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 Czy patriotyzm jest dzisiaj potrzebny?

 Józef Gawlina – biskup, żołnierz, pielgrzym
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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

To naprawdę się zdarzyło w określonym 
miejscu i czasie. Ewangelista Łukasz wymie-
nia imiona władców tamtej części Imperium 
Rzymskiego i arcykapłanów – religijnych 
przywódców. Człowiek o imieniu Jan, któ-
ry opuścił dom rodzinny i zamieszkał na 
pustyni, począł nad Jordanem głosić swym 
współczesnym, że Pan jest blisko. Początek 
Łukaszowej Ewangelii o św. Janie uświada-
mia autentyzm tamtego przekazu, zaprze-
cza poglądowi, że Ewangelie są wytworem 
wyobraźni, fascynującym mitem, literackim 
dziełem. 
W dniu narodzin Jana, jego ojciec, Zacha-
riasz, wypowiedział prorocze słowa: „A i ty, 

dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się bę-
dziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując Mu 
drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, 
[co się dokona] przez odpuszczenie mu grze-
chów” (Łk 1, 76). Wypełniło się to proroctwo. 
Tym którzy do niego przychodzili i słuchali 
jego słów św. Jan udzielał chrztu, który był 
chrztem pokuty, wyznania grzechów, oczysz-
czenia się z nich. To była jego pedagogika. 
Chciał poruszyć ludzkie serca, przygotować 
je na przyjście oczekiwanego przez pokolenia 
Mesjasza, na sytuację, kiedy „każdy człowiek 
ma zobaczyć zbawienie Boże”. Domagał się, 
aby to co pokrętne – w życiu, w świadomości 
– stawało się proste i jednoznaczne. To co wy-

bujałe, wyniosłe i odpychające znalazło swo-
ją właściwą miarę, to co poszarpane, skaliste, 
najeżone przeciw drugiemu – przemieniało 
się w gładką, pozbawioną wybojów drogę. 
Pragnął przywrócić człowiekowi prawdę
o nim samym, przygotować na spotkanie
z Synem Bożym, który dla nas i dla naszego 
zbawienia zstąpił z nieba. W dniach Adwentu 
spójrzmy w głąb naszych serc, sumień, my-
śli... Czy podjęliśmy duchowy trud – przez 
rekolekcje, spowiedź, refleksję – aby się na-
leżycie przygotować na spotkanie z Jezusem? 
Czy z całą odpowiedzialnością możemy po-
wiedzieć, że droga, jaką wskazuje nam św. 
Jan jest naszą drogą?

9 grudnia – II Niedziela Adwentu 9 grudnia – II Niedziela Adwentu (ŁK 3, 1-6) (ŁK 3, 1-6) 

Na okładce:

Konsekracja bp. Józefa 
Gawliny – 19 III 1933 r.
Królewska Huta
(obecnie Chorzów)

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

Kolejne spotkanie ze św. Janem, największym 
prorokiem Nowego Przymierza, niezwykłą 
osobowością tamtego czasu. Zapowiadał to, 
na co oczekiwały pokolenia – nadejście Me-
sjasza. Ci, którzy go słuchali nad Jordanem, 
poruszeni tą zapowiedzią, pytali proroka: „Co 
mamy robić?” – jak się zachować. Pytali o to 
nie tylko pobożni Izraelici, przestrzegający 
religijnych zasad, starający się żyć w przymie-
rzu z Bogiem. Także ci, którzy mocno tkwili 
w rzeczywistości ziemskiej, tej związanej ze 
strukturami ówczesnej władzy, z aparatem 
przymusu i kontroli: celnicy, powszechnie 
znienawidzeni za swój cynizm i bezwzględ-
ność w ściąganiu podatków, żołnierze – wy-

konawcy rozkazów despotycznych władców. 
Św. Jan mówił im,  aby zmienili sposób swego 
postępowania wobec bliźnich. Aby na plan 
pierwszy we wzajemnych relacjach wyszła 
solidarność, braterstwo, miłosierdzie; zani-
kła pazerność, chciwość, pogarda, która jest 
dzieckiem pychy. To była zapowiedź Dobrej 
Nowiny. Prawd i zasad, które miał przynieść 
Ten, którego przyjście św. Jan zapowiadał, Ten 
„mocniejszy” od niego, któremu – jak mówił 
– „nie jestem godny, aby rozwiązać rzemień 
Jego sandałów” – Jezus Chrystus, Boży Syn. 
To nie będzie przywódca polityczny, który 
wyzwoli swój naród z jarzma rzymskiej nie-
woli. To będzie Ten, który zanurzy człowieka

w życiu samego Boga, wyzwoli go z więzów 
grzechu i śmierci, przyniesie mu zbawienie. 
Ewangelia dzisiejszej niedzieli zapowiada to, 
co ma niebawem nadejść – narodziny Boga-
Człowieka. To niedziela radości chrześcijań-
skiej, zwana Gaudete, od pierwszych słów 
antyfony na wejście: Gaudete in Domino 
(Radujcie się w Panu),obwieszczająca bliskość 
Zbawiciela. Mówi o tym różowy kolor szat 
liturgicznych, który, niczym blask jutrzenki, 
rozjaśnia mrok grudniowej nocy, zapowiada 
światłość, jaką się wypełni betlejemska szopa 
w noc Narodzenia. Naprawdę, Pan jest bli-
sko! Przygotujmy się na Jego przyjście.

                         o.jł

16 grudnia – III niedziela Adwentu 16 grudnia – III niedziela Adwentu (Łk 3, 10-18)(Łk 3, 10-18)

– żart? Falstart? Chochlik drukarski? Nie! Uroczystość Chry-
stusa Króla Wszechświata kończy rok liturgiczny w Kościele 
i rozpoczyna Adwentem nowy czas, stąd nasze życzenia. 
Listopad to miesiąc, w którym częściej niż w inne zasta-
nawiamy się nad upływającym czasem. 1 i 2 listopada od-
wiedzamy groby naszych bliskich, wspominając ich obec-
ność na tym świecie i przywołujemy Wszystkich Świętych, 
którzy osiągnęli zbawienie. Także u protestantów ostatnia 
niedziela przed Adwentem to Niedziela Wieczności – dzień 
pamięci o bliskich, którzy są po „tamtej stronie życia”. Przy-
roda zasypia u schyłku jesieni a my, Polacy, obchodzimy, 
jakby trochę na przekór, narodziny Niepodległej. Zawsze też 
w listopadzie rozpoczynamy rekolekcyjne pielgrzymowanie 

w stronę Betlejem, gdzie zaczęła się nowa era w dziejach
świata.
Niedawno Kościół ustami Ojca świętego Benedykta XVI rozpo-
czął nowy czas. Ogłoszony 11 października Rok Wiary ma być 
okazją do autentycznego i nowego nawrócenia oraz zaanga-
żowania misyjnego na rzecz nowej ewangelizacji. Ma rozbu-
dzać w wierzących dążenie do spotkania z Chrystusem oraz do 
bardziej odważnego i ufnego wyznawania wiary. Papież mówi 
nam, że Rok Wiary powinien wiązać się z ponownym odkry-
ciem i studiowaniem podstawowych prawd naszej wiary. 
Czego Redakcja „Naszej Służby” z całego życzy naszym, dro-
gim Czytelnikom w Nowym Roku Liturgicznym!

kes

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku
składa Redakcja
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Tak, jestem królemTak, jestem królem

odmienne od królestw docze-
snych.
Dlatego właśnie przed człowie-
kiem bezbronnym, kruchym, 
upokorzonym, jakim jest Jezus, 
człowiek władzy taki, jak Piłat 
jest zaskoczony, zdziwiony, 
gdyż słyszy, że mowa jest o kró-
lestwie, o sługach. Stawia pyta-
nie, które zdawało się paradok-
salne: „A więc jesteś królem?”. 
Jakiego rodzaju królem może 
być człowiek, który znalazł się w 
takiej sytuacji? Ale Jezus odpo-
wiada twierdząco: „Tak, jestem 
królem. Ja się na to narodziłem 
i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie. 
Każdy, kto jest z prawdy, słucha 
mojego głosu” (J 18,37). Jezus 
mówi o królu, o królestwie, ale 
nie jest to odniesienie do pa-
nowania, lecz do prawdy. Piłat nie rozumie: 
czy może istnieć władza, której nie osiąga 
się za pomocą ludzkich środków? Władza 
nie odpowiadająca logice panowania i siły? 
Jezus przyszedł, by objawić i przynieść nowe 
panowanie, panowanie Boże. Przyszedł, aby 
dać świadectwo prawdzie o Bogu, który jest 
miłością (por. 1 J 4, 8. 16) i chce ustanowić 
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju 
(por. prefacja). Każdy, kto jest otwarty na mi-
łość, słucha tego świadectwa i przyjmuje je z 
wiarą, aby wejść do Królestwa Bożego.
Tą perspektywę znajdujemy w pierwszym 
usłyszanym dziś czytaniu. Prorok Daniel za-
powiada moc tajemniczej postaci umiesz-
czonej między niebem a ziemią: „Oto na ob-
łokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. 
Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadza-
ją Go przed Niego. Powierzono Mu panowa-
nie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu 
wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie 
Jego jest wiecznym panowaniem, które nie 
przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie za-
gładzie” (Dn 7, 13-14). Są to słowa, przed-
stawiające króla, który panuje od morza do 
morza aż po krańce ziemi, o władzy absolut-
nej, która nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Ta 
wizja proroka, wizja mesjanistyczna zostaje 
naświetlona i znajduje swoje wypełnienie
w Chrystusie: władzy prawdziwego Mesja-
sza, mocy która nigdy nie przeminie i któ-
ra nigdy nie zostanie zniszczona. Nie jest to 
władza królów ziemskich, którzy powstają
i upadają, ale jest to władza prawdy i miło-
ści. W ten sposób rozumiemy, że królowanie 
zapowiedziane w przypowieściach przez Je-
zusa i ukazane jawnie i wyraźnie przed rzym-
skim prokuratorem, jest królestwem prawdy, 

jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom 
ich światło i wielkość.
W drugim czytaniu autor Apokalipsy mówi, 
że także i my uczestniczmy w królowaniu 
Chrystusa. W aklamacji zwróconej do „Tego, 
który nas miłuje i który przez swą krew uwol-
nił nas od naszych grzechów”, autor oświad-
cza, że „uczynił nas królestwem – kapłanami 
dla Boga i Ojca swojego” (Ap 1, 5-6). Tutaj 
też jest jasne, że jest to królestwo oparte na 
relacji z Bogiem, z prawdą, a nie królestwo 
polityczne. Przez swoją ofiarę Jezus otworzył 
nam drogę do głębokiej relacji z Bogiem:
w Nim staliśmy się przybranymi dziećmi,
a w ten sposób uczestnikami Jego królowania 
nad światem. Bycie uczniem Jezusa oznacza 
więc niezgodę na to, by dać się uwieść docze-
snej logice władzy, a zamiast tego niesienie 
w świat światła Bożej prawdy i miłości. Autor 
Apokalipsy poszerza następnie spojrzenie na 
drugie przyjście Jezusa, który przyjdzie, aby 
sądzić ludzi i ustanowić na zawsze Królestwo 
Boże, i przypomina nam, że warunkiem usta-
nowienia tego królestwa jest nawrócenie jako 
odpowiedź na Bożą łaskę (por. Ap 1, 7). Jest 
to mocna zachęta, skierowana do wszystkich 
i do każdego: by nawracać się nieustannie 
na nowo na Królestwo Boże, na panowanie 
Boga, Prawdy w naszym życiu. Przyzywamy 
je w codziennej modlitwie „Ojcze nasz” sło-
wami „Przyjdź Królestwo Twoje”, co ozna-
cza powiedzenie Jezusowi: Panie, uczyń nas 
Twymi, żyj w nas, zbierz rozproszoną i cier-
piącą ludzkość, aby w Tobie wszystko zosta-
ło poddane Ojcu miłosierdzia i miłości.(…). 
To jest objawienie królestwa Jezusa. Dlatego 
jednym sercem i jedną duszą modlimy się:
„Adveniat Regnum tuum”. Amen.

25 listopada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Ojciec 
Święty Benedykt XVI w Bazylice św. Piotra celebrował Mszę św. wraz
z sześcioma nowymi kardynałami, którym poprzedniego dnia, podczas 
konsystorza, wręczył birety i pierścienie kardynalskie. Publikujemy 
obszerne fragmenty homilii papieskiej, odsłaniającej istotę Królestwa 
Chrystusa. Jest ono opartym na „relacji z Bogiem”, „królestwem praw-
dy, jedynym, które nadaje wszystkim rzeczom ich światło i wielkość”, 
całkowicie odmiennym od „królestw doczesnych”. 

(…) W tę ostatnią niedzielę roku liturgiczne-
go, Kościół zaprasza nas do uczczenia Pana 
Jezusa jako Króla Wszechświata. Wzywa, 
abyśmy skierowali wzrok ku przyszłości, a ra-
czej w głąb, ku ostatecznemu celowi historii, 
którym będzie definitywne i wieczne pano-
wanie Chrystusa. On był na początku z Oj-
cem, kiedy świat został stworzony i ukaże 
w pełni swoje panowanie u końca czasów, 
kiedy będzie sądził wszystkich ludzi. Trzy 
dzisiejsze czytania mówią nam o tym pano-
waniu. W usłyszanym fragmencie Ewangelii, 
zaczerpniętym z opisu św. Jana, Jezus znaj-
duje się w sytuacji upokarzającej – oskarżo-
nego – przed władzą Rzymian. Został aresz-
towany, znieważony, wyśmiany, a teraz Jego 
wrogowie mają nadzieję, że uda im się Go 
skazać na karę krzyża. Postawili Go przed Pi-
łatem jako kogoś, kto dąży do zdobycia wła-
dzy politycznej, jako samozwańczego Króla 
Żydów. Rzymski prokurator prowadzi docho-
dzenie i pyta Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem 
Żydowskim?” (J 18,33). Odpowiadając na to 
pytanie, Jezus wyjaśnia charakter swych rzą-
dów oraz tego, że jest Mesjaszem. Nie jest 
to władza doczesna, lecz władza miłości, 
która służy. Stwierdza, że Jego królestwa nie 
można absolutnie mylić z jakimś królestwem 
politycznym: „Królestwo moje nie jest z tego 
świata ... nie jest stąd” (w. 36).
To jasne, że Jezus nie ma jakichkolwiek am-
bicji politycznych. Po rozmnożeniu chleba, 
ludzie rozentuzjazmowani cudem pragnę-
li Go pojąć, aby obwołać Go królem, aby 
obalić władzę rzymską i ustanowić w ten 
sposób nowe królestwo polityczne, które 
byłoby uważane za tak bardzo oczekiwane 
królestwo Boże. Ale Jezus wie, że Królestwo 
Boże jest innego rodzaju, nie opiera się na 
broni i przemocy. To właśnie rozmnożenie 
chleba staje się z jednej strony znakiem Jego 
mesjańskości, ale z drugiej przełomem w je-
go działalności: od tej chwili coraz wyraź-
niejsza jest droga ku krzyżowi. Tam właśnie
w najwyższym akcie miłości zajaśnieje obie-
cywane królestwo, Królestwo Boże. Jednak-
że tłum tego nie pojmuje, jest rozczarowany 
a Jezus wychodzi samotnie na górę, żeby 
się modlić (por. J 6, 1-15). W opowiadaniu 
Męki widzimy, że nawet uczniowie, pomi-
mo iż dzielili życie z Jezusem i słuchali Jego 
słów, myśleli o królestwie politycznym, usta-
nowionym także przy pomocy siły. W Get-
semani, Piotr dobył miecza i podjął walkę, 
ale Jezus go powstrzymał (por. J 18,10-11). 
Nie chce być broniony orężem, ale chce do 
końca wypełnić wolę Ojca i ustanowić swoje 
królestwo nie za pomocą broni i przemocy, 
lecz używając pozornej słabości miłości, któ-
ra daje życie. Królestwo Boże jest całkowicie 
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Karolina Anna Kwaśniewska: Mówi się, 
że słowo patriotyzm dzisiaj zamiast łączyć 
Polaków, ich dzieli…
Prof. Grzegorz Nowik: A skąd można wy-
snuwać takie przypuszczenia? To, co poka-
zują media nie jest miarodajne. Należałoby 
przeprowadzić solidne badania socjologicz-
ne. Postawić dobre pytania. Ustalić podsta-
wowe terminy. Wtedy z tych badań mogłoby 
coś wynikać. A tak? Co my możemy na ten 
temat powiedzieć, co miałoby jakieś pokry-
cie w rzeczywistości? 

Czy patriotyzm jest dzisiaj potrzeby? 
Czy nie jest on tylko wartością senty-
mentalną? 
W kwestii patriotyzmu nie możemy „upra-
wiać” sentymentalizmu. Jeśli się  go ogra-
niczy do sentymentalnego przeżywania to 
będzie to takie „pięknoduchostwo”: łezka 
mi z oka pocieknie, jak flagę polską wciągają 
na maszt i co z tego wyniknie dla Polski? Co 
wyniknie z tego przeżycia wewnętrznego dla 
mojej rodziny? Dopiero, jak coś pożyteczne-
go zrobię pod wpływem patriotyzmu dla in-
nych, to wtedy moje przeżycie będzie miało 
wartość.

Gdzie możemy dziś szukać inspiracji do 
działania w duchu patriotycznym?
To jest prostsze niż myślimy. Przykłady są wo-
kół nas.

A czy zwyczajna matka jest patriotką?
Oczywiście. Przecież jest odpowiedzialna za 
pierwsze, podstawowe wychowanie mło-
dego człowieka. A to najważniejsza rola. To 
matki kształtują dziecko, prowadzą na groby 
swoich rodziców, bo ojczyzna to są również 
groby naszych przodków. Uczy wiersza „Kto 
ty jesteś? Polak mały” i pacierza. Wpaja sys-
tem wartości. Od tego się zaczyna. Tak wy-
chowuje się wielkich ludzi. 

Myśli Pan, że kryzys rodziny wpływa na 
nasze dzisiejsze pojmowanie patrioty-
zmu?
Tak. Szkoła jest scjentyczna. To znaczy bar-
dzie uczy niż wychowuje. Cała odpowiedzial-
ność za wychowanie spada na rodzinę. Ona 
uczy podstaw wychowania, co jest dobre,
a co złe. Mówi o korzeniach, o tym kim byli 
przodkowie. 

Czy patriotyzm to nie jest jednak coś 
bardziej wzniosłego? Zawsze mówiło 

litej, to samorządność. Wystarczy zobaczyć, 
jak dziś wyglądają polskie miejscowości. Na 
przykład Biłgoraj. Piękne miasto. Przejeżdża-
jąc przez nie ostatnio, byłem zaskoczony. 
Pamiętam Biłgoraj sprzed trzydziestu paru 
lat. To miasto było strasznie zaniedbane. Na-
tomiast dzisiaj ludzie chcą tam w naturalny 
sposób robić dobre rzeczy. Trzeba ich inspi-
rować oraz dać im również do tego możli-
wość. I to jest też patriotyzm. 

Czy dzisiaj jest możliwy patriotyzm 
apolityczny?
Nie możemy utożsamiać patriotyzmu poli-
tycznego z patriotyzmem partyjnym. Czasa-
mi działania niektórych partii niszczą funda-
menty państwa. Śpiewanie dzisiaj: „Ojczyznę 
wolną racz nam wrócić, Panie” to jest dla 
mnie grzech wobec tej wolności, którą po-
siadamy. Jeśli robią to ludzie młodzi, którzy 
nie mają świadomości, czym była wojna, 
okupacja, PRL, to wynika po prostu z ich 
niedojrzałości. Natomiast, jeśli postępują 
tak ludzie, którzy mają świadomość swoich 
czynów, to oni wykonują bardzo złą pracę 
i niszczą fundamenty państwa. Dziś mamy 
demokrację, wolne wybory i wolny sejm. 
Oczywiście, nie wszystko działa tak, jakby-
śmy chcieli. Możemy wpływać na to, co nam 
się niepodobna, wyrażać swoje poglądy. Ale 
nie powinniśmy zakładać, że ten przeciwnik 
polityczny jest wrogiem państwa i trzeba 
go zniszczyć. To jest po prostu ktoś, kto ma 
inna koncepcję państwa, a ja mogę z nim
współdziałać. 

Dość idealistyczne założenie…
Politycy to tacy ludzie, którzy wspinają się na 
szczyt tak zwanego szczęścia ludzkości. Ono 
obejmuje pomyślność państwa i dobrobyt 
jego obywateli. Politycy wspinają się po róż-
nych ścieżkach, podejmując wiele dobrych 
działań na rzecz kraju. Nie można zakładać, 
że ci, którzy wybrali ścieżkę na ten szczyt
z innej strony góry, są źli. Trzeba popatrzeć, 
która droga wytyczona przez którą partię bę-
dzie lepsza i podjąć tę drogę. Można również 
tam, gdzie są już te szlaki wytyczone, cho-
dzić dokoła tej góry. I to są szlaki apolitycz-
ne, bo nie muszę się utożsamiać z jednym
z nich tak, jak nie muszę chodzić w pierw-
szym szeregu. Mogę umacniać te ścieżki, 
które już są, robić pożyteczne rzeczy, jeśli 
dostrzegam w nich dobro.

Co by Pan powiedział osobie z innego 
kraju, by zachęcić ją do odwiedzenia 
Polski?
To jest piękny kraj. Są tu cztery pory roku. 
W Anglii jest cały czas jesień i wiosna.
W Afryce jest ciągle lato. A u nas są praw-
dziwe cztery pory roku. I jest wszystko. 
Jedne kraje mają jeziora. My mamy jeziora. 
Szwajcaria ma góry. My też mamy góry typu 
alpejskiego. Są u nas piękne miasta, piękne 
okolice. Żyją tutaj ciekawi pracowici, mądrzy 
ludzie, którzy robią mnóstwo wspaniałych 
rzeczy. To jest naprawdę piękny kraj, który 
trzeba zobaczyć.

się o nim w kontekście walki o wolność 
ojczyzny.
To jest nasze polskie przekleństwo, że my cią-
gle musimy walczyć. A ja chciałbym zamiast 
walczyć budować. Tworzyć coś. Każda rzecz 
dobrze zrobiona jest jakimś czynem patrio-
tycznym. Oczywiście na różną skalę. Są ludzie, 
którzy mają duże szanse, bo Pan Bóg dał im 
sporo talentów, które oni następnie pomna-
żali. Nie zmarnowali ich i nie zakopali w zie-
mi. Na przykład ktoś rozwijał się w nauce, zo-
stał teraz znanym naukowcem i obdarowuje 
nas swoją wiedzą. Inny jest artystą i ubogaca 
nas duchowo. My, ludzie, nie jesteśmy tylko 
zwykłymi „zjadaczami chleba”, ale interesu-
jemy się kulturą, sztuką, chcemy mieszkać
w ładnych domach i miastach. Wobec tego 
patriotyzm to wszelkie działanie, aby żyło 
nam się lepiej, piękniej, mądrzej, dostatniej. 

Więc patriotyzm to taki trochę „naro-
dowy egoizm”?
Nasze działania nigdy nie powinny odbywać 
się kosztem drugiego człowieka. Również 
kosztem innych nacji. Patriotyzm nie idzie
w parze z wiarą, że pozostali są gorsi od nas. 

A jak promować dobry wizerunek Pol-
ski wśród innych narodów?
Wizerunek to za mało. Najpierw trzeba za-
dbać o wnętrze. Wizerunek jest jak makijaż 
– zmyje się i nic po nim nie pozostanie. Ma-
kijaż ma tylko podkreślić coś, co już istnieje. 
Podobnie wizerunek. Musimy więc zacząć od 
siebie i swojego otoczenia. Budować rzeczy-
wistość wokół nas. Gdy osiemnaście lat temu 
przeprowadziłem się pod Warszawę, założy-
łem drużynę harcerską. Dzisiaj przewodni-
czący rady sołeckiej oraz połowa radnych to 
są harcerze. Robią coś dla tej społeczności. 
Udało mi się wychować ludzi, którzy nie my-
ślą tylko o sobie, uczą się języków, zarabiają 
pieniądze, robią karierę, zakładają rodzinę. 
Oczywiście to też jest ważne, bo jeśli wyko-
nują to dobrze, to też służą innym. Ale oni 
robią też coś ponad to, działają dla społe-
czeństwa. I to jest istota patriotyzmu. Chciał-
bym, by kiedyś ktoś powiedział o mnie: „był 
tu kiedyś taki patriota”. Ale niech zrobi to 
dopiero po jakimś czasie, gdy zobaczy owo-
ce mojej pracy.

Czyli zdaniem Pana należy krzewić pa-
triotyzm lokalny?
Naturalnie. Od tego trzeba zacząć. To, co 
nam się udało po 90’ roku w III Rzeczypospo-

Kraj, który trzeba zobaczyćKraj, który trzeba zobaczyć
– Szukając kanonu patriotyzmu, powinniśmy się zastanowić od czego się to słowo 
wywodzi. Patria, czyli ojczyzna. A więc słowo „patriotyzm” wskazuje na moją oso-
bistą relację wobec ojczyzny. Relacja ta wywodzi się już z przykazania Mojżeszowe-
go: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Patriotyzm, niepodległość i wolność to nie są 
rzeczy nam raz dane, ale zadane. Każde pokolenie musi odczytać na nowo, co one 
dla niego znaczą – powiedział prof. dr hab. Grzegorz Nowik podczas konferencji 
„Oblicza patriotyzmu – historia a współczesność” zorganizowanej 8 listopada b.r. 
w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
Prof. Grzegorz Nowik jest wicedyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów-
ku, pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN, instruktorem harcerskim, 
autorem kilku książek. Swoimi przemyśleniami na temat patriotyzmu postanowił 
podzielić się z czytelnikami „Naszej Służby”.
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Ostatnie tygodnie przed wylotem spędzi-
łem w Krakowie. Stanowiło to dla mnie 
niepowtarzalną okazję, by przychodzić do 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiew-
nikach. W tym świętym miejscu mogłem od-
dawać się modlitwie i rozmowie z Panem. 
Modląc się przy cudownym obrazie Jezusa 
Chrystusa oraz relikwiach św. Siostry Fau-
styny, zawierzałem nasz wylot na XI zmianę 
do Afganistanu oraz błagałem o szczęśliwy 
powrót wszystkich żołnierzy. Kładąc ręce na 
relikwiach św. Siostry Faustyny, czułem obec-
ność Boga. To dodawało mi sił i radości.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

(Ps 34)

Gdy w bazie Ghazni wszedłem do kaplicy i uj-
rzałem obok ołtarza ten sam obraz Jezusa Mi-
łosiernego z Łagiewnik, ogarnęło mnie wiel-
kie szczęście. Uświadomiłem sobie, że Bóg 
jest ciągle ze mną i będzie czuwał nad całą 
naszą zmianą. Zgodnie z propozycją naszych 
duszpasterzy: ks. ppłk. Zbigniewa Rećki, ks. 
ppor. Władysława Włodarczyka i ks. ppor. 
Artura Samsela postanowiłem, że zrobię 
wszystko, aby codziennie o godz. 15.00 przy-
chodzić i w godzinie Miłosierdzia Bożego za-
wierzać Jezusowi cały nasz Polski Kontyngent
Wojskowy. 
Podczas codziennej Mszy św. o godz. 17.00 
modlę się za rodzinę, przyjaciół oraz za tych, 
którzy potrzebują wsparcia. Modlitwa umac-
nia mnie, dodaje sił, usuwa strach przed dzia-
łaniem zła, którego tu wokół nas jest bardzo 
dużo. Z dumą służę jako lektor podczas Mszy 
św. i wiem, że jako oficer Wojska Polskiego 
mogę być przykładem dla innych. Moja zaży-
łość z Bogiem sprawia, że staram się być czło-
wiekiem otwartym na bliźniego, rozmowę
z nim i pomoc, jeśli jest taka potrzeba. 

 Jak łania pragnie wody ze strumienia,
 Tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!

(Ps 42)

Dzięki naszym kapłanom utworzyła się gru-
pa osób, która stara się przychodzić syste-
matycznie na wspólne spotkania w kaplicy. 
Jesteśmy dla siebie jak rodzina. Spotykamy 
tu nie tylko Polaków, ale też Amerykanów
i kilku kolegów z Indii.

Często rozmawiamy z naszymi kapłanami
i z wielkim zainteresowaniem słuchamy opo-
wiadań o ich dotychczasowej posłudze peł-
nionej w czasie misji w Argentynie, Libanie, 
Syrii. Staliśmy się przyjaciółmi, którzy mogą 
porozmawiać na każdy temat, zdobyć odpo-
wiedzi na nurtujące nas pytania. Spotkania 
te ugruntowują nas w wierze i nadają kieru-
nek naszemu dalszemu postępowaniu.

Stwórz, o Boże we mnie serce czyste
I odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!

(Ps 51)

My, Polacy, bardzo lubimy wspólnie śpiewać. 
Dzięki ks. Zbyszkowi Rećce mamy tu taką na-
miastkę biesiadowania. Przed Mszami św.
w Bazie Vulcan śpiewamy razem piosenki, m.in. 
rockowe, patriotyczne, biesiadne. Na twarzach 
żołnierzy pojawia się wtedy uśmiech. Często  
zdarza się, że podchodzą i dziękują za to, że 
mogą oderwać się od trudnej rzeczywistości
i choć na chwilę przenieść się do Polski, gdzie 
znajomi grillują, spotykają się czy śpiewają.
Podczas naszej służby stale odczuwaliśmy 
obecność Jezusa i Maryi. Mogłem zaobser-

wować, że żołnierze gorąco modlili się na ró-
żańcu oraz uczestniczyli w Nabożeństwach 
Majowych. Każdy zajęty był wewnętrzną 
rozmową z Matką ukochanego Jezusa. Były 
łzy i uśmiech. Każdy, kto wychodził z mo-
dlitwy, sprawiał wrażenie szczęśliwego oraz 
spełnionego.
Mimo wielu niebezpiecznych sytuacji, różnych 
wydarzeń, do dnia dzisiejszego nie straciliśmy 
nikogo z naszych kolegów. Wiemy, że stano-
wi to efekt naszej modlitwy oraz zawierzenia 
wszystkich żołnierzy i pracowników wojska 
PKW w Afganistanie. Do końca naszej zmiany 
będziemy prosić Najwyższego Pana o opiekę, 
o to, by Najświętsza Maryja Panna otoczyła 
nas swoim płaszczem. Wiem, że mój święty 
szkaplerz, który noszę jest dla mnie tarczą 
obronną przed złem i nieszczęściem.
Mimo trudów, jakim musimy tu stawić czoła 
każdego dnia, staram się wszystko zawierzać 
Bogu, a kiedy mam słabszy dzień, patrząc na 
obraz w kaplicy, w głębi duszy powtarzam: 
„Jezu, ufam Tobie”.

Kpt. Przemysław Ścibor 
Ghazni 16.09.2012 r.

Kpt. Przemysław Ścibor uczestniczył w XI zmia-
nie PKW w Afganistanie. Jego świadectwo 
pochodzi z tego okresu. Od października mis-
ję poprzedników kontynuuje XII zmiana pod 
dowództwem gen. bryg. Andrzej Tuza.

ŚwiadectwoŚwiadectwo

Kiedy wspólnie z rodziną podjąłem decyzję o wyjeździe na misję do Afganistanu, 
czułem naturalny lęk o siebie i swoich najbliższych, ale jednocześnie dumę z tego, 
że będę mógł, jako Polak, pomóc biednej ludności tego kraju. Znajomi i rodzina 
pytali mnie, czy nie boję się jechać na wojnę? Odpowiadałem wtedy, że mam opie-
kuna, który ciągle jest przy mnie.
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Kaplica w Ghazni z obrazem Jezusa Miłosiernego

Zawierzyłem swoją służbęZawierzyłem swoją służbę
w Afganistaniew Afganistanie
Jezusowi MiłosiernemuJezusowi Miłosiernemu

Kościół Garnizonowy p.w. Matki Boskiej Różańco-
wej w Dziwnowie posiada jedyny w Polsce ołtarz 
poświęcony spadochroniarzom 1 Batalionu Sztur-
mowego. Jego projektantem i wykonawcą był żoł-
nierz 1bsz, obecny członek Związku Polskich Spa-
dochroniarzy (ZPS) Ryszard Hałas. 
Ceremonia odsłonięcia i konsekracji ołtarza miała 
miejsce 27 września.2008 roku. Przewodniczyli jej 
ks. kanonik Dariusz Żarkowski i ks. kapelan kmdr 
por. Mirosław Biernacki. W ceremonii uczestniczyły 
poczty sztandarowe jednostek garnizonu i poczet 
III Oddziału ZPS w Dziwnowie, który jest również 
fundatorem ołtarza.
Praca nad projektem, konstrukcją i rzeźbą ołtarza 
trwała 24 miesiące. Cała konstrukcja posiada wy-
miary 320x180cm. Podstawa ołtarza wykonana 
jest z drewna dębowego, lipowego i orzecha wło-
skiego. W centrum znajduje się odznaka spadochroniarzy 1bsz, a na skrzydłach widnieją 
emblematy jednostek garnizonu w Dziwnowie:  JW 1401 – Pułk Rozpoznania Radiotechnicz-
nego i JW 5018 – 8 Kołobrzeski Batalion Saperów. 
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Ołtarz komandosówOłtarz komandosów
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trwał proces germanizacji i rusyfikacji pod-
bitego narodu. Nie był to więc jakiś jednora-
zowy spektakularny akt autoryzowany przez 
władze zaboru pruskiego. To był proces, 
wspierany również przez polskich kolabo-
rantów, którym bardziej zależało na karie-
rach i apanażach w administracji zaborcy 
niż na odzyskaniu utraconej Niepodległości. 
Cytowany wyżej hrabia Zygmunt Krasiński, 
nasz narodowy wieszcz, tak przenikliwie 
demaskował tę strategię zatruwania duszy 
narodu polskiego: „Będzie się popierać ze-
psucie obyczajów, ze świętej religii uczyni się 
straszaka, aby obrzydzić ją szlachetnym ser-
com, podłość będzie się nagradzać orderami 
i zaszczytami, lud ogłupiać wódką, szlachtę 
szlifami i stanowiskami, a na głowy tych, co 
będą stawiać opór, wyznaczy się cenę, aby 
rozprawić się z nimi w stosownej chwili”. 
Świetnie zilustrował tę zaborczą strategię 
i działania prawych Polaków ze wszystkich 
stanów serial emitowany już dość dawno
w telewizji publicznej „Najdłuższa wojna no-
woczesnej Europy”.
Polityka germanizacji czyli wynaradawiania 
Polaków była prowadzona konsekwentnie, 
metodą małych kroków. Jak ważnym instru-
mentem spójności wspólnoty narodowej, 
pozbawionej własnego państwa, jest język 
ojczysty i nauczanie religii w tym języku?.. 
Uderzenie zaborcy było więc wymierzone 
precyzyjnie w tę najwrażliwszą tkankę po-
czucia tożsamości narodowej. Na pierwszy 
ogień poszło sądownictwo. Już w 1817 r. 
rząd pruski przyznał pierwszeństwo języko-
wi niemieckiemu w sądownictwie na terenie 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Kolejny 
krok to systematyczne (od 1825 r.) usuwanie 
polskich nauczycieli z gimnazjów. W 1827 r. 
rząd pruski wymagał już od wszystkich na-
uczycieli szkół elementarnych znajomości 
języka niemieckiego. Rok 1832 r. przyniósł 
kolejne ograniczenia w posługiwaniu się ję-
zykiem polskim w życiu publicznym i urzędo-
wym. Ustawy z 1850 r. uderzały w wolność 
prasy i stowarzyszania się. Uderzenie w wol-
ność słowa to pokusa wszelkiej władzy, której 
rzeczywistą intencją i celem jest zniewolenie
narodu.
Okres nasilenia walki z polskością to oczy-
wiście rządy kanclerza Otto von Bismarcka z 
jego Kulturkampf. Polityka „małych kroków” 
miała doprowadzić do całkowitego zgerma-
nizowania szkolnictwa. Tak wytrawny polityk 
jak Bismarck dobrze wiedział, że konsekwen-

cją „reformowania edukacji”, podporządko-
wanej projektom ideologicznym, zawsze jest 
skolonizowanie kultury.
Na podstawie rozporządzenia Guenthera,
z dnia 27 października 1873 r., w całym 
szkolnictwie ludowym na terenie Poznań-
skiego język niemiecki stał się językiem wy-
kładowym, z wyjątkiem nauczania religii i 
śpiewu kościelnego. 
Uderzenie w samo serce polskości – w modli-
twę po polsku, to był ostatni akt odbierania 
Polakom duszy. Czara goryczy przelała się w 
Katolickiej Szkole Ludowej przy ul. Kościel-
nej we Wrześni w 1901 r. I niech nikogo nie 
zwiedzie słowo „katolicka” w nazwie szkoły. 
Władze kościelne nie miały nad nią żadnej 
jurysdykcji. Szkoła była całkowicie podpo-
rządkowana administracji zaborcy. 
Czara goryczy się przelała, a dzieci z Wrze-
śni w swoich małych, ale mężnych sercach 
usłyszały „non possumus” – nie możemy się 
zaprzeć wiary ojców… i nie ulękły się razów. 
Wychodziły ze szkoły z książkami i zeszyta-
mi pod pachą, bo nie mogły ich utrzymać
w opuchniętych dłoniach… 
Gdy dzieci z telewizyjnego„Ziarna” zapyta-
ły biskupa Antoniego Długosza, czy dzieci
z Wrześni poniosły porażkę, bo zostały do-
tkliwie pobite, Pasterz częstochowski odpo-
wiedział: Nie, bo ich odwaga zrodziła od-
wagę następnych uczniów. Za przykładem 
dzieci wrzesińskich poszli uczniowie w in-
nych szkołach zaboru pruskiego. W 1906 r. 
opór dzieci, podtrzymywany przez rodziców, 
przybrał nawet postać powszechnego straj-
ku, skoro w chwili największego nasilenia 
protestu strajkowało ok. 75 tys. dzieci w ok. 
800 szkołach, na łączną liczbę 1100 szkół na 
tym terenie.
Jęk bitych wrzesińskich dzieci usłyszał świat:
(...) A choćbyście bili/Nie pomoże wiele/Po 
polsku mówimy/W domu i w kościele!...

Milczenie w Jarocinie

Apogeum oporu wrzesińskich dzieci wobec 
polityki germanizacyjnej poprzedziły różne 
inne formy sprzeciwu młodych Polaków. Za-
nim nastąpiło frontalne uderzenie pruskiego 
aparatu ucisku, strategia władz, rozpisana 
na role, głosy i akty przemocy wobec pod-
bitego narodu, przewidywała „miękkie te-
stowanie”. Jak daleko przedstawiciele admi-
nistracji zaborczej mogą przesuwać granice 
zaparcia się siebie Polaków.
W 1883 r. zorganizowali polityczny spektakl 
w postaci pokazowej lekcji religii w Jarocinie. 
Tam odbywała się powiatowa konferencja 
nauczycieli szkół ludowych. Gdy nauczyciel 
religii zaczął mówić do dzieci i odpytywać 
po niemiecku …odpowiedziało mu solidarne 
milczenie.
Metoda kija i marchewki to stały element 
gry władzy o totalitarnym charakterze, jakim 

Władza, która opiera się na sile i terrorze, a z podwładnych próbuje uczynić zastra-
szonych niewolników, nigdy nie doceniała siły bezsilnych i mądrości najmniejszych. 
Tak było za Nerona, który nie docenił siły ducha chrześcijan. Tak rządził Stalin, który 
pytał butnie i drwiąco: Papież? A ile on ma dywizji? Tak postąpił Feliks Koralewski, 
nauczyciel, zaprzedany duchem zaborcy pruskiemu, który chłostał Bronię Śmido-
wiczównę i inne dzieci we Wrześni, w maju 1901 roku. Dziewczynka wzięła przez 
fartuszek niemiecki katechizm, żeby nie splamić sobie rąk. To był jej mały wielki 
protest przeciw pruskiemu zakazowi modlitwy po polsku. 

Łzy dzieci i…korona Arcybiskupa

„Za ten pacierz w własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie…”„Za ten pacierz w własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie…”

Każde pokolenie Polaków ma swoje Wester-
platte i swoją Wrześnię. Polskie losy, polska 
historia ma swoją wewnętrzną narrację, jakiś 
duchowy zapis, którego Autorem jest Pan 
ludzkich dziejów i Król wszechświata. Zgiełk 
świata globalnej cyfryzacji wysyła coraz wię-
cej mylnych sygnałów, które próbują zagłu-
szyć ten zapis. Ten wewnętrzny kod, wpisany 
w dzieje narodu polskiego, odczytać może 
tylko prawe sumienie. To w tym rezerwuarze 
ciszy zaczerpnąć można z krystalicznego źró-
dła, które uparcie płynie pod powierzchnią 
przemijających zdarzeń. – Polska potrzebuje 
ludzi sumienia – wołał w Skoczowie w 1995 r.
Jan Paweł II. Prorok naszych czasów nawo-
ływał też do „obrony Westerplatte” – takie-
go wymiaru zadań i wartości, które musimy 
obronić dla siebie, w sobie i dla następnych 
pokoleń. W przeciwnym razie „Katechizm 
polskiego dziecka” Władysława Bełzy, recyto-
wany dziś jeszcze przez przedszkolaków: Kto 
ty jesteś? – Polak mały, będzie tylko klepa-
niem pustych frazesów. A może nawet znaj-
dzie się w niedalekiej przyszłości na indeksie 
tekstów „nacjonalistycznych, ksenofobicz-
nych, i faszystowskich”. Jak wszystko, co bu-
dzi choćby dalekie asocjacje z umiłowaniem 
Boga i ojczyzny. W agresywnej oficjalnej pro-
pagandzie świadomość własnej tożsamości 
duchowej i narodowej była od co najmniej 
dwustu lat wpisywana w tę przewrotną logi-
kę. „Czym Twa ziemia? – Mą ojczyzną. Czym 
zdobyta? Krwią i blizną”.
Radość z Niepodległości w polskim wydaniu 
nie może być zredukowana do czczej zaba-
wy i fajerwerków. Ta radość, żeby nie stała 
się powierzchowną i czczą „radochą” dla 
bezmyślnej gawiedzi, musi być integralnie 
związana z głęboką refleksją, zakorzenioną 
w pamięci historycznej.
Łzy dzieci z Wrześni nie popłynęły darem-
nie… One też są wpisane w radość Niepodle-
głości. Jak papieskie memento: wolność nie 
jest dana raz na zawsze, ale i zadana. (Jan 
Paweł II) 
 

Małe kroki, wielka zasadzka

Zniewalanie narodu zaczyna się od zatru-
wania jego ducha. Dziewiętnastowieczni 
duchowi przewodnicy narodu świetnie to 
rozumieli: „Niczym Sybir, niczym knuty, lecz 
narodu duch zatruty, to dopiero bólów ból”
(Z. Krasiński). Zanim doszło do strajku szkol-
nego dzieci z Wrześni, przez prawie sto lat 
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była niewątpliwie władza administracji pru-
skiej. Być może efektem „marchewki” była 
chwilowa odwilż i pozory swobód demo-
kratycznych, jakie zostały zastosowane, gdy
w marcu 1890 r. stery rządu w Prusach po 
księciu Ottonie von Bismarcku, objął nowy 
kanclerz, hrabia Georg Leo von Caprivi de Ca-
prara de Montecucculi. Już rok później pruski 
minister oświaty von Zedlitz wydał pozwo-
lenie na prywatną naukę języka polskiego 
dla nauczycieli państwowych w pomieszcze-
niach szkolnych. Dwa lata wcześniej w Po-
znaniu reaktywowane zostało Arcybiskupie 
Seminarium Duchowne, skasowane w czasie 
bismarckowskiej walki z Kościołem.
Kija władza użyła już we Wrześni w 1901 r., 
kiedy to w marcu wydane zostało rozporzą-
dzenie, w myśl którego od kwietnia w dwóch 
najwyższych klasach (I i II) nauczanie religii 
należy prowadzić w języku niemieckim. Część 
uczniów klasy I odmówiła przyjęcia niemiec-
kich książek, inni oddawali je nauczycielowi 
lub zostawiali demonstracyjnie na ławkach. 
2 maja 1901 r. nauczyciel Feliks Koralewski 
zastosował chłostę wobec najbardziej opor-
nych – Bronisławy Śmidowiczówny i Stanisła-
wa Jerszyńskiego.
Przy dzieciach solidarnie stanęli rodzice. 
Wzmagające się represje nie złamały oporu. 
14. dzieci zagrożonych aresztem i chłostą 
milczało, gdy inspektor Winter nakazał im 
uczyć się po niemiecku „Kto się w opiekę 
odda Panu swemu”.
Najdłużej w oporze wytrwała Stefania Śmi-
dowiczówna, młodsza siostra Broni… 
Nie pomogły areszty, nie pomo-
gły procesy karne, dotkliwe bicie, 
inwigilacja policji. Na rodziców 
nakładano m.in. większy poda-
tek szkolny, coraz wyższe kary 
administracyjne za tzw. „żmudy 
szkolne”, czyli nieobecność na 
lekcji. Szczególnie dotkliwą karą 
było przedłużanie nauki poza
14 rok życia i cofanie dzieci
z klas wyższych do niższych.
Represje wrzesińskie rozległy 
się głośnym echem w innych 
zaborach. Polacy zaczęli się 
jednoczyć.

Elity w obronie polskości

Mocnym głosem w obronie 
prześladowanych rodaków 
przemówiły ówczesne elity 
artystyczne i intelektualne. 
Nagrodzony literackim No-
blem za „Quo vadis” Henryk 
Sienkiewicz wykorzystał swoją 
sławę na chwałę i ku obronie 
swojego narodu. W krakow-
skim periodyku „Czas” pisarz 
opublikował dwa listy: w listo-
padzie 1901 r. – O gwałtach 
pruskich oraz List otwarty do 
J.C.M. Wilhelma II, króla pru-
skiego w listopadzie 1906 r. 
Odważnie krytykował postę-
powanie władz pruskich wo-
bec polskich dzieci i antypolską 
politykę pruską.

Akcję zjednywania opinii europejskiej w obro-
nie wrzesińskich dzieci rozwinęła we Włoszech 
Maria Konopnicka. W 1902 r. napisała wiersz 
„O Wrześni”: „Tam od Gniezna i od Warty/Biją 
głosy w świat otwarty./Biją głosy, ziemia jęczy: 
– Prusak dzieci polskie męczy!”
O walce dzieci o język ojczysty w szkole pi-
sał felietonista Bolesław Prus w „Kronikach 
Tygodniowych”. Ten temat poruszył również 
w swojej twórczości poeta młodopolski Kazi-
mierz Przerwa-Tetmajer.
Drugi nasz noblista Władysław Reymont na 
kanwie wydarzeń we Wrześni napisał opo-
wiadanie „W pruskiej szkole”(1909 r.).
 Żywo zareagowali również artyści i elity Za-
chodu Europy. Sama Sara Bernhardt zbierała 
podpisy pod protestem przeciw pruskiemu 
barbarzyństwu. We Francji protestowały licz-
ne środowiska, a prasa francuska podkreśla-
ła żywotność narodu polskiego „jako jeden
z wymownych dowodów, przemawiających za 
koniecznością istnienia niepodległej Polski”. 
Gwoli sprawiedliwości przywołać należy głos 
sprawiedliwego niemieckiego autora, który
w swoim artykule napisał: „Małych męczen-
ników wrzesińskich sławić będą niewątpliwie
w pieśni polscy poeci, a płomień tych poezji 
rozpali serca młodzieży do nowego oporu 
przeciw polityce, która ciągle jeszcze postę-
puje torami Bismarcka, mimo że nieustannie 
mnożą się przekonywające dowody, iż ta poli-
tyka do celu nas nie doprowadzi...”.
Zginąć musi potęga państwa, prześladującego 
kobiety i dzieci – te słowa padły w Ameryce, 
gdy przebywał tam brat cesarza niemieckiego.

 Korona na trumnie Arcybiskupa

Zapis roli polskiego duchowieństwa w odzy-
skaniu przez Polskę Niepodległości po 123. 
latach zaborów (i ignorancja wielu nawet 
wykształconych Polaków na ten temat) nadal 
zawiera wiele białych plam. Czy my, potom-
ni, jesteśmy wdzięczni i sprawiedliwi w oce-
nie ich roli? Polacy nie doceniali często ciche-
go (ale przecież, zgodnego z jednym z po-
leceń Pana Jezusa) działania takich wielkich 
Kościoła, jak Abp Szczęsny Feliński w zaborze 
rosyjskim (podejrzewany nawet o serwilizm 
wobec cara) czy choćby Abp Florian Stablew-
ski w zaborze pruskim. Ze współczesnych 
warto przypomnieć postawę niezłomnego 
wobec komunistów (choć „cichego”)Biskupa 
Jana Pietraszkę…

* * *

8 września 1900 r. na wiecu protestu wobec 
postępującej germanizacji w Poznaniu Pola-
cy wydali odezwę, w której prosili o pomoc 
arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego 
oraz samego papieża.
Abp Florian Stablewski w suplice skierowanej 
17 września 1900 r. do cesarza Wilhelma II 
prosił o odwołanie antypolskich i antyreligij-
nych represji.
Arcybiskup pisał: „Wyrugowanie języka pol-
skiego nawet z nauki religii w kraju będącym 
kolebką państwa polskiego jest podwójnym 
ciosem: przeciwko religii i narodowości”. Ce-
sarz niemiecki Wilhelm II zignorował memo-

riał Abp. Stablewskiego i nawet nie 
odpisał. Polecił jednemu ze swych 
ministrów oddalić protest arcybi-
skupa.
W swoim testamencie Abp Sta-
blewski pisał: „Wobec przeci-
wieństw narodowych, szczególniej 
na polu szkolnictwa, uczyniłem 
wszystko, co było możliwem, aby 
nie tylko religią ale i język ojczysty 
jako środek nauki religijnej za-
chować. Do Najjaśniejszego Pana 
wysyłane memoriały moje o tem 
świadczą. Gdy mi się nie udało 
przekonać, musiałem Kościoło-
wi powierzyć to zadanie. Widok 
systematycznego usuwania owie-
czek moich z posiadania ziemi, 
obrazy cmentarne, które podczas 
moich wizytacyi podejmowanych 
właśnie w stronach przez kolo-
nizacją najbardziej dotkniętych 
serce moje do głębi poruszało,
a boleść i żal stały się może jed-
nym z powodów mojej sercowej
choroby”.
Ukoronowaniem jego ziemskiej 
drogi była nagroda najbardziej za-
szczytna dla Pasterza.
Polskie dzieci na jego trumnie 
(zmarł w 1906 r.) położyły ciernio-
wą koronę.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

 Pokolenie polskich dzieci z Wrześni dorastało do NIepodległości dzięki przekazowi 
rodziców i dziadków – świadków i bohaterów powstań narodowowyzwoleńczych
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Biskup, Żołnierz, Pielgrzym
120 rocznica urodzin ks. abp. Józefa Gawliny

Z gen. Władysławem Andersem w Jangi-Jul, czerwiec 1942 r.

Seminarium Duchownego we Wrocławiu 
– Śląsk Opolski leżał na terytorium diecezji 
wrocławskiej. Studia seminaryjne przerwa-
ła wojna. Został wcielony do niemieckiego 
wojska. Służył na froncie francuskim, potem 
bliskowschodnim, dostał się do niewoli an-
gielskiej. Po wojnie dokończył przerwane 
studia. 19 czerwca 1921 r. z rąk kardynała 
Adolfa Bertrama, biskupa wrocławskiego, 
otrzymał święcenia kapłańskie. Posługę ka-
płańską począł pełnić w nowej strukturze 
kościelnej: Administracji Apostolskiej Gór-
nego Śląska (od 1925 diecezji śląskiej),obej-
mującej tą część diecezji wrocławskiej, która 
znalazła się w granicach II RP. Jego talent
i możliwości szybko rozpoznał ówczesny 
administrator apostolski Śląska, ks. August 
Hlond, wkrótce pierwszy biskup śląski, a na-
stępnie arcybiskup gnieźnieński i poznański, 
Prymas Polski. W 1927 r. (kardynał Hlond 
„maczał w tym palce”) ks. Gawlina został 
kierownikiem Biura Prasowego Episkopatu 
Polski, a niebawem pierwszym dyrektorem 
Katolickiej Agencji Prasowej – zorganizował 
te instytucje od podstaw. Miało to miejsce
w szczególnym okresie: po zamachu ma-

18 listopada minęła 120 rocznica urodzin 
abp. Józefa Gawliny – drugiego Biskupa 
Polowego Wojska Polskiego w dziejach Rze-
czypospolitej, po wojnie opiekuna emigracji 
polskiej rozsianej po całym świecie, Pasterza, 
który drogi polskich żołnierzy podczas II woj-
ny światowej rozświetlał blaskiem Chrystuso-
wej Ewangelii i przesłaniem nadziei: „Będzie 
Polska w Imię Pana”. 

Proboszcz śląskich robotników

Urodził się w Strzybniku, w pow. raciborskim, 
na Śląsku Opolskim. Choć jego rodzinna zie-
mia już od czasów Kazimierza Wielkiego 
znajdowało się poza granicami Polski, jej rol-
nicza ludność (ojciec przyszłego biskupa był 
właścicielem 16 morgowego gospodarstwa) 
w zdecydowanej większości była polska i ka-
tolicka, opierała się germanizacji i protestan-
tyzacji. Młody Józef na krótko przed maturą 
został wydalony z niemieckiego gimnazjum 
w Rybniku za uczestnictwo w tajnym kółku 
polskim; maturę zdał jako eksternista w gim-
nazjum w Rybniku. Już w szkolnych latach 
wiedział jaką pójdzie drogą. Wstąpił do 

„Syn ziemi śląskiej, Polak z krwi i kości, ciągle w drodze do swojej ojczyzny, roz-
miłowany w ziemi polskiej, umarł z dala od ziemi ojczystej, której oddał całe życie 
swoje, za którą walczył na wszystkich lądach i morzach wszystkich krajów i czę-
ści świata (…) – to słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, skreślone po nagłej 
śmierci abp. Józefa Gawliny w Rzymie, 21 września 1964. Nadeszła, kiedy przygo-
towywał wystąpienie poświęcone duszpasterstwu pośród emigracji. Następnego 
dnia miał je wygłosić podczas obrad Soboru Watykańskiego II. 23 września na 
cmentarzu Campo Verano żegnało go ponad dwustu biskupów – Ojców Soboru, 
pod przewodnictwem Prymasa Polski. 8 kwietnia 1965 r. jego doczesne szcząt-
ki przeniesiono na cmentarz żołnierzy polskich na Monte Cassino. Na grobowej 
płycie znalazły się m.in. słowa: „Mówić będzie polskiemu pielgrzymowi o tym, 
że Biskup, Żołnierz i Pielgrzym spoczął wśród Braci, z którymi szedł razem w bój
o wolną Polskę”.

Będzie Polska w Imię PanaBędzie Polska w Imię Pana

jowym Józefa Piłsudskiego, który wywołał 
głębokie podziały i napięcia, także na linii 
rząd-Kościół. Po dwóch latach powrócił
z Warszawy do Katowic, kierował diecezjalną 
Akcją Katolickiej, a w 1931 r. został probosz-
czem parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie 
(obecnie Chorzów) – największej parafii ro-
botniczej na Górnym Śląsku. 

Drugi Biskup Polowy Wojska Polskiego

Po rezygnacji bp. Stanisława Galla, 14 lutego 
1933 r. ks. Gawlina został mianowany przez 
Ojca Świętego Piusa XI Biskupem Polowym 
Wojska Polskiego.
Władze państwowe wysuwały na to stano-
wisko innych kandydatów. „Ksiądz nie jest 
moim kandydatem. Lecz zgodziłem się na 
Księdza. To znaczy, że nie zgodziłem się, ale 
przyjmuję, ponieważ nie mogę toczyć walki
z Ojcem Świętym” – oświadczył Józef Piłsud-
ski w czasie pierwszej rozmowy z ks. Gaw-
liną. Sakrę biskupią przyjął w Królewskiej 
Hucie 19 marca 1933 – w dniu swoich imie-
nin. Głównym konsekratorem był kardynał 
August Hlond, wojsko reprezentował m.in. 
inspektor armii gen. Kazimierz Sosnkowski.
Miał wówczas ledwie czterdzieści lat. Był 
najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. 
Przez sześć lat swej posługi w okresie pokoju 
(1933–1939) dał się poznać jako dynamicz-
ny organizator duszpasterstwa w Wojsku 
Polskim – w okresie narastających napięć, 
agresywnych żądań Niemiec, intensywnych 
przygotowań do spodziewanej wojny. Za-
słynął jako świetny kaznodzieja (szerokim 
echem odbiło się jego kazanie na pogrzebie 
Marszałka Piłsudskiego). Był wyrazistą po-
stacią w Episkopacie Polski. Miał znakomite 
stosunki w sferach rządowych. Mimo po-
czątkowej rezerwy, szybko zdobył zaufanie
i sympatię Józefa Piłsudskiego. 

Biskup-Żołnierz

Na wybuch wojny zareagował płomiennym 
listem pasterskim skierowanym do Wojska 
Polskiego („Wojna nasza – to wojna święta. 
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Oczyście więc serca i uświęćcie dusze wasze. 
Bądźcie godnymi bojownikami Boga i Polski” 
– pisał). Na początku września na rozkaz Na-
czelnego Wodza opuścił Warszawę i ruszył
w ślad za nim na wschód. W Łucku, pod-
czas nalotu niemieckiego, na jego oczach 
zginął, rażony odłamkiem, osobisty kapelan, 
ks. mjr Mikołaj Drużbacki, sam został ranny.
18 września przekroczył granicę polsko-ru-
muńską. Nie wiedział, że już nigdy nie po-
wróci do Ojczyzny.
Lata wojennej posługi bp. Gawliny to wielki 
temat, godny obszernej monografii. Służył 
organizującym się na Zachodzie Polskim Si-
łom Zbrojnym i strukturom emigracyjnego 
rządu. Stał się niekwestionowanym autory-
tetem duchowym, dla tych wszystkich, któ-
rzy podjęli walkę o Niepodległą. Jego jurys-
dykcji podlegali polscy żołnierze szkolący się
i walczący w krajach Europy, w Kanadzie, na 
Bliskim Wschodzie, w ZSRR (w latach 1941-
-1942), lotnicy, marynarze na oceanach i mo-
rzach świata. Organizował duszpasterstwo 
wojskowe. Głosił nieprzerwanie Ewangelię 
nadziei, wiarę w odmianę polskiego losu:
„W Imię Boże walczymy, w Imię Boże zwycięży-
my. Będzie Polska w Imię Pana”, ukazywał nie-
wzruszone dziedzictwo wiary: „Chociażby się 
załamały systemy społeczne, i dotychczasowa 
struktura dziejów, mimo wszystko pozostanie 
Słowo Boże, Prawda Boża, Miłość Boża”. Ce-
lebrował Msze św., wygłaszał kazania, prze-
mawiał przez radio, publikował odezwy i listy 
pasterskie, patronował licznym wydawnictwo 
religijnym, założył dwa seminaria duchowne: 
w Bejrucie (Liban) i Glasgow (Wielka Bryta-
nia)… W kwietniu 1940 r. dokonał uroczyste-
go poświęcenia Armii Polskiej Najsłodszemu 
Sercu Jezusa. To z jego inicjatywy prezydent 
RP Władysław Raczkiewicz przywrócił Imię 
Boże na sztandary wojskowe (tzn. napis: Bóg-
Honor-Ojczyzna). Był wszędzie tam, gdzie byli 
żołnierze. „Dziennik Żołnierza Armii Polskiej 
na Wschodzie”, informował, że do 24 maja 
1944 r.: „Ks. Biskup Polowy odbył (…) po-
nad 90 tys. mil lotu nad Europą, Azją, Afryką
i Ameryką – często w nadzwyczaj trudnych 
i niebezpiecznych warunkach” – odwiedza-
jąc polskie wojskowe formacje. Pamiętna 
była jego podróż w 1942 r. przez Środkowy 
Wschód i Iran (stacjonowały tam polskie od-
działy) do ZSRR. Przez trzy miesiące przeby-
wał wśród żołnierzy Armii Polskiej w ZSRR, 
m.in. 5 500 żołnierzom i uchodźcom cywil-
nym udzielił sakramentu bierzmowania. Był 
znakiem Kościoła i Ojczyzny dla tysięcy nie-
dawnych łagierników. Trzeba dodać, że 3 paź-
dziernika 1942 r. Ojciec Święty Pius XII mia-
nował bp. Gawlinę także ordynariuszem dla 
polskich uchodźców cywilnych na Wschodzie 
(przebywających w ZSRR i ewakuowanych
z „nieludzkiej ziemi’). Towarzyszył II Korpu-
sowi gen. Andersa w kampanii włoskiej. Pod 
Monte Cassino rozpoczął celebrację Mszy św. 
w intencji zwycięstwa, tak „aby Podniesienie 
wypadło na początek natarcia”. Podczas bitwy 
pełnił posługę sanitariusza. „Drodzy Bracia! 
Jako wasz Pasterz z głębi serca dziękuję Bogu, 
że mi pozwolił być z Wami w tych dniach krwi 
i chwały Waszej, o których w najdalsze czasy 
wspominać będą polskie pokolenia” – pisał
w liście pasterskim z okazji zwycięstwa. Był na 

linii frontu podczas bitew o Loreto i Ankonę.
Z rąk Naczelnego Wodza, gen. broni Kazimie-
rza Sosnkowskiego, otrzymał Krzyż Srebrny 
Orderu Wojennego Virtuti Militari za wielo-
krotnie wykazywane osobiste męstwo. „Wie-
lu z nas przyzwyczaiło się do widoku starsze-
go pana w płaszczu przeciwiperytowym i fu-
rażerce na bakier, jadącego łazikiem (…) na 
pierwszą linię do swoich żołnierzy, dającego 
wszystkim przykład wierności obowiązkom
i męstwu” (pismo „W Imię Boże, 15 VIII 1944). 
W 1945 r., w dniu święta 3 Maja, w niemiec-
kim stalagu Oberlangen odprawił Mszę św 
dla kobiet – uczestniczek Powstania Warszaw-
skiego, uwolnionych przez pancerniaków 
gen. Stanisława Maczka. To był ostatni akord 
wojennej posługi Biskupa Polowego, pełnio-
nej z oddaniem przez niemal pięć lat. 
Po zakończeniu wojny pozostał w Rzymie. Od-
rzucał narzucony Polsce system polityczny. Już 
w styczniu 1945 r., komentując przekształce-
nie się lubelskiego PKWN w rząd tymczasowy, 
stwierdzał „z całą świadomością i powagą, że 
jedna jest tylko Konstytucja Polska, na którą 

wszyscy żołnierze składaliśmy przysięgę, je-
den Prezydent Rzeczypospolitej, legalnie na 
tej podstawie wyznaczony – Władysław 
Raczkiewicz, któremu winniśmy w sumieniu 
posłuszeństwo i jeden prawowity Rząd Polski 
przez niego mianowany. Komitet Lubelski jest 
grupą uzurpatorów, kto by się wypowiedział 
za nim przeciw prawowitej władzy polskiej, 
postępuje wbrew obowiązkom obywatela
i zasługuje na miano zdrajcy ojczyzny”.

Biskup-Pielgrzym

Posługę Biskupa Polowego Polskich Sił 
Zbrojnych na uchodźstwie pełnił do 1947 r.
(w 1953 r., Ojciec Święty wyniósł go do god-
ności arcybiskupa tytularnego). Wcześniej,
w lutym 1945 r., Stolica Apostolska powie-
rzyła mu także jurysdykcję „nad wszystkimi 
emigrantami i wygnańcami polskimi poza 
krajem”, a 29 stycznia 1949 r. Ojciec Świę-
ty Pius XII mianował Protektorem Emigracji 
Polskiej, liczącej wówczas ok. 7 milionów 
osób. Stał się „bezdomnym Pasterzem naj-

rozleglejszej diecezji na świecie – bo rozcią-
gała się wszędzie tam, gdzie tylko nieszczę-
ście Ojczyny wygnało Polaków poza Kraj”
(„W Imię Boże). Docierał do skupisk zdemo-
bilizowanych żołnierzy w krajach Europy, 
w Ameryce, Australii, Afryce. Podzielał ich 
gorycz – „żołnierzy których zdradził świat”. 
„Lecz pokój jeszcze nie zawitał. Pokój, jako 
pieśń triumfu sprawiedliwego człowieka. Z ty-
siąca ran jeszcze broczy krwią nasza Ojczyna. 
Świat wobec nas był pochlebcą i okrutnikiem. 
Jakże nie przypominać owych czczych obieca-
nek, którymi zbyt pochopnie pojono męstwo 
polskie” – mówił w kościele św. Stanisława 
w Rzymie w trzecią rocznicę zdobycia Monte 
Cassino. Tym, których odwiedzał, niedawnym 
żołnierzom, „pielgrzymom wolności”, i starej 
emigracji, przynosił Chrystusowe przesłanie 
nadziei, umacniał w wierze i polskości. Jego 
głos rozlegał się wszędzie tam, gdzie trzeba 
było bronić interesów Polski, przypominać
o jej prawie do utraconej Niepodległości, 
dziedzictwie wiary i historii, współtworzącym 
tożsamość chrześcijańskiej Europy. 

„Wątpię, czy ktoś potrafi wskazać drugiego 
biskupa katolickiego, który w takim wymia-
rze zakosztowałby życia żołnierskiego, prze-
mierzył tyle krajów, który – jako duszpasterz 
wojskowy – świadczył także posługę kapłań-
ską dla rzesz rodaków poza granicami Kra-
ju, który by rozmawiał z tyloma władcami, 
dowódcami, dyplomatami z całego świata, 
co arcybiskup Gawlina” – pisał ks. kardynał 
Józef Glemp („Słowo wstępne” do zbioru 
przemówień, pism i rozkazów bp. Gawliny).
Warto wracać do życia i dziedzictwa posługi, 
myśli i czynów abp. Józefa Gawliny i to nie 
tylko z okazji okrągłych rocznic. 

 Jędrzej Łukawy

(Korzystałem m.in. z: Józef Gawlina, Wspo-
mnienia, Katowice 2004, Józef Feliks Gawli-
na – Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych, 
oprac. Andrzej Krzysztof Kunert; wstęp kard.  
Józef Glemp; przedmowa abp Szczepan We-
soły, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa, „Adiutor”, 2002)

Spotkanie z kobietami-żołnierzami, uczestniczkami Powstania Warszawskiego w obozie Oberlangen, 3 maja 1945 r.
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Album o gen. Kazimierzu Sosnkowskim

wił, że niedawno, po zakończeniu prac nad 
prezentowaną biografią, odnalazł się liczny 
zbiór korespondencji i dokumentów genera-
ła Sosnkowskiego, dlatego liczy na kolejne 
wydanie lub suplement do obecnego. Piotr 
Sosnkowski podziękował również władzom 
stolicy za upamiętnienie ojca poprzez nada-
nie stadionowi KS Polonia imienia gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego.
Jerzy Kirszak podkreślił, że do napisania 
biografii gen. Sosnkowskiego zachęciła go 
lektura „Zeszytów Historycznych”, wydawa-
nych jeszcze przed przełomem 1989 roku. 
Zwrócił wtedy uwagę na Kazimierza Son-
kowskiego, jedynego generała broni wśród 
polskich dowódców we wrześniu 1939 roku, 
o którym w latach PRL-u niewiele pisano.
– Ta fascynacja rosła, kiedy śledząc jego losy 
zauważyłem, że pomimo licznych funkcji 
i odnoszonych w nich sukcesów, pozosta-
wał osobą niedocenianą i właściwie szerzej
nieznaną – powiedział. Dr Kirszak podkreślił, 
że album jest próbą przywrócenia należnej 
pamięci o generale. 
Kirszak od dawna interesuje się postacią 
Sosnkowskiego. Pod jego redakcją ukazała 
się w 2005 roku książka „Kazimierz Sosn-
kowski żołnierz, humanista, mąż stanu
w 120 rocznicę urodzin”. Znalazły się w niej 
referaty wygłoszone podczas międzynaro-
dowej konferencji naukowej zorganizowa-
nej na Uniwersytecie Wrocławskim, wydał 
także„Wybór pism” gen. Sosnkowskiego 
(Ossolineum 2009). 
Najbardziej spektakularnym przejawem fa-
scynacji generałem była wyprawa rekon-
strukcyjno-historyczna zorganizowana przez 
Kirszaka w siedemdziesiątą rocznicę przepra-
wy Sosnkowskiego przez Karpaty. Trwająca 
prawie tydzień podróż odtworzyła górską 
trasę przejścia generała Sosnkowskiego na 
początku października 1939 r. przez Karpaty 
(dziś znajdującą się w całości na terytorium 
Ukrainy) na Węgry, skąd przedostał się do 
Francji. 
Brali w niej udział także oprócz Kirszaka
(w roli ppłk. Demela), Kazimierz Ciechano-
wicz z Gdańska, działacz turystyczny i znawca 
Karpat (w roli gen. Sosnkowskiego), Tomasz 
Borucki z Rabki, leśnik, przewodnik górski
i znawca Karpat (w roli kpr. Kudeli) oraz dr 
Ireneusz Wojewódzki, historyk z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego (w roli inż. Scholza). 
Widać zatem, że autor nie tylko zgłębia do-
kumenty historyczne, ale możliwie dokładnie 
próbuje odtworzyć życie Generała.
W interesującej dyskusji, towarzyszącej pre-
zentacji albumu, wzięli udział prof. Grzegorz 
Nowik i prof. Zbigniew Wawer, którzy pod-
kreślili niezwykłą wartość książki jako źródła 
ikonograficznego nie tylko do życia i dzia-
łalności Sosnkowskiego, ale także realiów
II wojny światowej. Profesor Wawer z entu-
zjazmem podkreślał bogactwo zdjęć związa-
nych z II Korpusem Polskim. – Przedstawiona 
dziś biografia Kazimierza Sosnkowskiego

prezentuje w pigułce nie tylko jego same-
go, ale realia polityczne i wojskowe w jakich 
toczyło się jego życie – powiedział. Wyraził 
nadzieję, że seria IPN na temat generałów 
będzie kontynuowana. Profesor Nowik pod-
kreślał z kolei barwny język, jakim posłużył 
się autor pisząc biografię. – Dziś jest to rzecz 
szalenie istotna, bo obserwujemy stałe ob-
niżanie się poziomu pióra w kolejnych po-
koleniach Polaków. Biografia generała Sosn-
kowskiego jest napisana piękną polszczyzną 
– zachęcał. Zwrócił też uwagę na atrakcyjną 
szatę graficzną i unikalne fotografie. Dodał, 
że wielokrotnie wertował archiwa polskie 
i brytyjskie w poszukiwaniu zdjęć, a te za-
mieszczone w albumie są dla niego zupełnie 
nowe.
Obaj historycy podkreślali także obiektyw-
ność opisu burzliwych losów generała: 
przyjaźń z Józefem Piłsudskim, tragedię za-
machu majowego, próbę samobójczą, wrze-
sień 1939 roku, trudną współpracę z gen. 
Władysławem Sikorskim oraz Stanisławem 
Mikołajczykiem, poczucie opuszczenia przez 
aliantów w czasie Powstania Warszawskie-
go, odwołanie z funkcji Naczelnego Wodza 
oraz gorycz emigracji.
Historycy zgodnie uznali, że Kazimierz Sosn-
kowski nie był w sposób właściwy wyko-
rzystany jako polityk – przykładem może 
być rok 1936, gdy złożył gotowość objęcia 
funkcji premiera i przedstawił projekt daleko 
idących reform, zakładających między inny-
mi porozumienie z opozycją. – Sosnkowski 
chciał realizować po śmierci Piłsudskie-
go – powiedział profesor Nowik – politykę
w klimacie konsensusu. Było to, zdaniem hi-
storyków, zgodne z jego postawą przez całe 
życie.
Na koniec prezentacji autor raz jeszcze po-
dziękował wydawcy oraz rodzinie generała 
Sosnkowskiego. Zadedykował swoją pracę 
piątce synów generała, którzy czynnie brali 
udział m.in. w II wojnie światowej, wojnie
w Korei oraz rozwijaniu techniki wojskowej 
na potrzeby zachodnich armii. Wyraził żal, 
że ich zaszczytna służba w mundurze nie 
była służbą na rzecz Polski. – Nie mieli na 
to wpływu. Kształcili się i zdobywali uznanie 
tam, na Zachodzie. Ta książka to ukłon w ich 
stronę. Gdy zaczynałem pisać biografię ojca 
było ich pięciu, teraz żyje już tylko dwóch, 
a każdy z nich niesie ze sobą interesującą 
historię. Ich biografia to uzupełnienie losów 
generała Sosnkowskiego – powiedział.
Przygotowany przez Kirszaka album jest wy-
dawnictwem wyjątkowym. Zawiera obszer-
ny szkic biograficzny, poruszający wszyst-
kie najważniejsze epizody z życia generała. 
Również te najtrudniejsze, bez omijania 
spraw drażliwych, jak na przykład postawa 
generała Andersa wobec nacisków Angli-
ków na odwołanie Sosnkowskiego z funkcji 
Naczelnego Wodza. Największą wartością
i atrakcją albumu jest jednak jego wspaniała 
szata graficzna, niezwykle bogata warstwa 

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania 
przez prof. Tomasza Nałęcza listu Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego do uczestni-
ków spotkania. Prezydent podkreślił, że ge-
nerał Sosnkowski to „jedna z najwybitniej-
szych postaci Polski międzywojennej i cza-
sów wojny”. – To osobistość, która odcisnęła 
swoje piętno na kształcie II Rzeczypospolitej 
i pozostaje jednym z symboli niezłomnej 
walki Polaków w czasie II wojny światowej – 
zarówno na frontach, jak i w okupowanym 
kraju – napisał.
Bronisław Komorowski zaznaczył, że gen. 
Sosnkowski jest przykładem człowieka „bez 
reszty oddanego własnemu państwu, a jed-
nocześnie dążącego do budowania zgody 
ponad podziałami w imię wspólnego do-
bra”, jest też – zdaniem Prezydenta – „ak-
tualnym wzorem patriotyzmu dla kolejnych 
pokoleń Polaków”.
Piotr Sosnkowski dziękując władzom IPN za 
wydanie albumu podkreślił, że nie spodzie-
wał się tak bogatego opracowania sylwet-
ki ojca. Opisał swego ojca jako człowieka 
„całkowicie poświęconego idei wskrzesze-
nia Polski”. – Pomimo licznych zasług dla 
Polski nasz ojciec dotąd nie doczekał się po-
mnika. Mówię dotychczas, dlatego, że ten 
album jest pomnikiem cenniejszym niż ze 
spiżu. On zawsze nam powtarzał, że od po-
mników, uroczystości na cześć i bankietów 
ważniejsze są książki, które żyją wiecznie – 
podkreślił. Syn generała wyraził radość, że 
wspaniale wydany album będzie doskonałą 
pomocą historyczną dla młodzieży. Wyja-

Album „Generał Kazimierz Sosnkow-
ski (1885–1969)” został uroczyście za-
prezentowany w stołecznym Centrum 
Edukacyjnym Instytutu Pamięci Naro-
dowej „Przystanek Historia” im. Janu-
sza Kurtyki. Promocji albumu towarzy-
szyła dyskusja z udziałem autora, dr. 
Jerzego Kirszaka oraz prof. Grzegorza 
Nowika, wicedyrektora Muzeum Józefa 
Piłsduskiego i prof. Zbigniewa Wawra, 
dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. 
Specjalnie na uroczystość przybył Piotr 
Sosnkowski, jeden z dwóch żyjących sy-
nów generała. Zaprezentowany album 
ukazał się dokładnie w 127. rocznicę 
urodzin generała. 

Katolicki elementarz
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæNiebanalne
życiorysy

Urodził się 13 kwiet-
nia 1906 roku w Go-
rzycach w powie-
cie tarnobrzeskim, 
jako syn Wojciecha, 
organisty i Józefy
z Madejów.

28 maja 1924 roku zdał egzamin maturalny 
w Gimnazjum im. Hetmana Jana Tarnow-
skiego w Tarnobrzegu i wstąpił do Semina-
rium Duchownego w Przemyślu. 15 sierp-
nia 1928 roku przyjął święcenia kapłańskie
z rąk biskupa przemyskiego Anatola Nowa-
ka. Służbę kapłańską rozpoczął jako wika-
riusz w Krzemienicy koło Łańcuta. Od 1932 r. 
był wikariuszem w Golcowej koło Brzozowa. 
W 1934 roku otrzymał powołanie do służby 
czynnej w Wojsku Polskim. Został probosz-
czem parafii wojskowej Świętego Jerzego w 
Kaliszu.
25 sierpnia 1939 r. otrzymał nominację na 
proboszcza 25 Dywizji Piechoty wchodzą-
cej do Armii „Poznań”. 5 września 1939 r. 
wyjechał na inspekcję Ośrodka Zapasowego 
Dywizji w Kielcach. Ponieważ miasto było 
już w rękach niemieckich, z trudem prze-
dostał się do Warszawy. 11 września został 
mianowany dziekanem Obrony Warsza-
wy. 23 września, rozkazem gen. Waleriana 
Czumy, dowódcy Obrony Warszawy, został 
mianowany dziekanem Armii „Warszawa”. 
Zorganizował służbę duszpasterską obrony 
stolicy. W ogniu walk wizytował poszcze-
gólne odcinki obrony. Utworzył pogotowie 
Duszpasterstwa Cywilnego, złożone z kape-
lanów, którzy po nalotach i ostrzale artyle-
ryjskim wyruszali w różne dzielnice stolicy, 
by nieść pomoc religijną potrzebującym. 
Ogółem w zorganizowanej przez niego służ-
bie duszpasterskiej obrony Warszawy słu-

żyło 148 księży kapelanów na froncie oraz
240 w szpitalach.
Za bohaterstwo w walkach kampanii pol-
skiej 1939 roku został odznaczony Orderem 
Virtuti Militari V klasy numer 12308.
Po kapitulacji Warszawy, jako kapelan służby 
stałej, podjął decyzję o pójściu do niewoli, 
uważając, że powinien dzielić los żołnierzy. 
Zalecenie takie wydał wszystkim kapelanom 
zawodowym, kapelanom rezerwy polecił 
wrócić do swoich miejsc pracy duszpa-
sterskiej lub dobrowolnie pójść do niewo-
li. Przebywał w oflagach IV A w Hohstein
i IV B w Köenigstein, gdzie był szefem dusz-
pasterstwa wśród jeńców i w oflagu IX A
w Rotenburgu. W oflagu Konigstein za pro-
test przeciw zakazowi śpiewania „Boże coś 
Polskę”, jako źle oddziaływujący na resztę 
jeńców, został skazany na 21 dni karceru.
18 kwietnia 1940 r. został osadzony przez 
gestapo w KL Buchenwald (numer obozowy 
3345), skąd 7 lipca 1942 r. przewieziono go 
KL Dachau (numer obozowy 31226). W obo-
zach koncentracyjnych był mężem zaufania 
księży kapelanów. 29 kwietnia 1945 r. odzy-
skał wolność.
Po wyjściu z obozu ponownie wstąpił do 
Wojska Polskiego. Został szefem duszpaster-
stwa żołnierzy polskich, którzy pozostali we 
Włoszech po wyjeździe II Korpusu Polskiego 
do Wielkiej Brytanii. W 1948 r. wyjechał do 
Londynu. W oczekiwaniu na wizę kanadyj-
ską podjął pracę duszpasterską w Polskim 
Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. 
Ponieważ wizy nie otrzymał pracował jako 
kapelan w jednym z londyńskich szpitali.
W 1949 r. wyjechał do USA. Został wikariu-
szem w McAlester w Oklahomie. Od 1951 r.
był wikariuszem w parafii Świętego Jana
w Buffalo, w stanie Nowy Jork. W tym mie-

Ks. Wojciech Rojek (1906-1988) – kapłan diecezji przemyskiej,
kapelan służby stałej, dziekan Armii „Warszawa”

ście prowadził akcję pomocy dla polskich 
sierot pod hasłem „Sierotom polskim spo-
za Polski”. Zebrał kilkadziesiąt tysięcy dola-
rów, które przekazał do dyspozycji Caritasu. 
Od 1956 r. pracował w parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Passaic w New Jersey. W la-
tach 1956-1958 prowadził w Nowym Jorku 
program telewizyjny Echa Polonii. 11 maja 
1958 r. został mianowany przez Ojca Świę-
tego Piusa XII prałatem domowym Jego 
Świątobliwości. Od 1958 roku zajmował się 
organizowaniem pielgrzymek do Polski. Do 
Europy docierał z pielgrzymami samolotem 
lub na MS „Batory”. Po spotkaniu z Ojcem 
Świętym w Castel Gandolfo, jechano do 
Częstochowy. 14 sierpnia 1971 r. został pro-
boszczem polskiej parafii Świętego Stanisła-
wa Kostki na Staten Island w Nowym Jorku. 
Wyremontował kościół i stworzył z parafii 
wielki ośrodek życia polskiego. W 1976 r.
z ramienia biskupa Nowego Jorku był koor-
dynatorem wizyty kardynała Karola Wojtyły 
w Stanach Zjednoczonych.
Był członkiem Stowarzyszenia Weteranów 
Armii Polskiej, Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, Związku Uczestników Pol-
skiego Ruchu Oporu, Polskiego Związku By-
łych Więźniów Politycznych i Związku Inwa-
lidów Wojennych PSZ.
Zmarł 13 lutego 1988 r. w Nowym Jorku. 
Spoczywa w alei zasłużonych na cmentarzu 
OO. Paulinów w Doylestown (Amerykańska 
Częstochowa).
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych. 13 kwietnia 2008 r. w kościele w Go-
rzycach odsłonięto tablicę upamiętniającą 
jego postać.

Bogusław Szwedo

ikonograficzna, pełna niepublikowanych 
zdjęć i dokumentów. Wzruszające są frag-
menty poświęcone rodzinie, zwłaszcza Pię-
ciu Budrysom, synom generała.
Album o Sosnkowskim otwiera słowo 
wstępne Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej, 
córki Marszałka Piłsudskiego. Wspomina, 
że Piłsudski wyrażał się o swym generale 
jak najlepiej. Podkreślał, że był człowiekiem 
„tytanicznej pracy”. Sama wspomina go ze
spotkań emigracyjnych, w których Sosnkow-
ski objawiał się jako osoba łatwo nawiązu-
jąca kontakt, potrafiąca zainteresować i tłu-
maczyć trudne kwestie.
Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska wyraziła też 
radość z ukazania się albumu, podkreśla, że 
wiele fotografii obejrzała ze wzruszeniem

i nostalgią. Nawet osoba niezwiązana z gen. 
Sosnkowskim docenić może walor senty-
mentalny zamieszczonych zdjęć. Miłośnicy 
życia elit II Rzeczpospolitej mają okazję do 
zagłębienia się w ich ulubiony świat. Foto-
grafie z polowań, bankietów, oficjalnych 
wizyt, parad i defilad wypełniają okres opi-
sujący dwudziestolecie. 
Obok fotografii dokumentalnej i reportażo-
wej osobny dział stanowią zdjęcia wycin-
ków gazet, plakatów i karykatur, poprzez 
pryzmat których także poznajemy historię 
polityczną i społeczną naszego kraju. Publi-
cystka polityczna w karykaturze to przecież 
barwny element historii prasy, chętnie bada-
ny i prezentowany. W przedstawianym albu-
mie urozmaica i ożywia jego treść.

Zarówno format, jak i wysoka jakość gra-
ficzna albumu pozwalają traktować go jako 
znakomite źródło historyczne, dlatego, że 
zdjęcia dokumentów są wyraźnie i pozwa-
lają wczytywać się w ich treść. Rzuca się tu 
w oczy nie tylko ich walor estetyczny, ale 
bogactwo kulturalne tamtej epoki, ujawnia-
jącej się m.in. poprzez pełen szacunku kwie-
cisty, piękny język.
Album Jerzego Kirszaka warto polecić wszyst-
kim, dla których postać generała Sosnkow-
skiego pozostaje mało znaną.

Jerzy Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski 
(1885–1969), IPN, Warszawa 2012.

Krzysztof Stępkowski
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ścią zbawionych, wynika jego szczególne do-
wartościowanie w liturgii Kościoła. Białe szaty
i paramenty przypisane są do liturgii okre-
su Narodzenia Pańskiego i Wielkanocnego,
w święta i wspomnienia Chrystusa (z wyjątkiem 
tych, które dotyczą Męki Pańskiej) i Matki Bo-
żej, świętych Aniołów, świętych, którzy nie byli 
męczennikami, uroczystości Wszystkich Świę-
tych (1 listopada), Narodzenia św. Jana Chrzci-
ciela (24 czerwca), święto św. Jana Ewangelisty 
(27 grudnia), Katedry św. Piotra (22 lutego), 
Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia).
W białą szatę przystraja się katechumenów, 
wręcza się ją dziecku podczas ceremonii chrztu 
świętego. Oznacza i wyraża rzeczywistość no-
wego życia, jakie przynosi ten sakrament, 
który przeobleka tych, którzy go otrzymują 
w Chrystusa, wiąże ich z Nim na wieczność, 
czyni nowym stworzeniem. „Weźmij szatę bia-
łą i donieś ją nieskalaną przed trybunał Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, abyś miał życie 
wieczne, Amen”. O symbolikę białej szaty, uży-
wanej podczas chrztu świętego, który stanowi 
„bramę” prowadzącą do kolejnych sakramen-
tów, wspiera się biel strojów w dniu I Komunii 
świętej, sukien ślubnych kobiet… Biały kolor to 
także symbol mądrości. W białe szaty odziane 
są Panny mądre z ewangelicznej przypowieści. 

Kolor zielony. Symbol nadziei, odradzające-
go się życia, także niezniszczalnego, wieczne-
go dziedzictwa. Zewnętrznym wyrazem tego 
przekonania było w średniowieczu malowanie 
krzyży na zielono. Warto wspomnieć, że w tej 
epoce władcy i dworzanie nosili zielone szaty. 
Koloru zielonego używa się podczas celebracji 
w niedziele zwykłe i w dni powszednie.

Kolor czerwony. To kolor ognia, krwi. W li-
turgii posiada podwójną symbolikę. Prowa-
dzi ku Męce Chrystusa. Jest także znakiem 
walki i krwi przelanej w obronie wiary. Sym-
bolizuje świętych męczenników, wiernych aż 
do końca. I drugi nurt symboliki: czerwień 
to barwa ognistych języków, pod postaciami 
których w dniu Pięćdziesiątnicy zstąpił Duch 
Święty na Apostołów. W liturgii koloru czer-
wonego używa się w uroczystości związane
z Męką Chrystusa, uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, w dniu Świętych Męczenników,
w główne święta Apostołów i Ewangelistów. 

W dziejach Kościoła zmieniał się kanon kolo-
rów liturgicznych. W pierwszym tysiącleciu 
dominował kolor biały, starożytne mozaiki, 
te pochodzące z V–VI wieku, przedstawiają 
biskupów ubranych w jasne lub wręcz białe 
tuniki. Ważne miejsce zajmowała purpura, 
uzyskiwana wyrafinowaną techniką farbo-
wania. Za najcenniejszą uchodziła purpura 
czarna, przez wieki papieże używali ornatów 
z czarnej purpury, nakładanych na białą albę. 
Istotną rolę w uporządkowaniu zasad doty-
czących stosowania kolorów odegrał papież 
Innocenty III (1198-1216). Do tej pory bowiem 
istniała w tej mierze spora dowolność, rezul-
tat różnych lokalnych tradycji. To on ustalił, że 
w liturgii Kościoła będą używane cztery kolo-
ry : biały, czerwony, zielony i czarny, określił 
też symboliczne treści każdego z nich. „Ogól-
ne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego”, 
opublikowane w 1969 roku, w następstwie 
reform liturgicznych Soboru Watykańskiego 
II, kanon ten sprowadza do sześciu kolorów: 
białego, zielonego, czerwonego, czarnego, 
fioletowego i różowego. Przyjrzyjmy się im w 
skrótowy z konieczności sposób. 

Kolor biały. Symbolizuje światło, niewin-
ność, czystość. Stanowi także znak święta i ra-
dości: „każdego czasu niech szaty twe będą 
białe” (Koh 9,8) – zachęca Eklezjasta. Jest to 
kolor mocno poświadczony w Piśmie świę-
tym. „Pieśń nad Pieśniami” nazywa Oblubień-
ca (Jezusa Chrystusa) „Śnieżnobiałym” – po-
nieważ jest odblaskiem wieczystej światłości 
(Mdr 7, 26) i odbiciem istoty Boga (Hbr 1,3). 
Kiedy Chrystus przemienił się na górze Tabor 
„Jego „odzienie (…) stało się białe jak światło”
(Mt 17, 2). Aniołowie, mieszkańcy nieba, któ-
rzy ukazali się przy Zmartwychwstaniu i Wnie-
bowstąpieniu Chrystusa byli odziani w białe 
szaty. Biały kolor pojawia się na kartach Apo-
kalipsy. Wielką rzeszę zbawionych tworzą ci, 
„którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty i we Krwi Baranka je wybielili” 
(Ap 7,14). W białych szatach przedstawiani 
są także święci-wyznawcy, którzy uczestniczą
w chwale osiągniętej przez Chrystusa.
Z tych odniesień do Pisma Świętego, które 
wskazują na to, że kolor biały stanowi wyraz 
ewangelicznej szczęśliwości, a także ma zwią-
zek z wiecznością, z niebiańską rzeczywisto-

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska

Kolor czarny. Symbol nocy, nicości, żałoby, 
królestwa śmierci, także grzechu i potępie-
nia. W liturgii czarne paramenty obowiązy-
wały do Soboru Watykańskiego II w Wielki 
Piątek i we wszystkich uroczystościach ża-
łobnych. Obecnie czerń jako kolor liturgiczny 
utraciła swe uniwersalne znaczenie. Można 
go stosować podczas Mszy św. za zmarłych, 
ale zdarza się to coraz rzadziej. Warto przy-
pomnieć, że zwyczaj łączenia żałoby z czer-
nią upowszechnił się stosunkowo późno, bo 
w XVII wieku. Do tego czasu znakiem żałoby 
były białe szaty.

Kolor fi oletowy. W posoborowej liturgii za-
stąpił kolor czarny. Symbolizuje żałobę, po-
kutę, pokorę, umartwienie, powagę. Także 
nastrój oczekiwania, wypełniony modlitwą 
i nadzieją. W tym znaczeniu używa się go 
podczas liturgii pogrzebowej, przypomina 
on ,że wyznawcy Chrystusa w obliczu śmier-
ci nie powinni zachowywać się jak ci, którzy 
„nie mają nadziei” (por. 1 Tes 4, 13), bowiem 
śmierć stanowi przejście z tego świata do 
domu Ojca. To kolor Adwentu i Wielkiego 
Postu – czasu oczekiwania na zbawcze wy-
darzenia: powtórne przyjście Chrystusa, Boże 
Narodzenie, Misterium Paschalne.

Kolor różowy. W liturgii używa się go zaled-
wie dwa razy w roku.: w III niedzielę Adwen-
tu, zwaną niedzielą Gaudete („radujcie się”) 
i w IV niedzielę Wielkiego Postu – Laetare 
(„raduj się).Te dwie niedziele mają radosny 
charakter, zapowiadają to, co niebawem się 
wydarzy: „Radujcie się zawsze w Panu, raz 
jeszcze powtarzam, radujcie się! Pan jest bli-
sko” (Flp. 4, 4–5, niedziela Gaudete). 

Wspomniany dokument „Ogólne wprowa-
dzenie do Mszału Rzymskiego” dopuszcza 
zasadę, że „w dni bardziej uroczyste można 
używać wspaniałych szat liturgicznych, cho-
ciażby nie były one w kolorze dnia”. To zwy-
kle szaty złote lub srebrne. Mają podkreślić 
chwałę i nadzwyczajność religijnej uroczysto-
ści, np. wizyty biskupa, ważnej rocznicy.
To ledwie dotknięcie tej obszernej tematyki 
związanej z kolorami liturgicznymi, które 
stanowią element głębokiej symboliki szat 
liturgicznych i paramentów kościelnych,
w których znajduje wyraz „podstawowa myśl 
chrystologiczna: »przyobleczcie Chrystusa« – 
stańcie się jednym z Nim, stańcie się już teraz 
członkami Jego Ciała” (kardynał Joseph Rat-
zinger, Duch liturgii).

 Jędrzej Łukawy

Adwent stoi u początku roku liturgicznego. W sekwencji świąt
i uroczystości przeżywamy w ciągu niego misterium Chrystusa: 
od Wcielenia i Narodzenia, aż po Wniebowstąpienie i dzień Zesła-
nia Ducha Świętego. Umożliwia nam to uczestnictwo w celebracji 
liturgicznej, która poprzez znaki i symbole zbliża nas do rzeczywi-
stości duchowej. Te znaki i symbole uzewnętrzniają się poprzez 
liturgię Słowa, stanowiącą integralną część celebracji sakramen-
talnej, przez ikonografię, która za pośrednictwem obrazów, rzeźb, polichromii wy-
raża ewangeliczne orędzie, przez śpiew i muzykę, a także kolory liturgiczne, przede 
wszystkim kapłańskich szat. Ich zmienność uwydatnia dynamikę życia religijnego 
w ciągu roku liturgicznego. Kolory wyrażają  myśl przewodnią danego święta, a ich 
symbolika, której podstawę stanowi przede wszystkim Pismo święte, służy skutecz-
niejszemu wyrażaniu wiary.
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Biskup Józef Guzdek odznaczył ks. Sławomira Żarskiego Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki Biskup Józef Guzdek odznaczył ks. Sławomira Żarskiego Medalem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 

A z obrazu Henryka Widelskiego, który wisiał 
w rezydencji śp. biskupa Tadeusza Płoskiego, 
który zabrał ze sobą do Legionowa ks. Żar-
ski, spoglądał na wszystkich Ten, który pod-
czas 1. pielgrzymki do Polski prosił, byśmy to 
dziedzictwo, któremu na imię Polska, zacho-
wali i przekazali następnym pokoleniom.
Jakże przejmująco, w Sienkiewiczowskim 
stylu, zabrzmiał podczas tego dziękczynienia 
głos „starego wiarusa” – żołnierza września 
1939 r.: „Księże Pułkowniku, larum grają, Oj-
czyzna w niebezpieczeństwie…”.
Wielkimi brawami zebrani w legionowskim 
kościele powitali poczet Motocyklowego Raj-
du Katyńskiego, który stanął przy ołtarzu.

Biskupa polowego reprezen-
tował dziekan, ks. płk Jan 
Domian, który odczytał po-
słanie biskupa Józefa Guzdka. 
Ordynariusz wojskowy dzię-
kował ks. płk. Sławomirowi 
Żarskiemu za jego kapłań-
stwo i posługę wśród żołnie-
rzy: „W duchu dziękczynienia 
za 20 lat posługi wśród ludzi 
w mundurach, postanowi-
łem odznaczyć Czcigodne-
go Księdza Prałata Medalem 
Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki. Medal ten przed-
stawia błogosławionego ks. 
Jerzego Popiełuszkę w cza-

sie jego służby wojskowej, kiedy jako alumn-
żołnierz dawał niezłomne świadectwo wiary. 
Medal ten przyznawany jest tym wszyst-
kim, którzy na wzór Błogosławionego słu-
żą prawdzie, miłości i przebaczeniu. Niech 
ewangeliczne przesłanie zawarte w słowach 
wyrytych na tym medalu: „Zło dobrem zwy-
ciężaj”, będzie dla Księdza Prałata drogo-
wskazem na dalsze lata kapłańskiego życia.” 
(przypomnijmy, że jednym z etapów dojrze-
wania księdza Jerzego do męczeństwa była 
służba wojskowa w represyjnej jednostce 
kleryckiej w Bartoszycach)…
Homilię poświęconą rozważaniu biblijnych 
czytań dotyczących końca świata i paru-
zji (powtórne Przyjście Chrystusa) wygłosił 
dziekan legionowski ks. Lucjan Szcześniak. 
W odróżnieniu od sekciarskich, neopogań-
skich i okultystycznych interpretacji końca 
świata, chrześcijanie wierni Chrystusowi 
oczekują dnia przyjścia Chrystusa z nadzie-
ją na sprawiedliwy sąd. I choć, jak czytamy
w Apokalipsie, poprzedzą go prześladowa-
nia najwierniejszych uczniów Chrystusa, 
to przecież, „w ucisku” chrześcijanin nigdy 
nie jest sam, bo właśnie wtedy jest najbliżej 

Chrystusa. Tę prawdę w niezwykle 
przejmujący i dojrzały sposób od-
dała dziewczynka ze scholi para-
fialnej, która zaśpiewała piosenkę 
dedykowaną księdzu Sławkowi.
Mimo smutku (po wielu twarzach 
spływały ukradkiem ocierane łzy), 
który zawsze towarzyszy poże-
gnaniom (partir c’est un peu  mo-
urir) w legionowskim kościele tej 
niedzieli panował nastrój ducho-
wej pogody. Gdy na zakończenie 
wierni odśpiewali swojemu byłe-
mu już proboszczowi gromkie sto 
lat, ks. Sławomir w swoim rado-
snym stylu dodał: „…nigdy nie za-
gaśnie…i pomaszerował dalej”.
– Słudzy nieużyteczni jesteśmy, 
mówił już poważnie ks. płk Sławo-
mir Żarski, wykonaliśmy, co mieli-
śmy wykonać, zakończył w du-

chu prawdy Ewangelii.
– Te trzy róże, mówiła jedna z zelatorek Ży-
wego Różańca, symbolizują 60. osób, które 
będą się za Ciebie modliły – to jedno z wielu 
zapewnień parafian o pamięci modlitewnej 
w intencji odchodzącego Księdza Sławka. 
A ksiądz Żarski odpowiedział, że poniesie 
wszystkich, których spotkał, w swoim ka-
płańskim sercu i w modlitwie.
Poprosił też o równie serdeczne powitanie 
swojego następcy, ks. płk. Zenona Pawelaka.
Nowy proboszcz parafii wojskowo-cywilnej 
p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Legiono-
wie odebrał symboliczne klucze do Kościoła 
w środę 21 listopada 2012 r.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Dzielił się chlebem i niebem

Po dwudziestu latach kapelańskiej posługi
w Ordynariacie Polowym ks. płk prałat Sła-
womir Żarski odchodzi z duszpasterstwa 
wojskowego. 18 listopada 2012 r. żegnali 
swojego „dobrego pasterza” – księdza Sław-
ka, parafianie z Legionowa.
Dziękowali „przyjaciele żołnierze” i generało-
wie – kościuszkowcy, policjanci, franciszkań-
scy świeccy, Rodziny Nazaretańskie i Rodzina 
Radia Maryja, władze Legionowa i wielu, 
wielu innych. Z serca, prozą i wierszem. Gdy 
wypowiadano te wszystkie dobre słowa na 
koniec Mszy św., nad głowami powiewała 
biało-czerwona flaga.
Wnętrze kościoła p.w. św. Józefa Oblubieńca 
NMP w Legionowie nie mogło tej niedzieli 
pomieścić wszystkich, którzy przyszli po-
dziękować Kapłanowi za wielkie bogactwo 
serca, za dobroć, którymi ich zdążył obdaro-
wać. A przecież przyszło mu służyć im zaled-
wie dwa lata. W tym krótkim czasie stworzył 
w kościele cywilno-wojskowym Dom, a z tak 
różnorodnej społeczności, o wielu barwach
i poglądach – jedną rodzinę. To owoc ka-
płaństwa, które daje siebie innym. – Nauczy-
łeś nas dzielić się sobą z innymi. Symbolem 
tego daru z siebie były „Niedziele Chleba” – 
jedna z wielu inicjatyw duszpasterskich księ-
dza Sławka.
– Kochałeś Jana Pawła II tak bardzo, że spro-
wadziłeś dla nas Jego relikwie, nauczyłeś 
modlitwy za Jego wstawiennictwem, a sa-
li parafialnej nadałeś Jego imię, mówili…

– Byłeś z nami 665. dni, obliczyli skrupulatnie. Bo przecież czas to miłość – jak mawiał  
Prymas Tysiąclecia, Kardynał Stefan Wyszyński.
– Ks. Lucjan Szcześniak, dziekan legionowski: - Dziękujemy za rok 1984 r., kiedy broni-
łeś wraz z uczniami i rodzicami Krzyża w Miętnem i za 11 listopada 2010 r. – za Twoją 
wierność Bogu, Honorowi i Ojczyźnie.
– Dziękujemy za jednoznaczną postawę Kapłana – Polaka. – Tak dziękowali przedsta-
wiciele jednej z licznych wspólnot parafialnych.
Józef Węgrzyn, komendant Motocyklowego Rajdu Katyńskiego: Dziękujemy Ci, że 
jesteś…
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gdzie w latach 1939-1947 był pilotem czte-
rech dywizjonów myśliwskich Polskich Sił 
Powietrznych na Zachodzie: 302, 308, 315 
i 317 oraz jednego brytyjskiego dywizjonu 
RAF-u: 605. Wykonał łącznie ponad trzysta 
lotów bojowych, z których wiele graniczyło
z nadludzką odwagą, wyjątkowym ryzykiem 
i bohaterstwem najwyższego znaczenia.
Po powrocie do Polski w 1947 r. przez 9 lat 
doświadczał wielu szykan, braku zatrudnie-
nia z aresztowaniem włącznie. Gdy po 1956 r.
przeprowadził się z rodziną do Zielonej Góry 
został pilotem i kierownikiem Zespołu Lot-
nictwa Sanitarnego na lotnisku w Przylepie 
koło Zielonej Góry. Przez 27 lat w tej nowej 
lotniczej służbie niósł pomoc i ratunek set-
kom chorych.
Po przejściu na emeryturę niestrudzenie od-
wiedzał szkoły, aby żywym świadectwem 
ukazywać dzieciom i młodzieży prawdę
o bohaterskiej postawie polskich lotników 
pod angielskim niebem.
Ten bohaterski pilot wśród bardzo wielu od-
znaczeń otrzymał m.in.: siedem polskich od-
znaczeń bojowych ze srebrnym krzyżem Vir-
tuti Militari i przyznanym trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych. Otrzymał również sześć brytyj-
skich odznaczeń wojennych wraz z wyjątko-

wym unikatem – najwyższym odznaczeniem 
lotniczym – DISTINGUISHED FLYING CROSS.
Do tej wielce skróconej biografii należy dołą-
czyć dwa epizody z pięknego i długiego ży-
cia tego bohaterskiego pilota. Gdy Edward 
Jaworski pełnił służbę w Zespole Lotnictwa 
Sanitarnego przypadło mu w udziale rato-
wanie aktora Janusza Gajosa, który na pla-
nie filmu pt. „Czterej pancerni i pies” uległ 
wypadkowi i był transportowany z poligonu 
w Żaganiu do Wrocławia.
Innym szczególnym wydarzeniem było spo-
tkanie z następcą brytyjskiego tronu. Podczas 
pobytu w Walii w 1999 r. ppłk pilot Edward 
Jaworski spotkał się z księciem Karolem. Gdy 
ten dowiedział się, że ma do czynienia z ka-
walerem krzyża DFC zasalutował i wyraził 
osobiste ubolewanie, że nie potrafi przekazać 
w języku polskim należytej wdzięczności.
Na zakończenie należy podkreślić, że nasz 
bohater nigdy nie należał do PZPR, chociaż 
w tamtym czasie taka postawa łączyła się
z wieloma utrudnieniami i różnymi przeciw-
nościami. Przeżył piękne i długie 92 lata,
w tym 62 lata życia małżeńskiego z ukocha-
ną żoną Barbarą. Zawsze był człowiekiem 
skromnym i kierował się niezmierną szla-
chetnością. Całym swoim życiem „dobrze 
zasłużył się Ojczyźnie...”
Dziękuję za udostępnienie rodzinnych wspo-
mnień Panu Zbigniewowi Jaworskiemu – sy-
nowi zmarłego pilota i bohatera.

ks. płk Stanisław Szymański

Modlitwa pogrze-
bowa na cmenta-

rzu komunalnym w Zielonej Górze została 
poprzedzona Mszą św. w kościele Najświęt-
szego Zbawiciela. Obrzędom pogrzebowym 
przewodniczył ks. bp. Adam Dyczkowski 
wraz z księżmi diecezjalnymi i kapelanami 
wojskowymi.
Ceremoniał wojskowy pogrzebu zapewniła 
orkiestra wojskowa oraz żołnierze i piloci na 
czele z gen. bryg. Michałem Sikorą. Swoje-
go honorowego obywatela żegnały władze 
miasta Zielona Góra, władze samorządowe, 
środowiska kombatanckie, przedstawiciele 
szkół i różnych instytucji państwowych oraz 
tłumy przyjaciół i znajomych.
Śp. Edward Jaworski przez swoje wojenne 
dokonania i całe szlachetne życie zapisał się 
na stałe w kanonie polskich bohaterów. Był 
pod każdym względem wyjątkowym czło-
wiekiem dlatego warto przywołać garść in-
formacji o jego życiu .
Urodził się w Trzebini koło Krakowa 18 ma-
ja 1920 r. tj. w tym samym dniu co Karol 
Wojtyła. Jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej z młodzieńczą pasją opanował 
perfekcyjnie pilotaż myśliwców. Wojenna 
zawierucha wyznaczyła mu drogę do Anglii, 

W październiku w Zielonej Górze odbył się pogrzeb śp. 
ppłk pilota Edwarda Jaworskiego, który przez wielu histo-
ryków został uznany za wyjątkową i najważniejszą postać 
II wojny światowej województwa lubuskiego.

Dobrze zasłużył się Ojczyźnie...
Wspomnienie o ppłk. pil. Edwardzie Jaworskim
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jak piękno sztuki wyraża tęsknoty transcen-
dentalne człowieka. – Trzeba szerzej otworzyć 
oczy, szerzej otworzyć drzwi, by zobaczyć 
najważniejszy cel naszego życia – Chrystusa, 
mówił m.in. ks. Robert Mokrzycki.
Proboszcz Katedry podkreślił, że sztuka, któ-
ra służy sacrum, zbliża człowieka do Boga. 
Najgłębszym sensem twórczości artystycznej 
jest uwielbienie Boga, powiedział proboszcz 
Katedry Polowej.
A największą nagrodę dla artysty chrześci-
janina za wierność przygotował Chrystus
w wieczności…
Lech Grześkiewicz urodził się w 1913 r.
w Poznaniu, gdzie rozpoczął studia artystyczne
w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych. 
Edukację artystyczną kontynuował w Rzymie
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych,

a uwieńczył dyplomem z malarstwa ścien-
nego. Po wojnie należał do ekskluzywnego 
grona artystów w Polsce, którzy opanowali 
techniki malarstwa ściennego, takie jak fresk 
i sgraffito.
Razem z żoną Heleną brał udział w pro-
jektowaniu i wykonywaniu polichromii na 
warszawskiej Starówce. Pod koniec lat 50. 
współpracował z fabryką we Włocławku; 
uczył pracowników sztuki zdobniczej.
W roku 2010 został uhonorowany przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złotym 
Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.
W lutym 2010 r. biskup polowy Tadeusz Pło-
ski uhonorował Lecha Grześkiewicza Meda-
lem „Milito pro Christo”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

27 października 
2012 r. odszedł 
senior spółki ar-
tystycznej – Pra-
cownik ceramiki 
monumentalnej 
– Lech Grześkie-

wicz. W ciągu swojego długiego i pracowite-
go życia razem z żoną Heleną i synem Piotrem 
Grześkiewiczem zaprojektował i wykonał 
wiele monumentalnych dzieł ceramicznych, 
fresków, sgraffito i witraży, które znajdują się 
w wielu kościołach na terenie całej Polski.
W 2010 r. w Katedrze Polowej pożegnaliśmy 
Piotra Grześkiewicza, syna, a 5 listopada 
2012 r. rodzina, przyjaciele pożegnali w Ka-
tedrze Polowej Lecha Grześkiewicza.
W homilii proboszcz przywołał m.in. przykład,

W prezbiterium Katedry Polowej dumne polskie orły strzegą Sanctissimum. Jakby stały na wiecznej 
warcie przy Chrystusie w tabernakulum. A w kaplicy Lotników piękna ceramika wydobywa z błękitów, 
srebra i złota Ikonę Matki Bożej Ostrobramskiej, pochyloną nad grobem Biskupa Tadeusza i Księdza 
Jana. W tych dziełach iskrę Bożą swojego talentu pozostawił ś.p. Lech Grześkiewicz. – Odszedł po 99. 
latach twórczego życia, całkowicie wypełnionego sztuką, powiedział, m.in. proboszcz Katedry Polowej 
ks. płk Robert Mokrzycki.

Zostawił artystyczne ślady w Katedrze Polowej

Ś.p. Lech Grześkiewicz  (1911 – 2012) Ś.p. Lech Grześkiewicz  (1911 – 2012) 
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Ostrów Mazowiecka – Komorowo
W kościele garnizonowym w Komorowie 11 listopada 2012 r. została odprawiona Msza 
św. w intencji ojczyzny, której przewodniczył ks. ppłk kan. Stanisław Dębicki. W Euchary-
stii uczestniczyły władze miasta, przedstawiciele wojska, kombatanci, harcerze, dyrektorzy 
szkół oraz wierni. Następnie przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się 
Apel Poległych. Bohaterów walk o niepodległość ojczyzny uczczono salwą honorową, zło-
żono wieńce i  zapalono znicze.                                                                                    S.D

Kosowo
Ks. ppłk Augustyn Rosły, kończący wraz
z XXVI zmianą PKW KFOR swoją misję 
w Kosowie, otrzymał Certyfikat Uznania 
oraz pamiątkowy Medal Gwardii Naro-
dowej za współpracę w posłudze dusz-
pasterskiej z kapelanami armii amery-
kańskiej. Uroczystość wręczenia odbyła 
się 15 listopada 2012 r. w Bazie Camp 
Bondsteel z udziałem żołnierzy amery-
kańskich.
– Starałem się zapewnić zarówno pol-
skim żołnierzom, jak i naszym sojuszni-
kom dostęp do sakramentów, zwłaszcza 
pokuty i pojednania, organizować kate-
chezę przygotowującą do nich i animo-
wać życie religijne w bazach. To ważne
w pełnej napięcia i odpowiedzialnej służ-
bie na rzecz pokoju. Posługą duszpaster-
ską i zwykłą obecnością należy pomagać 
także poszkodowanym i rannym – powie-
dział „Naszej Służbie” ks. Rosły. Kapelan 
podkreśla, że ze swoją posługą obecny 
był także w Prisztinie i Mitrowicy, wśród 
naszych policjantów oraz zamieszkałej 
tam Polonii.
Na zakończenie swojej posługi w Koso-
wie ks. Rosły odprawił Mszę św. w inten-
cji Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
oraz rodzin wojskowych i bezpiecznej 
drogi do domu całej XXVI zmiany.    

kes

Warszawa
Pamięć o ofiarach wypadków drogowych 
uczczono 18 listopada 2012 r. Mszą św.
w Katerze Polowej WP. Eucharystii prze-
wodniczył ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor 
MIVA Polska. W homilii podkreślał, że wy-
padki drogowe przypominają nam o kru-
chości ludzkiego życia i konieczności ra-
towania go za wszelką cenę. Jednym z 
propagatorów akcji upamiętniania ofiar 
wypadków drogowych był śp. bp Tadeusz 
Płoski. Obchody trzeciej niedzieli listopada 
w całym kraju są połączone z modlitwą za 
tych, którzy zginęli lub zostali poszkodo-
wani na drogach.                                kes

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Siedlce
Centralne uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęły się 11 listopada 2012 r. w Sie-
dlcach w sanktuarium p.w. św. Józefa Mszą św. w intencji ojczyzny koncelebrowaną pod 
przewodnictwem Ordynariusza Siedleckiego ks. bp. Zbigniewa Kiernikowskiego. Wraz
z Księdzem Biskupem i siedleckimi kapłanami Eucharystię celebrował kapelan garnizonu, 
ks. płk Andrzej Dziwulski. Po Mszy św. jej uczestnicy udali się pod pomnik Wolności, gdzie 
po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i wystąpieniu prezydenta miasta złożono wieńce
i zapalono znicze pamięci.                                                                                             A.D

Toruń
– Miłość do Boga i do Ojczyzny jest siłą, która pomaga budować autentyczną wolność – 
mówił ks. płk Marek Karczewski podczas Mszy św. sprawowanej 11 listopada 2012 r. w ko-
ściele garnizonowym w Toruniu. Po jej zakończeniu zgromadzeni przeszli ulicami Starego 
Miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie przedstawiciele władz państwo-
wych, wojewódzkich i samorządowych złożyli kwiaty. Kolejnym akcentem świątecznego 
dnia był  piknik niepodległościowy w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia. Dla jego 
uczestników organizatorzy przygotowali pokaz współczesnego sprzętu służb munduro-
wych, musztry paradnej oraz wojskową grochówkę.                                                    KAI

Wesoła
Obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się 11 listopa-
da 2012 r. Mszą św. sprawowaną w intencji ojczyzny w parafii wojskowej p.w. bł. Jana 
Pawła II. Eucharystii przewodniczył kapelan 1.Warszawskiej Brygady Pancernej ks. Marcin 
Janocha. Kolejnym punktem rocznicowych obchodów był koncert: „Kiedy myślę – moja 
Ojczyzna” w wykonaniu  artystów: Lecha Wiewióry, Lizy Wesołowskiej, Mai Hruszwickiej-
Radomskiej oraz Kazimierza Mazura.                                                                          M. U.

Bruksela
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 9 listopada 2012 r. w Polskim Przedstawiciel-
stwie Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli miał miejsce uro-
czysty apel, podczas którego przedstawiciel narodowy, gen. dyw. Janusz Bojarski, wręczył 
wyróżnionym żołnierzom medale i odznaczenia.
W kaplicy w SHAPE na terenie bazy 11 listopada została odprawiona Msza św. w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył kapelan PPW przy KW NATO i UE w Brukseli ks. płk prał. Ry-
szard Stępień. Natomiast dzień wcześniej trzynaścioro dzieci z pierwszej klasy polskiej szkoły 
w Brunssum złożyło uroczyste ślubowanie, stając się jej pełnoprawnymi uczniami.     ks. RS




