociągają uciechy życia, a jest 
za to bardziej pochmurny i introspektywny. 
Mniej niezwyciężony fizycznie i psychicznie,

Wstrząśnięty i niezmieszany pięćdziesięciolateklatek
a w związku z tym bardziej ludzki, zdolny na-
wet do wzruszenia i łez, jednym słowem bar-
dziej realistyczny”. To prawda. Bond wreszcie 
staje się bliższy nam, kiedy tak jak my starzeje 
się, przeżywa trudności związane z adapta-
cją do wszystkiego co nowe w MI6, walczy 
z rozterkami dotyczącymi lojalności wobec 
swej przełożonej, nie zdaje testów wydolno-
ściowych i przeżywa załamanie. Jednocześnie 
film nadal posiada wszystkie znane i spraw-
dzone wielokrotnie atrybuty serii. Piękne 
samochody, urzekające scenerie, wspaniałe 
zdjęcia i dynamiczny montaż.
Obok Bonda na plan pierwszy wysuwa się jego 
przełożona, M (niezła rola Judi Dench). To jest 
też wyjątkowa sytuacja, bo zazwyczaj za agen-
tem 007 uganiał się tabun ślicznotek w bikini. 
Tym razem jest inaczej. Komandor Bond tro-
skliwą opieką otacza swoją, mocno już zmę-
czoną służbą na rzecz kraju, przełożoną. 
„Skyfall” to film na pięćdziesięciolecie serii, 
dlatego więcej niż w innych Bondach odwo-
łań do poprzednich produkcji. Pojawia się 
jego najsłynniejszy samochód Aston Martin 

DB5, z karabinami ukrytymi w masce, żarty
z gadżetów używanych w poprzednich przy-
godach, m.in. wybuchających długopisów
i żartobliwe podsumowanie „my się już w to 
nie bawimy”. Poznajemy dom i strony rodzin-
ne Jamesa Bonda w owianej mgłą tajemni-
czości Szkocji. Wprawne oko bondowskich fa-
nów z pewnością odnajdzie wiele detali, które 
będą małym prezentem dla wiernych widzów 
z okazji tego złotego jubileuszu.
Należy przyznać, że jak na 50-latka seria trzy-
ma się nieźle. Współgra tematycznie z rzeczy-
wistością. Zmienił się świat, zmienił się prze-
ciwnik. Kiedyś Bond konkurował z agentami 
bloku wschodniego, teraz ściga tajemniczych, 
pojedynczych terrorystów posługujących się 
komputerem i zaawansowaną techniką. 
W scenariuszu MI6 właśnie w tym czasie prze-
żywa kryzys, który stanowi odwołanie nie 
tylko do problemów ekonomicznych dnia dzi-
siejszego, ale chyba także do kryzysu wartości. 
Do moralności bondowskiej nie namawiam, 
ale do obejrzenia filmu jak najbardziej.

kes

Katolicki elementarz
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Obrazy świętych PańskichObrazy świętych Pańskich
obrazu Boga zniosło wcielenie Słowa 
Bożego w człowieka – Jezusa Chry-
stusa. Problem doprecyzował kolejny 
sobór w Nicei (787), dokonując waż-
nego rozróżnienia pomiędzy kultem 
należnym tylko Bogu, a tzw. kultem 
relatywnym – należnym obrazom. Te 
postanowienia, rozstrzygnięcia i defi-
nicje usankcjonowały obecność obra-
zów w Kościele zachodnim, które stały 
się nieodłącznym elementem świąty-
ni katolickiej. Natomiast w Kościele 
wschodnim w VIII wieku wybuchł 
gwałtowny spór dotyczący obrazów, 
znany pod nazwą ikonoklazmu. Sta-
nowił on konsekwencję dekretu ce-
sarza Leona III (717–741), zabraniają-
cego kultu obrazów, i nakazującego 
ich zniszczenie. Odezwał się echem w 
czasach reformacji. Nieprzejednanymi 
wrogami kultu obrazów okazali się 
Kalwin i Zwingli, założyciele Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. 
Zatrzymajmy się przy obrazach świętych Pań-
skich. Ukazują wizerunki tych, którzy stali się 
uczestnikami chwały kanonizacji. Przemawia-
ją siłą plastycznego obrazu. Stanowią wyraz 
szacunku dla ludzkiego ciała, istotnego ele-
mentu tożsamości chrześcijańskiej. Sprzyjają 
rozbudzeniu pobożności wiernych. Mają dy-
daktyczne, a także informacyjne znaczenie, 
przykładem tego są choćby, popularne w 
epoce baroku, malowane katalogi, określane 
mianem martyrologium romanum, ukazują-
ce, w cyklu poszczególnych miesięcy, postaci 
świętych i realistyczne sceny ich męczeństwa; 
zespół takich monumentalnych obrazów 
obiega nawy katedry sandomierskiej. 
Na obrazach świętych nad ich głowami znaj-
duje się świetlista otoczka. To nimb, zwany 
także aureolą. Stanowi plastyczne odzwier-
ciedlenie emanującego z nich światła ducho-
wego. Znak nadzwyczajnej łaski, jaką święci 
od Boga otrzymali. Symbol ich przemienio-
nego w Chrystusie, w niebiańskiej chwale, 
człowieczeństwa. Koło – a taki kształt ma 
nimb – symbolizuje wieczność i pełnię, a w 
odniesieniu do świętych, którym towarzyszy, 
ich wieczną chwałę i doskonałość. Jego for-
ma prowadzi do obecnego w ewangelicznej 
narracji „wieńca wiecznej chwały”, korony 
obiecanej przez Boga: „Na ostatek odłożono 
dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi 
w owym dniu odda Pan, sędzia sprawiedli-
wy” (2 Tm 4,8). „Błogosławiony mąż, który 
wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie 
poddany próbie, otrzyma wieniec życia, 
obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują” 
(Jk 1, 12).
Zwykle aureola malowana jest na złotym 
tle. Złoto to kolor, który symbolizuje niebo, 
w którym mieszka Bóg ze swoimi świętymi. 
Przedstawione w Apokalipsie miasto Baran-
ka, niebieskie Jeruzalem, to „czyste złoto” 
(por. Ap 21, 18, 21). 

U schyłku roku liturgicznego obchodziliśmy 
uroczystość Wszystkich Świętych. W czyta-
nym tego dnia fragmencie Apokalipsy poja-
wia się wspaniały obraz zbawionych „z każ-
dego narodu i wszystkich ludów i języków, 
stojących przed tronem i przed Barankiem. 
Odziani są w białe szaty a w ręku ich palmy” 
(Ap 7, 9). Czytana tego dnia Ewangelia głosi 
naukę ośmiu błogosławieństw, swoiste orę-
dzie Wszystkich Świętych, wskazanie drogi, 
jaką powinniśmy iść, aby osiągnąć to, czego 
oni już doświadczają – zbawienia. Tego dnia 
Kościół przypomina nam prawdę o commu-
nio sanctorum – świętych obcowaniu. O tych 
wszystkich, który należą do Mistycznego ciała 
Chrystusa, czyli Kościoła pielgrzymującego tu 
na ziemi, cierpiącego w czyśćcu i chwalebnego 
w niebie. Kult świętych Pańskich towarzyszy 
drodze Kościoła już od czasów starożytnych. 
Kult wyznawców – świadków i naśladowców 
Chrystusa, a nade wszystko męczenników, 
którzy za wiarę złożyli ofiarę życia. Nad ich 
grobami, otaczanymi szacunkiem, wzno-
szono specjalne budowle zwane memoria, 
martyrium, confessio. W miejscach tych
w rocznicę śmierci spoczywających w nich 
męczenników sprawowano Eucharystię.
Z tej praktyki wyrósł – zadekretowany pod-
czas V Synodu w Kartaginie (397) – zwyczaj 
umieszczania relikwii w mensie ołtarzowej, 
tj, płycie, która stanowi blat ołtarza, w spo-
rządzanym na jej środku kwadratowym za-
głębieni tzw. sepulcrum – grób. Zwyczaj ten 
trwał do czasów Soboru Watykańskiego II, 
kiedy polecono, by relikwie umieszczać nie w 
mensie, lecz pod ołtarzem. Kultem otaczano 
ich groby – miejsca pielgrzymek i modlitwy. 
Także w średniowieczu (od VI w.), na wspo-
mnienie zwycięskiej drogi męczenników ku 
świętości, zaczęto nadawać ołtarzom formę 
sarkofagu. Szerzył się kult relikwii przecho-
wywanych w relikwiarzach wykonywanych 
ze szlachetnych metali, bogato zdobionych. 
Okazywano je wiernym, podawano do ucało-
wania. Kształtowały i umacniały ich wspólno-
tę ze świętymi i wiarę w ich wstawiennictwo. 
Szeroko rozpowszechnioną formę kultu świę-
tych stanowią ich plastyczne przedstawienia: 
mozaiki, rzeźby, przede wszystkim obrazy. 
W początkach chrześcijaństwa do przedsta-
wiania Osób Boskich i świętych odnoszono 
się z powściągliwością. Chrześcijanie żyli 
przecież pośród pogan, w świecie ich kul-
tury i obyczajowości, której jednym z ele-
mentów były posągi i rzeźby rzymskich i 
greckich bóstw. Co więcej, Stary Testamen 
zakazywał przedstawiania oblicza Boga. 
Przełom stanowił Sobór Nicejski (325), pod-
czas którego stwierdzono, że Jezus Chrystus 
jest najdoskonalszym obrazem Boga, że
w Nim nastąpiło zjednoczenie natury boskiej 
i ludzkiej. Te teologiczne stwierdzenia zapa-
liły „zielone światło” dla obecności obrazów 
w świątyni chrześcijańskiej. Oceniono, że 
starotestamentalny zakaz przedstawiania 
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Na obrazach, szczególnie tych z dawnych 
epok, postaciom świętych i błogosławio-
nych towarzysza ich atrybuty, dzięki któ-
rym można ich rozpoznać. Nawiązują do 
ich życia, pełnionej funkcji, okoliczności 
męczeństwa… Mają zwykle zindywidu-
alizowany charakter. Dlatego nie sposób 
mówić o nich w tym zwięzłym tekście. Są 
również atrybuty wspólne dla grup świę-
tych, m.in. atrybutem świętej dziewicy jest 
lilia, męczenników – palma, papieży – tiara, 
kapłanów – kielich, pokutników – czaszka.
Swe atrybuty posiadają autorzy czterech 
Ewangelii. Człowiek lub człowiek ze skrzy-
dłami dlatego stanowi atrybut św. Ma-
teusza, ponieważ on – jedyny z czterech 
Ewangelistów – zainteresował się człowie-
czeństwem Chrystusa. Ewangelia rozpoczy-
na się przedstawieniem rodowodu Chry-
stusa, dokładnym opisem Jego narodzin. 
Lew to atrybut Ewangelii św. Marka, aluzja 
do początku jego Ewangelii rozpoczynają-
cej się od opisu św. Jana na pustyni. Warto 
wspomnieć, że w średniowiecznej symbo-
lice lew oznaczał zmartwychwstanie Chry-
stusa, bowiem sądzono wtedy, że lwy ro-
dzą się martwe, a dopiero po trzech dniach 
budzi je do życia ryk ich ojca. Symbolem 
św. Matusza jest wół – zwierzę ofiarne, po-
nieważ jego Ewangelia rozpoczyna się od 
opisu ofiary Zachariasza. Wreszcie atrybut 
św. Jana – orzeł. Ptak, który potrafi patrzeć 
prosto w słońce. Symbol duchowego wzlo-
tu Janowej Ewangelii, która przenikliwie 
wnika w odwieczne tajemnice i prawdy 
Boże i przybliża Jezusa Chrystusa. 
Kiedy patrzymy na obrazy świętych i prosimy 
ich o wstawiennictwo w naszych sprawach, 
pamiętajmy, że każdy z nich jest odblaskiem
i odbiciem Chrystusa. Bo przecież świętość 
istnieje tylko przez Chrystusa.

Jędrzej Łukawy

Św. Grzegorz III
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talitarnej władzy – ludzi o odmiennej wizji 
Polski – Polski Niepodległej. Termin poboru 
też nie był przypadkowy – na 10 listopada 
1982 r., przed rocznicą odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, Solidarność przygoto-
wywała się do strajku generalnego. To miała 
być odpowiedź na uchwalenie przez sejm no-
wej ustawy o związkach zawodowych, która 
przekreślała szansę na reaktywowanie „S”. 
Trwały również uzgodnienia ze Stolicą Apo-
stolską w sprawie drugiej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski. Przecież świat nie mógł 
się dowiedzieć, że komuniści nadal internują, 

zastraszają i pacyfikują 
metodami typowymi dla 
władzy totalitarnej. Stąd 
ta dbałość o zachowanie 
pozorów „demokracji 
socjalistycznej” wobec 
świata zachodniego…
Prawda o Wojskowych 
Obozach Specjalnych – 
jak to leży w jej naturze – 
powoli zaczyna się prze-
bijać również do świado-
mości medialnej.
W 30. rocznicę „branki” 
do Wojskowych Obozów 
Specjalnych, 5–6 listopa-
da 2012 r. została zorga-
nizowana dwudniowa 
konferencja poświęcona 
tej przemilczanej do-
tychczas tematyce.

Pierwsza część spotkania b. rezerwistów 
– działaczy Solidarności i opozycji antyko-
munistycznej, odbyła się w Chełmnie, gdzie 
mieścił się jeden z obozów. Mieszkańcom 
Chełmna rezerwiści tamtych lat postawili po-
mnik wdzięczności za ich pomoc i gotowość 
ulżenia ich doli. Nagrodzili w ten sposób 
ofiarność osób, które niezrażone szeptaną 
propagandą, że w chełmińskiej jednostce 
przetrzymywana jest „ekstrema Solidarności, 
która działa na szkodę państwa polskiego” 
– okazywały serce swoim represjonowanym 
rodakom.
Uroczystości związane z 30. rocznicą powo-
łania tych obozów rozpoczęły się 5 listopa-
da br. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Chełmnie 
(przy ul. Dominikańskiej 35). Organizatorami 

spotkania były: pion edukacyjno-naukowy 
Delegatury IPN w Bydgoszczy, SOI „Chemi-
niacy 1982”, NSZZ „Solidarność” oraz władze 
miejskie i samorządowe Chełmna.
Swoimi ustaleniami podzielili się prokurato-
rzy IPN Krzysztof Bukowski oraz Mieczysław 
Góra, mecenas Anna Bogucka-Skowrońska 
(pełnomocnik SOI „Chełminiacy 1982”, wie-
lokrotna senator RP), dr Marek Szymaniak 
(kierujący pracami pionu edukacyjno-nauko-
wego Delegatury IPN w Bydgoszczy), wybra-
ni przedstawiciele samych internowanych,
a także mieszkańcy Chełmna.
Świadkowie tamtych wydarzeń wystąpili w ra-
mach paneli: „Tak było..!”, „Białe plamy..!” 
oraz „Człowiek… brzmi dumnie”.
W drugim dniu 30. rocznicy. „branki” do 
Czerwonego Boru, 6 listopada 2012 r, w Cen-
trum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki
w Warszawie, odbyła się konferencja nauko-
wa z udziałem represjonowanych, history-
ków i prokuratorów.
– Wielki to zaszczyt dla IPN, powiedział Łu-
kasz Kamiński, prezes IPN, że Instytut Pamięci 
Narodowej może wnioskować o przyznanie 
ustanowionego w 2010 r. Krzyża Wolności
i Solidarności. To odznaczenie wzorowane na 
przedwojennym Krzyżu Niepodległości. Wy-
raża wdzięczność Polaków dla tych, którzy 
wywalczyli wolność, podkreślił prezes IPN.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymał Adam Nowak, a Krzyże Wolności
i Solidarności kilkunastu represjonowanych 
w Wojskowych Obozach Specjalnych.
Maria Dłużewska w swoim reportażu „Karne 
obozy wojskowe 1982–1983”, który obejrzeli 
uczestnicy konferencji w IPN, głos oddała tym, 
co przeżyli m.in. obozy w Rawiczu, w Czerwo-
nym Borze, w Chełmnie, w Budowie itd.
Jerzy Nowicki opowiada, jak na czele batalio-
nu szedł kolega o kuli. Powoływali nie zwa-
żając na kategorię zdrowia. Większość była
z kategorią „D”. Wśród wcielonych przymuso-
wo byli rezerwiści z padaczką, z czynną gruź-
licą, w kołnierzach ortopedycznych. – Urzą-
dziłem pogadankę o Katyniu, wspomina 
m.in. Wiesław Łukomski. Tego samego dnia 
byłem przesłuchiwany. Oficer zagroził mi, 
przypominając, że taki żołnierz, który sieje 
wrogą propagandę, może być w myśl prze-
pisów rozstrzelany.
Leszek Jaranowski podkreśla, że panował 
wśród powołanych prawdziwy duch solidar-
ności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jed-
nego. Formą oporu były np. głodówki pro-
testacyjne. – To był czas, gdy za niejedzenie 
obiadu prokurator wnioskował… 15 lat.
Nie dawali się złamać, choć już dziś wiedzą, 
że byli wśród nich donosiciele. W salach 
żołnierskich zakładali im podsłuchy. A oni 
salutowali, układając dwa palce w literkę V 
– wyraz wiary w zwycięstwo Solidarności na-
rodu. I dodawali sobie animuszu, śpiewając 
„Zieloną wronę” (WRON – Wojskowa Rada 
Ocalenia Narodowego, powołana przez gen.
Wojciecha Jaruzelskiego z chwilą ogłosze-

Plama na polskim mundurze

Czerwonego Boru nie było na ówczesnej ma-
pie Polski, ale był w szyfrogramach SB, Sztabu 
Generalnego i WSW. Archiwiści i prokuratorzy 
z IPN dysponują już obszerną dokumentacją 
operacji „Jesień 82”. To była „inteligentna for-
ma internowania” drugiego szeregu działa-
czy Solidarności z wielkich zakładów przemy-
słowych. Działacze Solidarności, Internowani
13 grudnia 1981 r., właśnie opuszczali miejsca 
przymusowego odosobnienia. Propaganda 
PRL pokazywała „łaskawe” oblicze totalitar-
nej władzy. Gdy tymczasem, zachowując po-
zory legalizmu, na podstawie nieformalnych 

decyzji, sporządzała listy proskrypcyjne kolej-
nych działaczy Solidarności, wytypowanych 
do 13., a dziś wiadomo już o 14.,Wojskowych 
Obozów Specjalnych.
– Byli też tacy moi koledzy w wojsku, którzy 
opowiadali, że zaraz po opuszczeniu „inter-
natu”, pod drzwiami czekała na nich „ki-
bitka” wojskowa i zabierała ich do wojska, 
mówi na filmie jeden z internowanych w Ra-
wiczu, Marcin Kęszycki.
Pozornie wszystko zgodnie z prawem – po-
wołanie rezerwy do odbycia ćwiczeń wojsko-
wych. Tyle że – jak ustalili prokuratorzy pionu 
śledczego IPN – dokumenty, fakty, dowody, 
zeznania kadry wojskowej z tych jednostek, 
jednoznacznie wskazują, że była to ukryta 
forma represji wobec niewygodnych dla to-

Kamera przesuwa się wolno po korytarzach sejmowych. Pusto i cicho. To porusza-
jąca puenta reportażu Marii Dłużewskiej z cyklu „Rzeczpospolita niesprawiedliwa”
o „Karnych obozach wojskowych 1982–1983”. – Jesteśmy bardzo niewygodną grupą 
– a przez to wykluczoną – i dla tamtej (komunistycznej), i dla obecnej władzy; przy 
czym dziś po drugiej stronie są nasi koledzy z Solidarności, mówi w filmie Leszek Jara-
nowski. Działacz Solidarności z Małopolski, powołany do wojska 5 listopada 1982 r.,
do Wojskowego Obozu Specjalnego przy jednostce wojskowej w Czerwonym Borze. 
W 30. rocznicę „branki” do Czerwonego Boru i innych – w Chełmnie i Warszawie 
odbyły się spotkania i konferencje, poświęcone tej nieznanej karcie represji w PRL.
W jednym z obozów, w Budowie, mówił na konferencji jeden z prelegentów, rezerwi-
ści podjęli solidarną głodówkę, gdy wojskowi zabrali im krzyż z napisem Bóg, Honor, 
Ojczyzna. W Czerwonym Borze mieszkają w bydlęcych wagonach. W trzaskającym 
mrozie budują drogę ze śniegu. Codziennie są przesłuchiwani przez oficerów WSW
i nakłaniani do współpracy. – „Nie wrócicie już stąd, słyszą. Tu będzie drugi Katyń”.
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nia stanu wojennego). Odmawiali złożenia 
przysięgi w obowiązującej wersji. Chyba że 
według własnego tekstu, gdzie wierność Oj-
czyźnie nie potrzebuje przymiotników („so-
cjalistycznej”) czy też wiernopoddańczej de-
klaracji wobec ZSRR).
Umacniała ich w tych nieludzkich warunkach 
służby, uwłaczających ludzkiej godności, 
obozowa twórczość. Na stronie internetowej, 
poświęconej WOS, prowadzonej m.in. przez 
Leszka Jaranowskiego, można obejrzeć znacz-
ki obozowe z wizerunkami: Jana Pawła II,
Matką Bożą Częstochowską i Panem Jezu-
sem, wykonane przez internowanych przez 
wojsko. Jeden z nadgorliwych oficerów 
WSW, gdy znalazł taki znaczek z Janem Paw-
łem II, cofnął rezerwistę już po wyjściu za 
bramę koszar, na kolejne 48 godzin, mówi 
Leszek Jaranowski.
Jeden z internowanych wspomina, że w woj-
sku miał przydzielonego jednego, a po wyj-
ściu z wojska śledziło go czterech esbeków 
(jak dowiedział się z teczek IPN). – Rozma-
wiałem potem z jednym, który mnie pilno-
wał, przy piwku. On już musiał pić jedno 
piwo za drugim…
Grzegorz Majchrzak z IPN poinformował 
uczestników konferencji, że na stronie inter-
netowej IPN znajduje się wciąż uaktualniana 
lista osób internowanych do Wojskowych 
Obozów Specjalnych.
Dr Paweł Piotrowski mówił o „Prawnym 
udziale wojska w represjach PRL”. – Celem 
totalitaryzmu jest kształtowanie obywa-
teli, a jeśli się nie daje – represjonowanie, 
scharakteryzował mechanizm państwa to-
talitarnego, jakim był PRL. Wśród 3. form 
tych represji prelegent wymienił: bataliony 
górnicze, służba wojskowa w kopalniach dla 
„obcych klasowo”, kułaków, przedwojennej 
inteligencji (pod koniec lat 40. XX w.). Po-
woływanie do wojska kleryków od 1959 r. 

Powoływanie do wojska studentów na fali 
marca 1968 r.
Ten ostatni sposób pacyfikowania ludzi, któ-
rzy krytycznie odnosili się do władzy komuni-
stów, sprawdził się na tyle, że powielono go 
w 1976 r. i w stanie wojennym. Internować 
tych ,którzy stanowili potencjalne zagrożenie 
dla władzy. – Wojsko ocaliło władzę komuni-
stów w 1970 r., strzelając do ludzi, a w 1982-
-83, stosując formy penitencjarne wobec 
działaczy Solidarności, powiedział dr Paweł 
Piotrowski.
O formach represji stosowanych w stanie 
wojennym mówił Grzegorz Majchrzak z IPN. 
Wśród wielu form nękania ludzi niewygod-
nych dla władzy były m.in.: postępowania 
doraźne przed sądami wojskowymi, które 
skazały ponad 10 tys. osób. Celem było za-
straszenie społeczeństwa. Najwyższy wyrok
– 10. lat więzienia, sąd wojskowy zasądził dla 
Ewy Kubasiewicz z Wyższej Szkoły Morskiej 
za zorganizowanie akcji protestacyjnej.
Działania nękające, stosowane przez Służbę 
Bezpieczeństwa, to były m.in. anonimowe 
listy i telefony z pogróżkami o różnych po-
rach dnia i nocy (m.in. wobec ks. Jerzego 
Popiełuszki). Esbecy organizowali również 
porwania – przypadek porwania Janusza 
Krupskiego (zginął w katastrofie smoleńskiej, 
10 kwietnia) do Puszczy Kampinoskiej i ob-
lanie żrącą substancją. Do nękania „niepo-
prawnych politycznie” używano też aparat 
skarbowy, czy inne agendy administracji.
Represyjny charakter wobec ludzi niewygod-
nych dla władzy miała również oficjalna pro-
paganda (rozpowszechnianie w mediach re-
żimowych oszczerstw, pomówień). Jej głów-
ną zasadą było: „obrzucić błotem, zawsze się 
coś przyklei”.
Prokurator Mieczysław Góra z pionu śledcze-
go IPN przedstawił wyniki dotychczasowego 
śledztwa ws Wojskowych Obozów Specjal-

nych. Prokurator dysponuje dokumentami, 
które odtwarzają mechanizm decyzyjny. Te 
materiały jednoznacznie wskazują na ścisłą 
współpracę SB, Sztabu Generalnego, WKU, 
WSW, kontrwywiadu wojskowego.
Na represyjny charakter tego „szkolenia 
rezerwy” wskazują też zeznania kadry woj-
skowej z jednostek, przy których utworzono 
Wojskowe Obozy Specjalne.
Prokurator Krzysztof Bukowski, który pro-
wadzi cztery śledztwa dotyczące obozów
w Budowie, Trzebiatowie, Unieściu i Gorzowie 
Wlkp., przedstawił skany dokumentów, spo-
rządzonych m.in. przez zastępcę ówczesne-
go szefa Sztabu Generalnego. Mówił także
o wytycznych Szefa SB, Władysława Ciasto-
nia, skierowanych do komend wojewódzkich 
MO. Mowa w nich o naciskach na kler, aby 
wykorzystać go do tworzenia atmosfery przy-
chylnej władzy, o tworzeniu list z adresami 
osób zagrażających władzy. Te listy miały być 
kierowane do odpowiednich WKU.
Łukasz Rabczyński, archiwista, scharaktery-
zował również wartość informacji zawartych 
m.in. w rozkazach dziennych i książkach ewi-
dencyjnych zgrupowania rezerwy. – Wzoro-
wo prowadzona dokumentacja tego rodza-
ju w Budowie, zauważył, jest dziś cennym 
źródłem informacji dla historyków i pro-
kuratorów…

* * *
Wśród refleksji oficerów z jednostek, gdzie 
powstawały Wojskowe Obozy Specjalne, 
znajduje się i taka: Dowódca pułku marzył
o stopniu generalskim.
Takie gwiazdki szybko tracą blask, a w sumie-
niu coraz gęstszy mrok.
Historia i ludzie sumienia prędzej czy później 
przecież upomną się o prawdę i sprawiedli-
wość.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Myśliwskiego, należące-
go do zgrupowania Sił 
Powietrznych Stanów 
Zjednoczonych w Euro-
pie. 52 Grupa Opera-
cyjna stacjonuje w ba-
zie w Spangdahlem w 
Niemczech. Jej 10-oso-
bowym pododdziałem 
w Polsce dowodzi pilot 
F-16 mjr Matthew Spears, który wcześniej, 
skierowany do Polski jako członek Mobile 
Training Team, był instruktorem naszych pi-
lotów.
Av-Det ma wzmacniać współpracę wojsko-
wą i interoperacyjność Sił Powietrznych 
obu krajów poprzez organizację pobytów 
rotacyjnego komponentu lotniczego – RD 
– Rotational Detachment. Pododdział ten, 
składający się z maksymalnie 250 żołnierzy, 

eskadry myśliwców F-16 lub klucza Hercule-
sów, będzie się szkolił według własnych pro-
gramów oraz wspólnie z naszymi pilotami
i technikami. Ma odwiedzać nasz kraj raz 
na kwartał. Będzie przebywał w bazach
w Łasku, Krzesinach lub Powidzu. Co naj-
mniej z dwoma rotacjami przybywać będą do 
Polski co roku komponenty złożone z F-16.

kpt. Marek Kwiatek

W 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku 
zainaugurował działalność pierwszy stacjo-
nujący na stałe w Polsce pododdział ame-
rykańskich sił zbrojnych – Aviation Detach-
ment. W uroczystości wziął udział Minister 
Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, asy-
stent Sekretarza Obrony ds. Bezpieczeństwa 
Narodowego Derek Chollet, dowódca Ame-
rykańskich Sił Zbrojnych w Europie i zarazem 
Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Zbroj-
nych w Europie admirał James Stavridis, szef 
Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław 
Cieniuch, dowódca Sił Powietrznych generał 
broni pilot Lech Majewski, specjalny asystent 
Dowódcy Sił Powietrznych USA w Europie 
generał dywizji Stephen D. Schmidt oraz 
inne osobistości.
Av-Det czyli Aviation Detachment stanowi 
„wysunięty przyczółek” 52 Grupy Operacyj-
nej – lotniczego komponentu 52 Skrzydła 

Od 9 listopada 2012 r. gościmy na ziemi łaskiej pierwszy stacjo-
narny pododdział amerykański w Polsce.

Amerykanie w Łasku
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl

„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. p.o. redaktora naczelnego – Krzysztof Stępkowski, starszy redaktor – Elżbieta 
Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor-fotoreporter – Karolina Anna Kwaśniewska, wiadomości internetowe – ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, obsługa internetu – st. kpr. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 22 687-31-30, tel./fax: 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie, korekta i druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26

IS
SN

 1
23

1-
69

11

Wałcz
Podczas uroczystej Mszy św. odprawionej 11 października 2012 r. w parafii wojskowej pw. 
św. Franciszka z Asyżu w Wałczu zainaugurowano Rok Wiary. W procesji do ołtarza zostały 
wniesione Dokumenty Soborowe, Katechizm Kościoła Katolickiego oraz Pismo Święte. Po 
Ewangelii celebrans odczytał fragment Listu apostolskiego Ojca Świętego Benedykta XVI 
– „Porta Fidei”.
Kilka dni później, w niedzielę 15 października, grupa młodzieży przygotowująca się do 
sakramentu bierzmowania udała się pieszo do pobliskiego sanktuarium w Skrzatuszu, by 
modlić się o potrzebne łaski do dawania świadectwa w codziennym życiu chrześcijańskim. 
Natomiast 19-20 października wierni parafii wojskowej pielgrzymowali na Jasną Górę. 
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Dęblin 
27 października 2012 r. w parafii wojsko-
wej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dębli-
nie pożegnano księdza prał. dr. płk. Tade-
usza Bieńka, który przez sześć lat pełnił 
funkcję proboszcza parafii, odchodzące-
go na emeryturę po 30 latach pełnienia 
posługi duszpasterskiej. W uroczystej 
Mszy św. uczestniczyli przyjaciele i współ-
pracownicy ks. T. Bieńka, przedstawiciele 
wojska, władz miasta, uczniowie miej-
scowych szkół wraz z dyrekcją, a także 
liczne grono wiernych, którzy podzięko-
wali proboszczowi za jego trud apostol-
ski, świadectwo wiary i życzliwość. 

               K. B.

Warszawa
28 października 2012 r. w Katedrze Polo-
wej została odprawiona Msza św. w inten-
cji śp. bp. Tadeusza Płoskiego w dniu jego 
imienin. W Eucharystii uczestniczyła rodzi-
na śp. bp. Płoskiego oraz jego przyjaciele, 
którzy przez wstawiennictwo św. Judy Ta-
deusza, patrona zmarłego biskupa, modlili 
się o jego wieczne zbawienie.               zjk

Grudziądz
30 października 2012 r w parafii wojsko-
wej pw. św. Stanisława Kostki w Grudzią-
dzu została odprawiona uroczysta Msza 
św. w intencji Ojczyzny, podczas której 
promowana była akcja społeczna pod ha-
słem: „Nie wstydzę się Jezusa”. Hasło to 
nawiązuje do słów z Ewangelii św. Mate-
usza: „Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, 
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem” 
(Mt 10, 33). Odczytane zostały świadec-
twa ludzi, którzy na co dzień swoim ży-
ciem i postawą są świadkami Ewangelii. 
Kapłani poświęcili i rozdali uczestnikom 
liturgii okolicznościowe breloki, na któ-
rych widnieje Krzyż Jerozolimski z podpi-
sem „Nie wstydzę się Jezusa”.           P.G.
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Bergisch-Gladbach
W dniach 15–19 października 2012 r. w Bergisch-Gladbach koło Kolonii przedstawicie-
le Wojskowych Ordynariatów z Ukrainy, Węgier, Austrii, Chorwacji i Polski uczestniczyli
w 57. Konferencji Generalnej Katolickich Kapelanów Wojskowych i Pastoralnych Referen-
tów. Konferencja została poświęcona zmianom, jakie w ciągu najbliższych 5–10 lat mają 
nastąpić w strukturach wojskowych armii niemieckiej. Mówiono także o potrzebie wypra-
cowania nowych form duszpasterskich, które przyczyniłyby się do jeszcze lepszej posługi 
żołnierzom pełniącym służbę w kraju i na misjach. Punktem centralnym konferencji była 
Msza św. sprawowana 16 października w Bazylice św. Gereona w Kolonii, której przewod-
niczył biskup polowy Bundeswehry Franz-Josef Overbeck. Oprócz kapelanów i świeckich 
uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu, władz miasta i wojska.                               G.B.

Warszawa
24 października 2012 r. biskup polowy Józef Guzdek w przewodniczył Mszy św. odprawio-
nej w Katedrze Polowej w intencji kapelanów policji odprawiających rekolekcje. 
– Tak, jak obradujący w tych dniach Synod Biskupów na temat nowej ewangelizacji zasta-
nawia się jak pogłębiać wiarę, jak być jej świadkiem i jak głosić Ewangelię, tak podobnie 
rekolekcje dla kapelanów policji stanowią okazję do tego, by pogłębić swoją wiarę i więź
z Chrystusem – powiedział Ksiądz Biskup we wprowadzeniu do Mszy św. Po zakończeniu li-
turgii kapelani zwiedzili ekspozycję Muzeum Ordynariatu Polowego w podziemiach katedry. 
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Warszawa–Boernerowo
Na zakończenie Tygodnia Misyjnego parafia pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na Boernero-
wie gościła 28 października 2012 r. misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, którzy przyby-
li na zaproszenia proboszcza parafii ks. płk. prał. Jana Domiana. Poprzez posługę i słowo 
goście przybliżyli problemy krajów misyjnych. Opowiedzieli również o swoim charyzmacie 
ukazywania Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, o niesieniu Dobrej No-
winy ludom, które jeszcze jej nie przyjęły, pomocy w odkrywaniu ich własnej wartości
w świetle Ewangelii. Po zakończeniu każdej Mszy św. misjonarze rozprowadzali kalendarze 
misyjne oraz zbierali ofiary na kraje misje i pracujących tam misjonarzy.                         IB



„My wam wywalczyliśmy niepodległość Ojczyzny,
a wy będziecie w niej żyć, pracować i rządzić”.

Marszałek Józef Piłsudski


