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 Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie
 Cumy rzuć! Święto Marynarki Wojennej
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Refleksje niedzielne

Miasto, do którego wybrała się Maryja, to 
(wedle późnej, sięgającej VI wieku, tradycji) 
Al Karem, położone w Ziemi Judzkiej, od-
dalone od Nazaret o ok. 140 km. Mieszkało 
tam bezdzietne małżeństwo: Elżbieta (ku-
zynka Maryi) i Zachariasz. Zdarzyło się coś 
nadzwyczajnego: Elżbieta, mimo swej staro-
ści i bezpłodności, stała się brzemienną. Pod 
wpływem objawienia wieść ta dotarła do 
Maryi. To był powód jej wyprawy: pragnęła 
dopomóc sędziwej kuzynce w przygotowa-
niu do chwili narodzin długo oczekiwane-
go potomka. Miało to miejsce niedługo po 
Zwiastowaniu, kiedy Maryja dowiedziała się, 
że ma stać się matką Boga, wypowiedziała 
swoje „fiat” wobec niebieskiego wysłańca, 

archanioła Gabriela: Niech Mi się stanie we-
dług twego słowa (Łk 1, 38).
Maryja i Elżbieta, dwie niewiasty, które stały 
się narzędziem Boga. Ta pierwsza to Święta 
Boża Rodzicielka. Ta druga, Elżbieta, stanowi 
wymowny przykład tego, „że dla Boga nie 
ma nic niemożliwego” (Łk 1, 37). Scena spo-
tkania i dialog tych dwóch przyszłych matek. 
Ileż w nim ujmującego czaru, radosnego na-
pięcia, postawy uwielbienia wobec postano-
wień Bożych. To Elżbieta, pierwsza z rodzaju 
ludzkiego, rozpoznała obecność oczekiwane-
go przez pokolenia Mesjasza, którego pod 
swym sercem wniosła do jej domu Maryja. 
Więcej, na pozdrowienie Maryi „poruszyło 
się dzieciątko w jej łonie”, jakby antycypując 

to co stanie się, kiedy po przyjściu na świat, 
jako prorok Jan Chrzciciel, wskazywać będzie 
swoim współczesnym na tego, który nadej-
dzie – Chrystusa Zbawiciela. „Błogosławiona 
jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Ci od Pana”. Spełniły się te sło-
wa. Znów światło od Betlejem rozświetli nasz 
ludzki czas. Bóg jest pośród nas. Przez wiarę 
Chrystus zamieszkał w naszych sercach, dał 
nam poznać swą miłość „przewyższającą 
wszelką wiedzę” (por Ef 17–19). Z tą wiarą 
będziemy ku naszym najbliższym wyciągać 
w wigilijny wieczór dłoń z białym opłatkiem: 
znakiem miłości, przebaczenia, wspólnoty, 
czystości serca. 

 o.jł

23 grudnia  – IV niedziela Adwentu (Łk 1, 39–45)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA GRUDZIEN 
Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które 
płynie z Betlejem i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Na okładce:
Msza św. polowa
na jednym ze szczytów 
Kamczatki

Msze św. odprawiane przez kapelanów ordynariatu w TVP
Przez cztery kolejne niedziele w grudniu br. (2, 9, 16 i 23 XII) ordynariat polowy będzie przewodniczył Mszom św. w kaplicy 
klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Transmisje z liturgii przeprowadza TVP1 o godz. 7.00.
Celebrę tych Mszy św. rozpoczął 2 grudnia biskup polowy Józef Guzdek. Kolejnymi celebransami będą: ks. płk. Jan Do-
mian – wikariusz biskupi ds. koordynacji pracy księży dziekanów (9 grudnia), ks. płk Janusz Radzik – dziekan Dekanatu 
Sił Powietrznych (16 grudnia) oraz ks. płk Stanisław Gulak – dziekan Dekanatu Wojsk Specjalnych (23 grudnia).
Zachęcamy do oglądania transmisji telewizyjnej.                                                                                                  zjk

W Roku Wiary życzymy 
wszystkim naszym Czytelnikom 
łaski wiary – najcenniejszego 
skarbu, który czyni człowieka 
szczęśliwym. Bo bez Wiary nie 
ma Miłości, a bez Miłości nie ma 
Nadziei. 
Niech nikogo nie omija w ten 
świąteczny czas radość z narodzenia 
Jezusa Chrystusa – jedynego 
Zbawiciela człowieka.
Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Redakcja „Naszej Służby”
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Maryja jest wzorem Kościoła przede wszyst-
kim w swoim dziewictwie i macierzyństwie. 
W Liście Jana Pawła II do kobiet na IV Świato-
wą Konferencję o Kobiecie w Pekinie z 1995 r. 
czytamy: „… kobiecość przeżywana na wzór 
Maryi (…) zawiera bardzo wyraźny charakter 
ikony, która (…) jasno ukazuje samą istotę 
Kościoła jako wspólnoty poświęconej bez 
reszty — jak serce dziewicze — by być oblu-
bienicą Chrystusa i matką wierzących” (LdK 
11). Powołanie do macierzyństwa stanowiło 
dla Maryi nie tylko punkt zwrotny w Jej życiu, 
ale było ono wpisane w Jej egzystencję. We-
dle myśli włoskiego teologa abp. Bruna Forte, 
którą zawarł w książce „Maryja, ikona tajemni-
cy”, istnienie Maryi polega na „czystym byciu 
matką, w którym jest jakby wyrytym odbiciem 
zasady odwiecznego rodzenia, Ojca, Boga bę-
dącego miłością”. Ta płodna obecność Boże-
go życia w Najświętszej Dziewicy ukazuje Jej 
macierzyństwo, jak pisze wspomniany autor, 
„jako trwały historyczny początek wszelkiego 
istnienia, ludzką zasadę świata, jasny odblask 
zasady boskiej”.

Nowa Ewa
Z macierzyństwem Maryi wiąże się Jej posłu-
szeństwo. Znamienne słowa wypowiedziane 
w momencie Zwiastowania: „Oto Ja służebni-
ca Pańska, niech Mi się stanie według twego 
słowa!” (Łk 1, 38a) stanowią odpowiedź wia-
ry na Bożą obietnicę zbawienia swojego ludu. 
Maryja występuje tu jako Niewiasta z Proto-
ewangelii, której potomstwo „zmiażdży gło-
wę wężowi” (Rdz 3,15). Bóg nie chce śmierci 
człowieka i zapowiada pojawienie się tajem-
niczej Niewiasty i Jej zwycięskiego Potomka. 
Ślady tej obietnicy odnajdujemy następnie 
w proroctwach Starego Testamentu, o Pannie, 
„która pocznie i porodzi Syna, i nada Mu imię 
Emmanuel” (Iz 7, 14). Wreszcie osiąga ona 
swój finał w osobie Maryi: „Było zaś wolą Ojca 
miłosierdzia, aby Wcielenie poprzedziła zgoda 
Tej, która przeznaczona została na matkę, by 
w ten sposób, podobnie jak niewiasta przy-
czyniła się do śmierci, tak również niewiasta 
przyczyniła się do życia. Odnosi się to szcze-
gólnie do Matki Jezusa, która wydała na świat 
samo Życie odradzające wszystko i obdarzo-
na została przez Boga godnymi tak wielkie-
go zadania darami” – czytamy w Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” 
(KK 56). W ten sposób Bóg po raz pierwszy 
zawiera przymierze z kobietą. Dotąd przywilej 
ten dotyczył jedynie mężczyzn takich, jak Noe, 
Abraham czy Mojżesz. Kobiety wielokrotnie 
uczestniczyły w urzeczywistnianiu Bożej woli, 
jednak nigdy nie były bezpośrednio zapro-
szone do reprezentowania ludzkości wobec 

w wierze Kościół i towarzyszy mu na drodze 
zawierzenia, jako ikona komunii z Bogiem, do 
której powołany został każdy człowiek przez 
ofiarę Syna oraz jako ikona Matki, która jest 
jednocześnie ikoną Kościoła. W adhortacji 
apostolskiej papieża Pawła VI „Marialis cul-
tus” czytamy: „Bóg zechciał, że to prawdzi-
wie jedyne w swoim rodzaju i podziwu godne 
macierzyństwo jest typem i wzorem płodno-
ści Dziewicy-Kościoła, który sam także staje 
się matką: przez przepowiadanie bowiem 
i chrzest rodzi do nowego i nieśmiertelnego 
życia synów z Ducha Świętego poczętych 
i z Boga zrodzonych” (MC 19). Co więcej, 
Maryja nieustannie towarzyszy Kościołowi 
w jego misji, będąc pośredniczką i opiekunką 
każdego z jego członków. „Albowiem wzięta 
do nieba (...) poprzez wielorakie swoje wsta-
wiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary 
zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyń-
skiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, 
pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na tru-
dy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną do-
prowadzeni do szczęśliwej ojczyzny” (KK 62).  
Maryja, jako oddana Bogu na wyłączność 
Dziewica, może być dla nas Przewodniczką na 
drodze adwentowej tęsknoty za powtórnym 
przyjściem Chrystusa. Ona – wiernie wsłu-
chana w Słowo pokorna Służebnica Pańska 
i czuwająca z lampionem wiary Roztropna 
Panna (Mt 25, 1-13) – uczy nas pełnego ufno-
ści oczekiwania. A jednocześnie, będąc Boża 
Rodzicielką, daje nam przykład posłusznego 
zawierzenia siebie Słowu i przyjmowania Go 
tak, by nieustannie rodziło owoce w naszym 
codziennym życiu. Warto więc ten czas Ad-
wentu i Bożego Narodzenia przeżywać razem 
z Nią. Możemy wówczas doświadczyć, że na-
prawdę „Pan jest blisko” (Flp 4, 5).

Karolina Anna Kwaśniewska

Wykaz skrótów zawartych w artykule:
KK – Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Lumen gen-
tium
LdK – Jan Paweł II, List do Kobiet, A ciascuna di voi
MC – Paweł VI, adhortacja apostolska o należytym 
kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi 
Panny,  Marialis cultus
MD – Jan Paweł II, List apostolski,  Mulieris Dignitatem
WMK – Kongregacja Nauki Wiary, List do biskupów 
Kościoła Katolickiego, O współdziałaniu mężczyzny 
i kobiety w Kościele i w świecie.

zbawczych zamiarów Boga. Maryja zo-
staje jednak wybrana, by być Arką Przy-
mierza – szczególnym miejscem obecno-
ści Bożej oraz pionierką nowego ludu, by 
mocą Ducha Świętego stać się nowym 
stworzeniem, nową Ewą, która przez 
swoją wierność i posłuszeństwo Bogu 
wyrażone w wolnym „fiat”, przynosi światu 
Zbawiciela. Tak, jak Ewa była świadkiem po-
czątku istnienia człowieka, jego stworzenia 
na obraz i podobieństwo Boże, tak Maryja 
jest świadkiem nowego początku i sama sta-
je się przedstawicielką nowego stworzenia, 
które Bóg powołuje i zaprasza do udziału 
w zbawczej misji (por. MD 11). Odpowiedź 
wiary dana Bogu przez Maryję jest więc odpo-
wiedzią całej ludzkości.

Dziewica i Matka 
W osobie Maryi tajemnica macierzyństwa nie 
jest oderwana od Jej dziewictwa. Te dwie rze-
czywistości nie są sobie przeciwstawne, ale 
wzajemnie tłumaczą się i dopełniają. Słowa: 
„Oto ja, służebnica Pańska” wyrażają pełne 
oddanie się Maryi Bogu dla dzieła miłości, Jej 
konsekrację siebie, jako Dziewicy należącej do 
Pana oraz Matki złączonej ze swym Synem 
w Jego dziele zbawienia. Wspomniany już abp 
Bruno Forte nazywa Maryję „dziewiczą Matką 
Syna przedwiecznego oraz dziewiczą oblu-
bienicą Nowego Przymierza”. Według niego 
„kontemplować w Niej ikonę doskonałą bę-
dzie znaczyć rozważać Ją w tych trzech aspek-
tach, w ich konkretnej określoności i w niero-
zerwalnej więzi pomiędzy nimi a Tajemnicą, 
którą niosą: Dziewica – Matka – Oblubienica”. 
Zanim w łonie Maryi schroni się Słowo Boga, 
stanie się Ona Jego Oblubienicą w porządku 
łaski. Wypowiedziane z wiarą „fiat” jednoczy 
Ją w sposób niepojęty z Tym, który nazywa 
siebie Początkiem i Końcem wszystkiego. Głę-
boka komunia polegająca na dobrowolnym 
powierzeniu siebie Chrystusowi i oddaniu 
Jego zbawczej misji czyni z Niej Matkę Boga, 
a tym samym Matkę ludzkości. To powszech-
ne macierzyństwo zostanie ostatecznie ukon-
stytuowane na Kalwarii w słowach konają-
cego Jezusa skierowanych do św. Jana: „Oto 
Matka twoja” (J 19, 27).

Wpatrywać się w Maryję
W osobie Bożej Rodzicielki stare łączy się 
z nowym. Jako córa Syjonu Maryja wraz 
z Izraelem oczekuje Mesjasza i przyjmuje 
Go w imieniu swojego ludu. Jednocześnie, 
przyjmując Słowo, za sprawą Ducha Święte-
go staje się nowym stworzeniem, pierwszą 
uczennicą Chrystusa i członkiem Jego Kościo-
ła. Dlatego mówimy, że Maryja wyprzedza 

Maryja – Ikona Kościoła Powszechnego 
„Poszli w ciemno za Światłem” – ta piękna metafora, która w wielu parafiach 
w Polsce stała się myślą przewodnią tegorocznych Rorat, doskonale obrazu-
je istotę wiary. Nierzadko wymaga ona od nas odwagi stawiania kroków za-
ufania na drodze powierzenia się Bogu pomimo trudności, jakie spotykają 
nas w codziennym życiu. Na tej drodze towarzyszy nam Maryja. Ona przyjęła 
Światłość i przyniosła ją światu. To właśnie Ją Kościół nazywa swoim „pierwo-
wzorem w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem” 
(KK 63). W Niej, niczym w zwierciadle, odnajduje zaproszenie do „rozpoznania 
swej tożsamości oraz dyspozycyjności serca, intencji i czynów, których Bóg od 
niego oczekuje” (WMK 15).
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Mozaika Zwiastowania
z Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Rzymie
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Jestem emerytowanym pułkownikiem WP, 
doktorem nauk weterynaryjnych, mężem, 
ojcem i dziadkiem, mieszkańcem dzielnicy 
Warszawy Ursynowa od ponad trzydziestu 
lat, a moją parafią jest od początku jej po-
wstania – parafia pw. św. Tomasza Apostoła 
przy ul Dereniowej.
Będę starał się pokazać na przykładzie histo-
rii mojego dorosłego życia, jak dyskretnie i 
nieustannie Opatrzność Boża czuwała i czu-
wa nade mną i moją rodziną. W rodzinnym 
domu mówiło się w takich przypadkach: 
„oto zadziałał palec Boży”.
 Aby wyjaśnić działanie „palca Bożego” w 
moim życiu muszę się cofnąć w daleką prze-
szłość, do roku 1964. W tym bowiem roku 
otrzymałem dyplom lekarza medycyny we-
terynaryjnej, a także czerwoną legitymację 
członka partii, która miała być - w powszech-
nej wówczas opinii panującej na Uczelni - tak 
samo ważna jak dyplom. Przy końcu tego 
roku uczyniłem też najważniejszy krok w ży-
ciu, połączyłem się w kościele św. Wojciecha 
na warszawskiej Woli sakramentem małżeń-
stwa z żoną Elżbietą Barbarą. Był to więc rok 
pamiętny dla mnie i mojej rodziny. Prawie 
dokładnie po roku rodzina powiększyła się o 
córkę Małgorzatę Annę, która w tym samym 
kościele przyjęła chrzest, a po latach pierw-
szą komunię św. i sakrament bierzmowania. 

Żyłem jakby nie było Ewangelii

Kolejne pięć lat to miotanie się w zawodzie, 
który nie okazał się spełnieniem marzeń. Z 
tej pułapki wybawiła mnie zawodowa służba 
wojskowa w korpusie oficerów lekarzy we-
terynarii. Od strony duchowej był to jednak 
czas zupełnej ciemności. Żyłem wtedy tak, 
jakby nie było Ewangelii i co gorsza nie czu-
łem z tego tytułu żadnego dyskomfortu. Po-
wtarzałem w gronie zaufanych przyjaciół zna-
ny wówczas slogan: „Jestem wierzący, ale nie 

W kościele spotykałem regularnie jednego z 
kolegów z pracy, który wraz z rodziną miesz-
kał w tym samym domu, ale udawaliśmy, 
że się nie znamy. Pełna konspiracja i to bez 
słów. W tym też czasie zaprzyjaźniliśmy się 
z ówczesnym wikariuszem ks. Stefanem Ko-
twińskim. Bywaliśmy u siebie, prowadziliśmy 
długie dysputy, obdarowywaliśmy się książ-
kami, których wówczas na rynku brakowało. 
Jednym słowem polubiliśmy się.
Podczas jednej z kolacji, w czasie rozmowy na 
jakieś poważne tematy, oceniłem siebie jako 
człowieka „głęboko” wierzącego. Wtedy nie 
zabrzmiało to śmiesznie, choć z perspektywy 
lat trudno obronić taką pychę i zarozumia-
łość, świadczącą o zupełnie płytkiej ducho-
wości. Byłem przecież jak trzcina na wietrze 
poddawany kaprysom ludowej władzy przed 
którą musiałem wciąż ukrywać swoją wiarę, 
bojąc się konsekwencji dyscyplinarnych. Ale 
w moim odczuciu wybrałem mniejsze zło. 
Obciążyłem siebie całym kłamstwem i złem 
systemu, chroniąc przed nim rodzinę.
W moralnych rozterkach wspierał mnie ka-
płańską posługą inny wikariusz ze św. Kata-
rzyny, ks. Józef Maj. Gdy dzieliłem się z nim 
swoimi wątpliwościami, ten doświadczony 
kapłan umacniał mnie słowami: „Rozumiem 
cię synu. Ja też mam w rodzinie zawodowe-
go oficera. Trzeba to oddać Bożemu miło-
sierdziu i przetrwać”.
Absurdalny sposób myślenia ówczesnego sys-
temu władzy ukazuje instruktarz oficera po-
litycznego na zebraniu oficerów chętnych do 
udziału w Mszy św. z Ojcem Św. Janem Paw-
łem II na pl. Defilad. Był to czerwiec 1987 r., 
a więc już lekka odwilż. Oto nasz „politruk” 
pouczał nas tymi słowami: „ Jak będziecie na 
mszy pamiętajcie, aby nie klękać. Gdy inni zo-
baczą, że stoicie, to też będą stać!”. Ze zdzi-
wieniem usłyszałem po czterech latach, a więc 
już w wolnej Polsce(!), podobną wypowiedź 
wysokiego rangą generała. Otóż ów generał 
zwracając się do grupy oficerów Wojska Pol-
skiego wyjeżdżających w 1991 r. do Koszali-
na na Mszę św. z Janem Pawłem II stwierdził: 
„Pamiętajcie, gdy Papież poda wam rękę nie 
przyklękajcie!”. Spośród trzech oficerów-de-
legatów Służby Zdrowia dwóch posłuchało 
generalskiego pouczenia. Absurd takiego ro-
zumowania nie wymaga komentarza. 

Wolność zapisała też
osobiste dramaty

W wolnej Ojczyźnie, w 1990 roku, awanso-
wałem na stanowisko zastępcy szefa Służby 
Zdrowia, szefa Służby Weterynaryjnej WP i 
uczestniczyłem wielokrotnie, już oficjalnie, a 
więc w mundurze, w różnych centralnych uro-
czystościach religijnych z udziałem wojska, a 
także w lokalnych liturgiach, w parafii św. To-
masza Apostoła. Uczestniczyłem również we 
wspomnianej Mszy św. w Koszalinie. Maska 
opadła, mogłem w swoim gabinecie powiesić 

Moja droga do życia
praktykujący”.. Nie zdawałem sobie zupełnie 
sprawy z bezsensu takiej wypowiedzi.
W tym miejscu, przytoczę słowa jednego z 
moich znajomych pułkownika i profesora, 
autorytetu naukowego w swojej dziedzinie, 
który wciąż twierdzi, że w sprawach wiary 
nikt nie będzie ograniczał jego wolności i na-
rzucał mu jakichkolwiek reguł. Gdy do jego 
mieszkania przyszedł ksiądz w czasie kolędy, 
zdziwiony zapytał – „dlaczego u pana profe-
sora nie ma krzyża w domu?” Gospodarz od-
powiedział – „a po co mi krzyż przecież Bóg 
jest wszędzie!” Moje poglądy kształtowane 
czterdzieści lat wcześniej, były na podobnym 
poziomie postrzegania świata. Oczywiście, 
człowiek ma prawo tak właśnie myśleć, tyl-
ko czy po doświadczeniu Golgoty tak myśleć 
powinien? 

Palec Boży pokazał mi konfesjonał

W sierpniu 1979 roku „palec Boży” wyrwał 
mnie z duchowego letargu i poprowadził do 
kratek konfesjonału w kościele pw. Najczyst-
szego Serca Maryi na pl. Szembeka. Rozpo-
czął się nowy znamienny okres w moim życiu. 
Wcześniej zostałem awansowany do stopnia 
majora i jako fachowiec po doktoracie i po-
myślnym stażu pod błękitną flagą ONZ w 
Egipcie, przeniesiony z Wojskowego Ośrodka 
Naukowo Badawczego Służby Weterynaryj-
nej w Puławach do Szefostwa Służby Zdro-
wia Głównego Kwatermistrzostwa WP, przy 
al. Niepodległości. Ukrywając odnalezioną 
po piętnastu latach duchową równowagę, 
rozpocząłem wymuszone ćwiczenia własnej 
dwulicowości. W służbie zdyscyplinowany 
oficer i fachowiec, a w domu – ukryty w gąsz-
czu wielkiego miasta – wdzięczny za łaskę 
wiary i praktykujący mąż, zięć, i ojciec.
Wówczas uczęszczaliśmy całą rodziną na 
msze św. do kościoła św. Katarzyny, bo na 
Ursynowie nie było jeszcze żadnych świątyń. 

Do przemyślenia „Lecz Bóg w ogromie miłosierdzia i swojej 
wielkiej miłości, jaką nas umiłował, przywrócił 
nam życie razem z Chrystusem, chociaż przez 

grzechy byliśmy pogrążeni w śmierci” (Ef 2, 4).

Wizyta oficerów armii amerykańskiej w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Pu³awach – 1995 r.
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krzyż. Mogłem też w mundurze przystępo-
wać do Stołu Pańskiego, z innymi kolegami 
oficerami, którzy podobnie jak ja ukrywali 
swoją wiarę. Ale nie był to proces krótki, ła-
twy i bezbolesny. U niektórych kolegów trwał 
nawet kilka lat i oprócz wspomnianych gro-
teskowych sytuacji niósł prawdziwe ludzkie 
dramaty i nie zawsze kończył się pomyślnie.
Wymienię trzy dość charakterystyczne przy-
kłady, świadczące jak trudna była w owym 
czasie transformacja duchowa i naprawa 
ludzkich sumień.
Pamiętam pogrzeb z kapelanem i asystą woj-
skową mojego podwładnego płk Zygmunta. 
Z racji stanowiska wygłosiłem ciepłą mowę 
pożegnalną nad trumną, ale bez akcentów 
religijnych. Po ceremonii podszedł do mnie 
pan uczestniczący w pogrzebie i przedstawił 
się, że jest księdzem, krewnym zmarłego. 
Powiedział, że Zygmunt był katolikiem wie-
rzącym i praktykującym i często rozmawiali o 
Bogu i, że zmarły bardzo dręczył się ukrywa-
niem swojej wiary. Nic o tym nie wiedziałem, 
a przecież byliśmy dość blisko siebie.
Inny, znacznie starszy ode mnie kolega. też 
płk Zygmunt, którego w kościele Wizytek że-
gnałem długą mową z racji jego zasług (był 
Synem Pułku i Sprawiedliwym wśród Naro-
dów Świata), wydawał się do końca nieczuły 
na argumenty wiary. Jednak jego syn Wiktor 
przy trumnie poinformował nas, że ojciec w 
obliczu śmierci poprosił o kapłana.
 Jeszcze inny z moich wspaniałych kolegów 
płk Tadeusz, aż do śmierci nie potrafił zrzucić 
maski, a żył przez pół roku z pełną świado-
mością śmiertelnej choroby. Przyjeżdżałem 
do jego domu, rozmawiałem i przekonywa-
łem. Byłem też u miejscowego księdza, który 
wspaniale się zachował, godząc się na wiele 
odstępstw od przepisów prawa kościelnego. 
Ale mój biedny przyjaciel wciąż powtarzał 
– a cóż na to powiedzą sąsiedzi? Zmarł w 
miejscowym szpitalu. Żegnałem go w ko-
ściele garnizonowym ze łzami w oczach i ści-
śniętym gardłem, wspominając jego zasługi i 
prosząc Boga o miłosierdzie nad jego duszą. 
Był wielce szanowanym i powszechnie lubia-
nym człowiekiem, autentycznie zatroskanym 
o innych ale o siebie nie potrafił zadbać. 
Modlę się za jego duszę codziennie. Tak więc 
rany, jakie zadał nam tamten system, czasa-
mi stawały się ranami śmiertelnymi. 
Przyszedł też czas swobodnego uczestni-
czenia Wojska Polskiego w pielgrzymkach 
pieszych na Jasną Górę. Pamiętam mieszkań-
ców mijanych wsi, witających żołnierzy-piel-
grzymów ze łzami w oczach. Wciąż mam w 
pamięci niezwykłą serdeczność i wręcz wzru-
szającą czułość gospodyń wynoszących woj-
sku z pobliskich domów w czasie postojów 
najlepsze jadło, owoce i napoje.

Prawdziwie żyć
to wypraszać łaskę wiary

Gdy odchodziłem na wcześniejszą emeryturę 
w 1999 roku, aby ułatwić mojemu następcy 
awans i być może (wówczas tak myślałem) 
generalski wężyk, bo nie był członkiem partii, 
już wiedziałem, że nie podejmę żadnej pracy 
zarobkowej, jak czyniono to dość powszech-
nie w moim środowisku. Postanowiłem, że 

emerytura ma wystarczyć na skromne życie, 
a ja mam więcej czasu poświęcić rodzinie, 
na pracę w parafii, kształtowanie własnej 
duchowości i dokształcanie religijne (moje 
pokolenie tylko przez rok otrzymało trochę 
wiedzy religijnej na poziomie licealnym, po 
październiku 1956 r.).
Włączyłem też w program dnia wizyty w 
Domu Opieki na zapleczu Klasztoru Domi-
nikanów na Służewie, gdzie na zasadzie 
wolontariatu zacząłem opiekować się p. Ta-
deuszem, młodym człowiekiem chorym na 
stwardnienie rozsiane i przykutym do wóz-

ka. Z czasem Tadzio tak przywykł do moich 
wizyt, że nie pozwolił obsługiwać się salo-
wym i czekał na mnie. Pamiętam, że kiedy go 
kąpałem najtrudniej było dotykać jego stóp 
i obcinać paznokcie mocno zmienione z po-
wodu grzybicy. Czyniłem to bez rękawiczek, 
aby nie sprawiać Tadziowi przykrości. Był 
bardzo inteligentny i wrażliwy. Mówię był, 
bo po kilku latach niestety zmarł.

Gdy modlitwa stała się miłością

Powoli zmieniała się moja duchowość. Za-
cząłem więcej dostrzegać, lepiej rozumieć, 
mocniej przeżywać. Coraz więcej czasu zaj-
mowała też modlitwa. Dawnej była to czyn-
ność trochę wymuszona, wynikła z tradycji, 
ale nie z potrzeby serca. Już nie oceniałem 
modlitwy różańcowej jako „bezmyślnego 
klepania zdrowasiek”. Różaniec stał się dla 
mnie darem Matki Bożej tak, jak karmeli-
tański Szkaplerz Święty, który zacząłem no-
sić, oddając się pod Jej matczyną opiekę. 
Niezwykłą siłę różańca zaobserwowałem 
w Fatimie, gdzie wieczorami różnojęzyczny 
tłum łączył się w modlitwie do Matki Bożej, 
tworząc żywy Kościół Powszechny. Odkryłem 
też cudowną melodię, mądrość i niezwykły 
powab psalmów Dawidowych. Z czasem 25 
najpiękniejszych powtarzanych codziennie 
nauczyłem się na pamięć. 
W tym czasie opracowałem i opublikowałem 
wiele religijnych artykułów w „Wiadomościach 
Parafialnych” i w „Życiu Weterynaryjnym”, fa-
chowym piśmie naszego środowiska.

Te ostatnie były pokłosiem corocznych piel-
grzymek lekarzy weterynarii i ich rodzin na 
Jasną Górę. Przeżycia w czasie Ofiary Eucha-
rystycznej u stóp cudownego obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, mądre nauki ojca 
duchownego naszego środowiska ks. dr. Je-
rzego Brusiły, a później jego bogate w treść 
rozważania na Drodze Krzyżowej na wałach, 
ułatwiały publikowanie w prasie głębszych 
przemyśleń.
Zupełnie niepostrzeżenie pierwsze piątki 
miesiąca stały się naturalną potrzebą, tak jak 
codzienna Eucharystia. To wówczas zrozu-

miałem stan ducha pana Adama Pietrzaka, 
który na jednym z pierwszych konwersato-
riów w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin 
wypowiedział zdanie, że „biegł do konfesjo-
nału, aby zrzucić ciężar grzechu”. Mam zu-
pełnie identyczne odczucie, gdy pod cięża-
rem własnego krzyża śpieszę do spowiedzi, 
bo grzech piecze, jak rozpalone żelazo. 
Od pewnego czasu Pan doświadcza moją 
wiarę w sposób szczególny, uderzając z naj-
mniej spodziewanej strony w jedność wspól-
noty parafialnej, która jest mi szczególnie 
droga. Budzę się więc wcześnie rano, aby 
oddać się modlitwie. Zresztą modlitwa już 
dawno przestała być dla mnie obowiązkiem, 
a stała się moją miłością, czymś tak bardzo 
potrzebnym do życia, jak powietrze. 
Eucharystia, modlitwa i rodzina stały się sen-
sem i celem mojego życia. I teraz, gdy trochę 
drgnęła moja duchowość, nigdy nie powie-
działbym, jak przed trzydziestu laty, że jestem 
głęboko wierzący. Już wiem, co znaczą i ile 
ważą te słowa. Już zrozumiałem, że praca nad 
sobą, nad słabościami, ułomnościami charak-
teru będzie trwać do końca życia, bo taka jest 
wola Boża. Gdy wydaje się, że osiągnąłem ja-
kiś cel natychmiast wyłania się nowy. Jestem 
też pewien, że próg śmierci będzie kresem 
mojego wysiłku nad kształtowaniem i pogłę-
bianiem duchowości. Dopiero po tamtej stro-
nie poznam do końca prawdę o sobie. Dlate-
go ciągle powtarzam, oby Twoje miłosierdzie 
Panie było większe od moich win.

Andrzej Michał Skoczek

Odprawa kadry kierowniczej Służby Weterynaryjnej LWP. Katowice 1980 r. (autor siedzi drugi od prawej)
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– Bardziej owocna duchowo jest wymiana 
darów, niż pomoc, mówił na wstępie bp 
Antoni Pacyfik Dydycz, wybrany przez KEP 
na nowego przewodniczącego Zespołu Po-
mocy Kościołowi na Wschodzie. Bp Dydycz 
podzielił się swoimi doświadczeniami ze 
spotkań m.in. z kapłanami, którzy tam pozo-
stali. Ogromny był choćby głód obcowania 
z wydawnictwami religijnymi po latach ko-
munistycznej dewastacji sacrum we wszyst-
kich możliwych wymiarach. – Gdy zamkną-
łem tę książkę, to tak jakbym zamykał trum-
nę przyjaciela, zwierzał się jeden z księży.
Bp Dydycz mówił dalej o sile więzi duchowej, 
wzajemnej modlitwy katolików mimo barier 
politycznych i administracyjnych stwarza-
nych przez komunizm na Wschodzie. – Nie 
mogli się kontaktować, ale jak ważna była 
dla nich wówczas świadomość, że pamię-
tamy o nich, mówił bp Dydycz. Od jednej 

z sióstr z Kazachstanu biskup Antoni dostał 
w Rzymie tekst „Szto katolik dołżen znać” 
(„Co katolik powinien wiedzieć”). – Wydru-
kowaliśmy 30. tysięcy tej broszury… I dotar-
ła dzięki „przemyślności” wielu ludzi dobrej 
woli do katolików na Wschodzie. Pasterz 
drohiczyński wspominał też o postaciach 
niezłomnej wiary na Wschodzie, takich jak 
kardynał Kazimierz Świątek z Białorusi itd.

Powołany na Jasnej Górze

O sytuacji katolików w Gruzji i okoliczno-
ściach swojego powołania kapłańskiego 
mówił ks. dr Zurab Katachishvili. Gruziński 
kapłan ukończył w Polsce w 1999 r. semi-
narium „Redemptoris Mater”, a święce-
nia przyjął z rąk kard. Józefa Glempa. Dwa 
lata pracował jako wikariusz w Wilanowie, 

a rok na placu budowy Świątyni Opatrzności 
Bożej. Od 9.lat pracuje jako misjonarz, wy-
słany z Polski do swojego ojczystego kraju. 
– Gruzja jest drugim po Armenii najstarszym 
krajem chrześcijańskim; przyjęła chrzest 
w 326 r., przypomniał ks. Zurab. – Chrześci-
janie w Gruzji byli prześladowani najpierw 
przez Arabów, potem Turków, przez ostat-
nie dwieście lat byli pod panowaniem Rosji, 
przypomniał genezę mniejszości katolic-
kiej w Gruzji. Obecnie katolicy w Gruzji to 
50 tysięcy, czyli 1 procent ludności. – Trud-
no opierać się na ofiarności katolików gru-
zińskich mówił dalej kapłan z Gruzji. Przy-
czyny pauperyzacji Gruzinów tkwią nadal 
w zależności ekonomicznej od Rosji. – Miej-
scowa huta rudy produkowała wyłącznie 
na potrzeby krajów b. ZSRR. – My rudy nie 
mamy… – podsumował kapłan.
Ks. Zurab dziękował Polakom za pomoc finan-

sową dla jego współ-
wyznawców w Gruzji.
Jak wielkie są potrze-
by tamtejszego ko-
ścioła? – Nawet czar-
nej koszuli z koloratką 
w Gruzji nie dostanę, 
powiedział. W Gruzji 
nie ma seminarium, 
brak paramentów litur-
gicznych – wymieniał.
Głos powołania ka-
płańskiego ks. Zurab 
Katachashvili usłyszał 
na Jasnej Górze po 
modlitwie przed Cu-
downym Obrazem 
Matki Bożej w 1991 r.

– W 1991 r. jechałem do Polski na spotkanie 
młodzieży z Janem Pawłem II. Wtedy moja 
wiara był taka, że traktowałem ten wyjazd 
jako półreligijną wycieczkę. W wieku 25 lat 
przystąpiłem do spowiedzi i komunii św. po 
raz pierwszy. I tam, na Jasnej Górze, modli-
łem się przed obrazem Matki Bożej. Na trze-
ci dzień odczułem tak silną Bożą obecność… 
To był głos powołania.
Dziś Polska to moja druga ojczyzna. Dziękuję 
Panu Bogu i Polsce, zakończył swoje świa-
dectwo ks. Zurab Katachashvili z Gruzji.

Parafianie czyli goście?

Katarzyna Kaca z Białej Cerkwi, studentka 
ostatniego roku na Wydziale Stosunków Mię-
dzynarodowych na UKSW podzieliła się świa-
dectwem swojego pobytu w kraju przodków.

– Jestem wdzięczna Polakom, że dostałam możliwość rozwijania mojej wiary, mó-
wiła Katarzyna Kaca z Białej Cerkwi (obecnie Ukraina), studentka z UKSW, związana 
z duszpasterstwem akademickim „Opoka”. W siedzibie Episkopatu Polski dzienni-
karze mogli wysłuchać 4 grudnia 2012 r. świadectw kilku osób z terenów b. ZSRR, 
które skorzystały z braterskiego wsparcia Polaków w ramach Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie. 9 grudnia, w II Niedzielę Adwentu, po raz 13. mieliśmy możliwość 
okazać solidarność duchową i materialną z naszymi braćmi na Wschodzie.

W Białej Cerkwi, skąd pochodzi Kasia, stoi 
kościół św. Jana Chrzciciela, zbudowany 
w 1812 roku przez Ksawerego Branickie-
go. Jednak parafianie, m.in. potomkowie 
polskich katolików, mogą z niego korzystać 
„gościnnie” dwa razy w tygodniu.
W roku 1930 sowieci kościół zamknęli, 
a w 1990 roku jego drzwi zostały otwarte, 
ale nie dla parafian, a dla miłośników muzy-
ki organowej i kameralnej. Dziś jest to Dom 
muzyki organowej, a kościół znajduje się we 
władaniu miejscowego wydziału kultury. 
Słaba jest nadzieja, że oddadzą go parafia-
nom, bowiem w czasie inwentaryzacji prze-
prowadzonej w Ukrainie kościół ten nie zna-
lazł się na ogólnoukraińskiej liście budowli, 
które powinny być zwrócone organizacjom 
religijnym. Kościół został zbudowany przez 
Ksawerego Branickiego na Górze Zamkowej, 
gdzie w przeszłości stała łacińska kaplica dla 
polskiego garnizonu, a w XVII w. – kościół 
św. Jana Nepomucena.
– Moją wiarę zawdzięczam rodzicom; mama 
chodziła ze mną do kościoła, opowiadała 
Katarzyna Kaca. Języka polskiego uczyłam 
się w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. 
Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi. 
Opłata za studia dla obcokrajowców w Pol-
sce wynosi kilka tysięcy euro; to było dla 
mnie nieosiągalne, podkreśla Polka z Ukra-
iny. – Dlatego jestem bardzo wdzięczna wła-
dzom UKSW za stypendium. Bezcenne było 
dla nas, obcokrajowców, wsparcie księży 
z duszpasterstwa akademickiego „Opoka”, 
mówi Kasia, m.in. ks. Leszka Kryży (TChr)
Katarzyna Kaca działała w studenckiej orga-
nizacji Kresowiaków przy „Wspólnocie Pol-
skiej”.
– Mam ogromną wdzięczność dla Polaków, 
że mogłam tu rozwijać swoją wiarę, mó-
wiła piękną polszczyzną Kasia, dziewczyna 
z blond warkoczem. – Polacy nawet nie wie-
dzą, jakim szczęściem jest kościół na każdym 
rogu. Dla nas na Ukrainie to nadal luksus, 
podkreśliła. – Mam nadzieję, że sama będę 
mogła pomagać Kościołowi na Wschodzie. 
To moje zobowiązanie za to, co otrzymałam 
w Polsce, od Polaków…

Spełniamy testament Jana Pawła II

Na konferencję w siedzibie KEP wraz z grupą 
licealistów ze Wschodu przyszła także Ewa 
Pietrykiewicz – dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego Niepublicznego Kolegium Św. 
Stanisława Kostki w Warszawie.
– Na początku lat 90. miałam okazję poje-
chać na Białoruś i Ukrainę, mówiła dyrektor 
Ewa Pietrykiewicz. Ta podróż była związana 
z pracą, którą pisałam, o odradzającym się 
Kościele na Wschodzie. Widziałam, jak na 
ołtarz padało błoto przez zniszczony dach. 

To, co niezniszczalne, trwa
Odbudowywanie Kościoła na Wschodzie

dokoñczenie na str. 9
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Urodził się w 1907 r. w Giżewie, w rodzi-
nie ziemiańskiej. Był synem Józefa i Heleny 
z domu Janiszewskiej. W wieku dwudziestu 
lat zdał maturę w gimnazjum w Inowrocła-
wiu i został przyjęty na IX rocznik Wydziału 
Morskiego do Szkoły Podchorążych Marynar-
ki Wojennej w Gdyni. Po trzech latach nauki 
otrzymał promocję oficerską. Był również 
absolwentem kursu elektrotechniki w War-
szawie (1934) oraz kursów Szkoły Podcho-
rążych Marynarki Wojennej: II Kursu Ofice- 
rów Artylerii Morskiej (1934) i II Kursu Ofice-
rów Podwodnego Pływania (1935). W latach 
1930–1931 odbył kurs aplikacyjny dla pod-
poruczników marynarki w dywizjonie szkol-
nym w Gdyni, natomiast w 1934 uczestniczył 
w praktyce artyleryjskiej we Francji.
Pierwsze stanowisko służbowe objął w Ka-
drze Marynarki Wojennej w Świeciu, gdzie zo-
stał dowódcą plutonu szkolnego. Od 1931 r. 
do 1932 r. był oficerem wachtowym torpe-
dowca ORP „Krakowiak”. W międzyczasie, 
jako p.o. oficera wachtowego, uczestniczył 
w rejsie niszczyciela ORP „Wicher” do Szwecji. 
Na początku 1933 r. wyznaczono go zastęp-
cą dowódcy ORP „Krakowiak”, a pod koniec 
roku przeszedł do Kadry Floty w Gdyni na 
dowódcę kompanii. W 1934 został oficerem 
artylerii na okręcie podwodnym ORP „Wilk”. 
W latach 1935–1936 przebywał w Ośrodku 
Szkolenia Jachtingu Morskiego, początko-
wo na stanowisku zastępcy komendanta, 
a później komendanta jednostki. Wielokrot-
nie brał udział w regatach jachtowych na 
Morzu Bałtyckim. W 1936 r. objął funkcję za-
stępcy dowódcy torpedowca ORP „Mazur”, 
a od 1937 r. pływał jako I oficer artylerii na 
niszczycielach ORP „Burza” i „Błyskawica”.
Pod koniec 1938 r. został w dywizjonie artyle-
rii nadbrzeżnej dowódcą baterii nr 31 – cyplo-
wej im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego 
na Helu, dysponującą 4 działami Bofors kal. 
152,4 mm produkcji szwedzkiej. W trakcie 
kampanii wrześniowej prowadził skutecz-
ny ogień przeciwko pancernikom szkolnym 
„Schleswig-Holstein” i „Schlesien”, uzyskując 
25 września trafiienia. Tego samego dnia od-
niósł obrażenia w wyniku ostrzału cypla przez 
niemieckie okręty; przekazał dowodzenie kpt. 
mar. Bohdanowi Mańkowskiemu i udał się do 
szpitala. Pod jego nieobecność bateria po-
nownie celnie raziła pancerniki 27 września. 
28 września powrócił do linii i przejął dowo-
dzenie jednostką, która do końca obrony Wy-
brzeża zachowała zdolność operacyjną.
Po zakończeniu walk obronnych na Pół-
wyspie Helskim dostał się do niemieckiej 
niewoli. Do zakończenia wojny przebywał 
w oflagach: XVIII B Spittal i II C Woldenberg. 
W Woldenbergu dwukrotnie bez powodze-

Trzeba podkreślić, że w Marynarce Wojennej 
RP utrwala się pamięć o zgładzonych ofice-
rach. 
W Panteonie Marynarki Wojennej na Oksy-
wiu, w kościele pw. św. Michała Archanioła, 
wśród wielu tablic upamiętniających udział 
okrętów polskiej Marynarki Wojennej w wal-
kach II wojny światowej, znajduje się tablica 
przypominająca zbrodnie stalinowskie. Wid-
nieją na niej nazwiska oficerów, bohaterów 
z okresu II wojny światowej, obrońców Helu, 
którzy zgłaszając się po wojnie do służby 
w Marynarce Wojennej nie przypuszczali, że 
władza ludowa zrobi z nich „wrogów Polski”. 
Oto treść tej tablicy.
„PAMIĘCI OFICERÓW MARYNARKI WOJENNEJ 
NIEWINNIE STRACONYCH 12–16 GRUDNIA 
1952 r. POŚMIERTNIE REHABILITOWANYCH 
W 1956 r. komandora Stanisława MIESZKOW-
SKIEGO, komandora Jerzego STANIEWICZA, 
komandora porucznika Zbigniewa PRZYBY-
SZEWSKIEGO – obrońców Helu w 1939 r.” 
Ze szczególną troską zachowuje się pamięć 
o kmdr por. Zbigniewie Przybyszewskim 
w dawnym garnizonie Hel. W maju 2006 r. 
dokonano uroczystego otwarcia Muzeum 
Obrony Wybrzeża, założonego i prowa-
dzonego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele 
Helu”. Zostało ono usytuowane w najwięk-
szym obiekcie militarnym, stanowisku ognio-
wym baterii 406 mm „Schleswig-Holstein” 
i wieży kierowania ogniem. W uznaniu zasług 
obrońcy Helu, dowódcy baterii im. Heliodora 
Laskowskiego, a także godnego upamiętnie-
nia tej postaci, Muzeum nadano imię koman-
dora Zbigniewa Przybyszewskiego. Odre-
staurowano jedno ze stanowisk ogniowych 
baterii nadbrzeżnej z umieszczoną tablicą 
z podobizną komandora. Nieoceniony mate-
riał biograficzny stanowi książka autorstwa 
redaktora Krzysztofa Zajączkowskiego, „Bo-
hater Obrony Helu kmdr por. Zbigniew Przy-
byszewski”, która przedstawia życie i działal-
ność komandora od lat najmłodszych aż do 
jego tragicznej śmierci.
 

Płk dypl./r/ Władysław Żmijewski,
oprac. kes

nia próbował ucieczki, biorąc udział w pod-
kopie pod ogrodzeniem, oraz chowając się 
w ciężarówce. Kontradmirał Włodzimierz Stey-
er, dowódca Rejonu Umocnionego Hel, jego 
obrońca w 1939 r., a w latach 1947–1950 r. 
dowódca Marynarki Wojennej. – wydał 
książkę zatytułowaną „Samotny Półwysep”, 
w której opisuje bohaterstwo kpt. Zbigniewa 
Przybyszewskiego, dowódcy helskiej baterii 
artylerii nadbrzeżnej- Po wyzwoleniu z ofla-
gu, w 1945 r. wstąpił do służby w Marynarce 
Wojennej. 18 września 1950 r. był pierwszym 
z aresztowanych w ramach tzw. spisku ko-
mandorów.. Był więziony w piwnicach Głów-
nego Zarządu Informacji Wojska Polskiego 
w Warszawie. Naczelny Sąd Wojskowy wy-
dał wyroki w sprawie „oskarżonych o próbę 
zbrojnego wystąpienia przeciwko władzy lu-
dowej i utworzenia w Marynarce Wojennej 
organizacji pod kryptonimem „Alarm”, która 
miała być częścią spisku zorganizowanego 
w Wojsku Polskim. 
Kmdr por. Zbigniew Przybyszewski stanął 
przed sądem w procesie odpryskowym 
w sprawie „TUN”(od nazwisk oskarżonych 
w nim oficerów Tatar-Utnik-Nowicki), ska-
zany na karę śmierci, został zamordowany 
16 grudnia 1952 r. W zakończeniu wspo-
mnianej książki „Samotny półwysep” au-
tor pisze, że Przybyszewski „zginął przy 
drzwiach zamkniętych nie doczekawszy pol-
skiego października”. Los jego był podobny 
do losu wielu oficerów Wojska Polskiego.
Zamordowani oficerowie należeli do grona 
inteligencji, byli wybitnymi specjalistami woj-
skowymi, a przede wszystkim byli to patrio-
ci wielkiego formatu. Wielu rozstrzelano po 
wyrokach w innych procesach, inni zmarli 
lub popełnili samobójstwo w więzieniach. 
Wydarzenia „polskiego października” dały 
początek przeprowadzeniu rehabilitacji za-
mordowanych oficerów, niestety żaden ze 
sprawców ich śmierci nie stanął przed obli-
czem wymiaru sprawiedliwości. Krótkotrwała 
odwilż rozpoczęta w 1956 r. już w następnym 
roku dobiegła końca. O rozliczeniu winnych 
zbrodni stalinowskich oraz zadośćuczynieniu 
ofiarom bądź ich bliskim w następnych latach 
zapomniano. 
Upływa sześćdziesiąt lat od popełnienia tej 
zbrodni, pierwsze wyroki zostały wykonane na 
oficerach Marynarki Wojennej 12–16 grudnia 
1952 r., a pozostałe w 1953 r. Zapewne wielu 
sprawców tej zbrodni na pewno już nie żyje, 
inni wyjechali z Polski do ZSRR, Izraela lub 
państw zachodnich, ale wielu może jeszcze 
żyć w Polsce i to na zasłużonej emeryturze. 
Wszelkie informacje o trwających procesach 
i dokonanej zbrodni były skwapliwie ukrywa-
ne i nie podawane do publicznej wiadomości. 

Bohater obrony Helu
Paradoksem polskiej dwudziestowiecznej historii jest to, że często jej bohate-
rowie, których wojenna chwała wyniosła wysoko, giną z rąk swoich rodaków, 
a później długo muszą czekać na swoją rehabilitację. Dotyczy to przede wszystkim 
okresu po zakończeniu II wojny światowej, gdy wielu żołnierzy, wsławionych bo-
haterskimi czynami podczas wojny, stanęło przed obliczem ówczesnego wymiaru 
(nie)sprawiedliwości i zostało skazanych, w wielu wypadkach na karę śmierci. Do 
ich grona należy kmdr. por. Zbigniew Przybyszewski, obrońca Helu z 1939 roku.
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Polska flota odrodzona

tem twierdzy na jednej z wysp, a w końco-
wym okresie wojny dowodził pancernikiem 
SMS „Erzherzog Karl”. Po odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę został wyznaczo-
ny na pierwszego dowódcę odtwarzanej 
Marynarki Wojennej. Funkcję tę pełnił do 
11 marca 1919 r. W 1934 r. ze względów 
zdrowotnych osiedlił się w Castel Gandolfo 
we Włoszech, gdzie zmarł.

Wiceadmirał Kazimierz Porębski 
(1872–1933)

Obowiązki Szefa Kierownictwa Marynarki 
Wojennej przejął po nim wiceadmirał Kazi-
mierz Porębski. Jego służba we flocie car-
skiej Rosji przypadła na dwie wojny: rosyj-
sko-japońską i I wojnę światową. W wojnie 
rosyjsko-japońskiej otrzymał od cara Mikoła- 
ja II „Złotą Szablę za męstwo” za przeprowa-
dzenie krążownika „Nowik” z blokowanego 
przez flotę japońską Port Artur do Władywo-
stoku. Była to jedyna udana próba przełama-
nia tej blokady. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości włączył się bardzo aktywnie 
w tworzenie szeroko rozumianej polskiej po-
lityki morskiej, zarówno na polu wojskowym 
jak i cywilnym. W latach 1919–1925 pełnił 
służbę jako Szef Kierownictwa Marynarki 
Wojennej. Stworzył wtedy program rozwo-
ju polskiej floty wojennej, który po pewnych 
modyfikacjach był konsekwentnie realizo-
wany w drugiej połowie lat 20. i w latach 
30. XX w. Zwolniony ze służby w Marynarce 
Wojennej 19 maja 1925 r. przez Prezydenta 
RP Stanisław Wojciechowskiego aktywnie 
uczestniczył w budowie polskiej gospodarki 
morskiej. Był inicjatorem utworzenia Szkoły 
Morskiej w Tczewie, aktywnie uczestniczył 
w pracach Ligi Morskiej i Rzecznej, a także 
Yacht Klubu Polskiego.

Kmdr Jerzy Świrski
(1882–1959)

Po odejściu wiceadmirała Kazimierza Poręb-
skiego jego funkcję przejął kmdr Jerzy Świr-
ski. Podobnie jak jego poprzednik, pochodził 
również z floty rosyjskiej – przez większość 
swojej służby jako oficer nawigacyjny na 
różnych szczeblach dowodzenia był związa-
ny z Flotą Czarnomorską. W toku jego służ-
by zdarzył się też ciekawy epizod ukraiński. 
Otóż w 1918 r. został Szefem Sztabu Mor-
skiego i Ministrem Spraw Morskich Ukraiń-
skiej Republiki Ludowej. Po powrocie do kra-
ju włączył się w działalność organizacyjną 
tworzącej się Marynarki Wojennej. W 1925 r. 
objął funkcję Szefa Kierownictwa MW, którą 
pełnił nieprzerwanie do chwili rozwiązania 
Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Bry-
tanii w 1946 roku.

Miejscem postoju ówczesnej Kadry Floty była 
Warszawa. Wkrótce po niej pierwszy port 
został zlokalizowany w twierdzy Modlin. 
Dopiero po uroczystym dniu zaślubin Polski 
z morzem, jaki miał miejsce 10 lutego 1920 r. 
w Pucku, Marynarka Wojenna trafiła nad 
morze – właśnie do Pucka. Był to wówczas 
jedyny polski port nad Bałtykiem – typowo 
rybacki. Jedyną infrastrukturą, którą mogło 
wykorzystać wojsko, stanowiły tereny po-
niemieckiego lotniska dla wodnosamolotów 
i łodzi latających. Zresztą teren ten stał się 
wkrótce bazą Morskiego Dywizjonu Lotni-
czego (MDLotu), który działał w strukturze 
organizacyjnej Marynarki Wojennej w Pucku 
do 1 września 1939 r.
Plany rozwojowe polskiej floty zbiegły się 
z koncepcją budowy nowego polskiego 
portu. Gdy zapadła decyzja o lokalizacji tej 
inwestycji w Gdyni, od początku w tych pla-
nach wydzielono akwen w rejonie Oksywia 
dla rozwijającej się wówczas bardzo dyna-
micznie Marynarki Wojennej. Przy czym war-
to zwrócić uwagę, iż w okresie XX-lecia mię-
dzywojennego siedzibą Kierownictwa Mary-
narki Wojennej była Warszawa, a w Gdyni 
stacjonowało Dowództwo Floty. Natomiast 
„kuźnia” kadr, czyli Szkoła Podchorążych 
Marynarki Wojennej, działała w latach 
1922–1938 w Toruniu (koszary Racławickie), 
a w latach 1938–1939 w Bydgoszczy (budy-
nek dowództwa Pomorskiego Okręgu Woj-
skowego). 

Budowniczy polskiej floty

Odradzająca się Marynarka Wojenna w roku 
1918 to przede wszystkim ogromny po-
tencjał ludzki. Ówczesna kadra składała się 
głównie z oficerów i marynarzy wywodzą-
cych się z flot państw zaborczych. Najwięk-
szy odsetek pochodził z Marynarki Wojennej 
carskiej Rosji, wielu też przyszło z floty kajze-
rowskich Niemiec. Najmniejszy odsetek nosił 
wcześniej mundury floty austro-węgierskiej. 
Warto przypomnieć nazwiska i sylwetki tych, 
którzy tworzyli zręby naszej Marynarki Wo-
jennej i znacznie przyczynili się do jej roz-
woju.

Płk Bogumił Nowotny
(1872–1960)

Pułkownik marynarki Bogumił Nowotny 
(z powodu braku polskiego nazewnictwa 
stopni marynarskich, początkowo zaadop-
towano stopnie lądowe z dodatkiem „ma-
rynarki”), wspomniany już pierwszy szef 
Sekcji Marynarki przy Ministerstwie Spraw 
Wojskowych, wywodził się z floty Austro-
Węgier. W czasie I wojny światowej służył 
na Adriatyku, gdzie m.in. był komendan-

Od 94 lat, 28 listopada polscy marynarze świętują rocznicę odrodzenia Marynarki Wojennej. Zaledwie w dwa tygodnie po 
symbolicznej dacie odzyskania przez Polskę  Niepodległości, 11 listopada 1918 r., Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał 
następujący rozkaz, który stał się podstawą do działań organizacyjnych: Z dniem 28 listopada 1918 r. rozkazuję utworzyć 
marynarkę polską. Mianuję jednocześnie pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego szefem Sekcji Marynarki przy Mini-
sterstwie Spraw Wojskowych.

Wiceadmirał Józef Unrug
(1884–1973)

Mówiąc o Marynarce Wojennej w czasach 
II RP nie można zapomnieć o jeszcze jednej 
postaci. Jest nią wiceadmirał Józef Unrug. 
Pochodził z pruskiej rodziny junkierskiej, a po 
1918 r. wybrał dobrowolnie Polskę na swoja 
drugą ojczyznę. W czasie I wojny światowej 
pełnił służbę w Kriegsmarine, będąc dowód-
cą dywizjonu okrętów podwodnych. Po jej 
zakończeniu zgłosił się do polskiej Marynarki 
Wojennej. Z jego funduszy osobistych został 
zakupiony pierwszy okręt, na którym pod-
niesiono polską banderę. Była to niewielka 
jednostka hydrograficzna ORP „Pomorza-
nin”. Wiceadmirał Józef Unrug od 1925 r. 
służył w polskiej MW jako dowódca Floty, 
a po wybuchu II wojny światowej, 1 wrze-
śnia 1939 r., pełnił funkcję dowódcy Obrony 
Wybrzeża. Był to obszar terytorium Rzecz-
pospolitej, który skapitulował jako ostatni 
2 października. Czas wojny wiceadmirał spę-
dził w obozach jenieckich. Pomimo wielu 
prób ze strony niemieckiej namawiania go 
na przejście do służby w Kriegsmarine, nie 
wyraził zgody, pozostając wiernym polskiej 
banderze. Po oswobodzeniu przebywał w 
Wielkiej Brytanii. Po rozwiązaniu Polskich Sił 
Zbrojnych osiadł we Francji.

Dobry kierunek

Marynarka Wojenna wczesnych lat 20. XX 
w. musiała być tworzona od podstaw, na 
surowym korzeniu. O ile łatwiej było orga-
nizować oddziały lądowe – jazdę, piechotę, 
artylerię czy nawet lotnictwo, o tyle w przy-

Kmdr Jerzy Świrski
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padku formacji morskiej Wojska Polskiego 
było to przedsięwzięcie o wiele bardziej 
skomplikowane. Musiało również zostać 
rozciągnięte zarówno w czasie, jak również 
wymagało znaczących nakładów finanso-
wych. Należało wybudować flotę i port, w 
którym mogłaby bazować. Należy podkre-
ślić ogromny wysiłek całego społeczeństwa 
wniesiony w realizację tego zmierzenia. Naj-
lepszym potwierdzeniem na słuszność ob-
ranej drogi niech będzie fakt, że w czasie II 
wojny światowej Polska Marynarka Wojenna 
była pierwszym i w pewnym czasie jedynym 
aliantem Wielkiej Brytanii na morzu.

Andrzej Kotecki

Autor jest Głównym Inwentaryzatorem 
Zbiorów Warszawskiego 
Muzeum Niepodległości 

oraz prezesem Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Od ludzi ze wsi słyszałam o księdzu, zastrze-
lonym po wojnie, że to był „święty czło-
wiek”. Widziałam kościoły zamienione na 
magazyny alkoholu. Widziałam walkę Pola-
ków o odzyskanie Katedry w Moskwie… I na 
Wschodzie zgubiłam serce, podsumowała 
dyr. Pietrykiewicz.
Początki edukacji uczniów ze Wschodu 
w Polsce były skromne. – Przez Katolickie 
Stowarzyszenie Wychowawców zaprosi-
łam do Polski grupę 20. uczniów z Białorusi 
i Ukrainy. Dziś jest 73. m.in. z Gruzji, z Arme-
nii, z Turkmenistanu. – Co chcemy dać tym 
uczniom? Równy start, taki, jak mają ucznio-
wie w Polsce.
Liceum prowadzone przez Ewę Pietrykiewicz 
zajmuje dobre, 25. miejsce w rankingu war-
szawskich liceów.
Co ciekawe, uczniowie osiągają bardzo do-
bre wyniki z matury z polskiego, a często 
ich znajomość języka przodków na począt-
ku edukacji jest słaba. - Polskiego uczyły ich 
często babcie.
Uczniowie rekrutowani są przez parafie ka-
tolickie na Wschodzie. Wysyłana jest rów-
nież informacja do polskich konsulatów.
– Możliwość uczenia się, studiowania 
w Polsce to spełnienie marzeń ich przodków, 
podkreśla dyr. Pietrykiewicz. Polka z Armenii 
ze łzami w oczach, i były to łzy radości, opo-
wiadała mi, że jej prawnuk uczy się w Polsce. 
Z okazji Święta Niepodległości, 11 listopada 
na Ursynowie odbywał się piknik, na którym 
odsłonięta została okolicznościowa tablica, 
opowiada pani dyrektor. Moi uczniowie mie-
li napisać życzenia dla Polski. – Polska plus 
Gruzja to dwaj przyjaciele, napisał uczeń 
z Gruzji.
Szkoła pomaga uczniom ze Wschodu po-
znać dziedzictwo ich przodków. Oni są ży-
wym Kościołem ze Wschodu i spełnieniem 
testamentu Jana Pawła II, żebyśmy o Pola-
kach na Wschodzie nie zapominali.

Szkoda, że wielu przedstawicieli narodu w se-
nacie, w rządzie i parlamencie zapomina.
- Szkoła korzystała z subwencji ministerstwa 
i Senatu… W tym roku sytuacja finansowa 
szkoły była rozpaczliwa, powiedziała pani 
dyrektor. Tylko dzięki wsparciu ks. Leszka 
Kryży udało się przezwyciężyć kryzys.

Nie przyjechał... a jest

– W minionym roku, charakteryzował ks. 
Leszek Kryża pomoc Biura, którym kieruje, 
zadośćuczyniliśmy 420. różnym prośbom 
na sumę 2 milionów złotych. Projekty, które 
wspieramy można podzielić na kilka katego-
rii. Remontowo-budowlana (obiekty sakral-
ne); pomoc charytatywna i formacyjna (domy 
samotnej matki, stołówki dla ubogich, siero-
cińce, wspieranie osób starszych przez ka-
płanów i siostry zakonne) oraz rekolekcje dla 
młodzieży, pielgrzymki, wakacje z Bogiem; 
pomoc liturgiczna (tabernakula, naczynia i 
szaty liturgiczne, wszystko, co jest potrzebne 
do godnego i pięknego sprawowania Eucha-
rystii); pomoc wydawnicza 
(modlitewniki, Katechizm, 
podręczniki, prasa); pomoc 
stypendialna dla studentów 
i uczniów, którzy przyjechali 
uczyć się do Polski.
Jan Paweł II bardzo pragnął 
spotkać się z katolikami zza 
naszej wschodniej grani-
cy, ale inny był Boży plan. 
Mimo to on tam jest nawet 
bardziej obecny niż za swe-
go pontyfikatu.
Zespól Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie wsparł finan-
sowo produkcję pierwszego 
rosyjskiego filmu o Janie 
Pawle II „Papież, który nie 
umarł”, który miał niedawno premierę.
Znalazły się w nim m.in. świadectwa Rosjan 
o tym, jaką rolę w ich życiu odegrał papież 
Polak.

* * *
W Kościele na Wschodzie dzieją się rzeczy 
piękne i trudne. Jak to w logice ewange-
licznej bywa. Bezbożna sowiecka ideologia 
najpierw uderzyła w samo serce Kościoła 
– kapłanów. Mordowani, więzieni, prze-
słuchiwani, nakłaniani do zdrady… Potem 
przyszła kolej na niszczenie materialnej sub-
stancji Mistycznego Ciała. Piękne zabytkowe 
obiekty sakralne powoli zamieniały się w ru-
mowiska gruzu. Część z nich władze sowiec-
kie zamieniły na magazyny, zakłady pracy… 
muzea ateizmu (na przykład w Wilnie. 
Owce bez pasterzy i miejsc kultu stawały się 
coraz bardziej podatne na deprawację su-
mień.
Tak mniej więcej wyglądał krajobraz po bi-
twie… Kościoła z Antykościołem.
Projektanci sytemu odczłowieczania Bożego 
Stworzenia, myśleli, że walczą z człowiekiem 
religijnym, a walczyli z Bogiem samym. Ta 
walka zawsze kończy się klęską sług ciemno-
ści. „…Bo przecież duszy zabrać nie mogą”. 

Niezniszczalne trwa. I na tym fundamencie 
Bóg odbudowuje swój Kościół na Wscho-
dzie. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Port w Pucku

dokoñczenie ze str. 6
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Świeca

twychwstałego Chrystusa. Jego światło po-
przedza nas, przygotowuje naszą drogę do 
nieba. Taka symbolika w szczególny sposób 
jest czytelna podczas pogrzebu chrześcijań-
skiego, kiedy paschał stawia się przy trumnie 
zmarłego. 
W okresie paschalnym (trwającym od Wigilii 
Paschalnej po dzień Pięćdziesiątnicy) paschał 
stoi przy ołtarzu. Kiedy się ten okres kończy 
powinien znajdować się przy chrzcielnicy, 
jako symbol otrzymanej od Chrystusa pod-
czas chrztu świętego łaski wiary, włączenia 
tego, który chrzest otrzymuje w Misterium 
Chrystusa – Jego Śmierć i Zmartwychwstanie. 
Podczas obrzędu chrztu świętego, po sło-
wach celebransa „Przyjmijcie światło Chrystu-
sa” od paschału zapala świece uczestniczący 
w obrzędzie ojciec chrzestny. 
Świece płoną też przed figurami i obrazami 
świętych Pańskich, szczególnie tymi, które 
są wsławione łaskami. To świece wotywne – 
świadectwo naszej pobożności i wstawien-
niczych modlitw.
Na wewnętrznych ścianach tych kościołów, 
które były konsekrowane, w miejscach dwu-
nastu lub czterech namaszczeń, umieszcza 
się lichtarze ze świecami, zwane zacheusz-
kami. Świece te zapala się podczas rocznicy 
konsekracji danej świątyni i innych uroczy-
stości o szczególnym znaczeniu. Zacheusz-
ki traktuje się jako symbol świętego miasta 
Jeruzalem.
Podczas adwentowych rorat, Mszy św. spra-
wowanej na granicy nocy i dnia ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny, zapala się roratnią 
świecę, przewiązaną niebieską wstążką. 
Symbolizuje Maryję, która przyniosła ludz-
kości Chrystusa – Światłość Prawdziwą. To 
Maryja, Gwiazda Zaranna, zapowiada ko-
niec duchowej nocy – grzechu, oddalenia od 

Geneza zwyczaju ustawiania świec na oł-
tarzu ma związek z epoką wczesnego śre-
dniowiecza, celebrą Mszy św. odprawianych 
przez papieża. Jego wejściu do świątyni to-
warzyszyło siedmiu akolitów, niosących sie-
dem lichtarzy z zapalonymi świecami. Sta-
wiali je na stopniach ołtarza, a poczynając 
od XI wieku na mensie ołtarzowej. Świece 
płonące na ołtarzu mają odniesienie chry-
stologiczne. Świeca stanowi symbol Chry-
stusa – światłości świata. Szczególnym ro-
dzajem świecy jest paschał – symbolizujący 
zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. W Wigi-
lię Paschalną, na zewnątrz świątyni, przed jej 
drzwiami, ma miejsce obrzęd błogosławień-
stwa tej okazałej, wykonanej z wosku świe-
cy. Paschał zapalony od ognia roznieconego 
przed kościołem ogniska jest wnoszony do 
jego wnętrza z trzykrotnym śpiewem: Lu-
men Christi (Światło Chrystusa). To w blasku 
światła paschału śpiewane jest wspaniałe 
orędzie paschalne – Exultet. W czasie tej 
liturgii podczas obrzędu poświęcenia wody 
chrzcielnej zanurza się w niej paschał. To 
nawiązanie do wstąpienia Jezusa w wody 
Jordanu podczas chrztu, jakiego udzielił Mu 
św. Jan Chrzciciel Od średniowiecza datuje 
się zwyczaj ozdabiania paschału krzyżem, 
literami Alfa i Omega (Początek i Koniec) – 
symbolu wszechmocy Chrystusa: Stwórcy 
i Tego, który wszystko dopełnia; wypisywa-
nia daty rocznej, także umieszczania pięciu 
ziaren kadzidła, symbolizujących pięć ran 
Chrystusa zadanych podczas Męki. Proce-
sjonalne wniesienie paschału do wnętrza 
świątyni ma również biblijne nawiązania. 
Paschał ma przypominać słup ognia, który 
towarzyszył Hebrajczykom podczas ich wę-
drówki przez pustynię do ziemi obiecanej 
(Wj 13, 21). Światło paschału to blask zmar-

Symbolika liturgiczna

Boga – panującej przed przyjściem na świat 
Jezusa Chrystusa. 
Dziś wnętrza kościelne rozświetla elektrycz-
ne światło: kandelabry, lampy. W każdym 
z nich jest przecież szczególny punkt świetl-
ny. To płonące bezustannie wieczne światło 
przed tym miejscem, gdzie przechowywany 
jest Najświętszy Sakrament. Warto przypo-
mnieć, że ten zwyczaj zaszczepił w Polsce 
bł. Wincenty Kadłubek, sławny dziejopis, 
w latach 1208–1218 biskup krakowski. 
Pierwszy raz wieczne światło w naszej oj-
czyźnie zajaśniało w katedrze na Wawelu.
Ks. Romano Guardini (1885–1968), wybitny 
teolog, filozof, liturgista, jeden z wielkich 
dwudziestowiecznych mistrzów poszuki-
wania prawdy, w obrazie płonącej świecy 
dostrzegł coś bardzo ważnego, obraz „naj-
głębszego sensu życia: „Spójrz, jako ona stoi 
niezachwianie w jednym miejscu, wyprosto-
wana na całą wysokość, czysta i dostojna. 
Zważ, jak wszytko w niej mówi: „Jestem 
gotowa!”. Jak ona stoi wytrwale tam, gdzie 
stać jej kazano, przed Bogiem. Nie uchyla się 
w niczym, w niczym nie zgina. Cały jej wy-
gląd świadczy o zdecydowanym, przytom-
nym pogotowiu. Tak spala się ona w swym 
przeznaczeniu, niepowstrzymanie, stapiając 
się w żar i światło (…) Niech ona stanie się 
wyrazem duszy twojej! Niech zbudzi się 
w niej wszelka szlachetna gotowość: „Je-
stem tu Panie!”. Wówczas owa strzelista 
i czysta postawa wyda ci się wyrazem wła-
snego twego usposobienia. Niech cała twoja 
gotowość okrzepnie w prawdziwą wierność. 
Wówczas będziesz mówił w duchu: „Panie, 
w tej świecy oto ja sam stoję przed Toba!”.
Nie uchodź z drogi swemu przeznaczeniu. 
Trwaj mężnie. Nie pytaj ciągle: dlaczego i po 
co. To właśnie stanowi najgłębszy sens życia, 
by stapiać się w prawdę i miłość ku Bogu, 
jak stapia się świeca w żar i światło (Znaki 
święte, Wrocław 1991).

  Jędrzej Łukawy

Światło towarzyszy dziejom człowieka, tak jak woda, ogień i inne 
naturalne elementy rzeczywistości, w której żyje. Można powiedzieć, 
że światło jest koniecznością życia. To nim rozświetla się mroki nocy, 
wnętrza domów… Światło ma również wielorakie odniesienia do rze-
czywistości wiary, do Osób Boskich, do religijnej symboliki. Światło 
określa istotę Boga: „Bóg jest światłością” (1 J, 5). Chrystus nazywa 
siebie „światłością świata” (J 8, 12). Dzięki Wcieleniu Przedwieczne 
Słowo Boże stało się światłością, która oświeca każdego człowieka 
(J 1,9). Starzec Symeon nazwał Chrystusa światłem na oświecenie po-
gan (Łk 2,32). Św. Paweł wzywał wyznawców Chrystusa, by postępo-
wali jak dzieci światłości (Ef 5,8). Światło odgrywa też doniosłą rolę 
w liturgii Kościoła. Towarzyszy drodze chrześcijanina od obrzędu 
chrztu świętego po godzinę pogrzebu. Lampki i znicze, które zapala-
my na grobach zmarłych, to nie tylko znak naszej o nich pamięci. Te 
cmentarne światła mają głębsze znaczenia. Stanowią symbol świa-
tłości wiekuistej w której zmarły uczestniczy, chrześcijańskiej drogi, 
która znajduje dopełnienie w wieczności, tam, gdzie świeci światłość 
Boża. W kościelnych wnętrzach „nośnikami” światła – tego, które 
wyraża symboliczne treści – są świece i lampy. Światło w liturgii sta-
nowi zaproszeniem do modlitwy, jest symbolem radości, znakiem Bożej obecności. 
Uroczystością podczas której światło w liturgii uobecnia się ze szczególnym bogac-
twem jest Wigilia Paschalna. Wejdźmy na chwilę do kościelnego wnętrza – drogą 
światła.
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Mateusz Zabłoc-
ki urodził się 16 maja 
1887 r. w Żurawicach, w 
powiecie włocławskim, 
jako syn Zygmunta, kup-

ca i Heleny z d. Ostoja-Lniska. Uczęszczał do 
gimnazjów w Trzemesznie i Inowrocławiu. W 
czasie nauki w gimnazjum w Inowrocławiu 
działał w nielegalnym samokształceniowym 
Towarzystwie Tomasza Zana. W 1909 r., po 
uzyskaniu świadectwa dojrzałości, wstąpił 
do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. 
15 lutego 1913 r., w katedrze gnieźnień-
skiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
biskupa Wilhelma Kloske, sufragana gnieź-
nieńskiego. Pracę duszpasterską rozpoczął 
jako wikariusz w Kamieńcu. Od 1917 r. był 
wikariuszem w parafii Św. Trójcy w Gnieźnie. 
W grudniu 1918 roku był współorganizato-
rem powstania w Gnieźnie. Pełnił funkcję 
kapelana grupy POW Zaboru Pruskiego. W 
bitwie pod Szubinem dowodził oddziałem 
powstańców. 29 grudnia tego roku został 
uprowadzony przez Niemców i skazany na 
śmierć. W styczniu 1919 r. został wymienio-
ny za grupę niemieckich oficerów, wziętych 
do niewoli przez powstańców. Po uwolnie-
niu był kapelanem garnizonu gnieźnieńskie-

go oraz kapelanem 3 pułku ułanów.
W wojnie polsko-bolszewickiej był kapela-
nem 15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. 15 
sierpnia 1920 r. dostaje się I batalion 67 pp 
w krytyczne położenie i zostaje całymi masa-
mi zaatakowany. Oddziały zaskoczone nie-
spodziewanie zaczęły się w popłochu cofać. 
Ks. Zabłocki przeczuwając jakie niebezpie-
czeństwo czeka oddziały w czasie dalszego 
cofania się, wybiega 50 metrów przed linię 
wołając całym głosem na żołnierzy i słowami 
zachęty dodaje ducha. 
Po wojnie zdemobilizowany i zweryfikowa-
ny jako starszy kapelan rezerwy. W 1921 r. 
został proboszczem parafii Św. Wawrzyńca 
w Gnieźnie, a w 1923 r. parafii farnej Św. 
Trójcy w Gnieźnie oraz dziekanem dekanatu 
gnieźnieńskiego. Wydawał „Wiadomości Pa-
rafialne”. Działał w wielu organizacjach spo-
łecznych w Gnieźnie. Przez kilka kadencji był 
radnym Rady Miejskiej w Gnieźnie wybiera-
nym z listy Narodowej Demokracji. Był sę-
dzią prosynodalnym Metropolitalnego Sądu 
Duchownego. Był członkiem Zarządu Związ-
ku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem 
Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej.
5 września 1939 r., po opuszczeniu Gniezna 
przez władze miejskie, zorganizował admi-

Ks. major Mateusz Zabłocki (1887-1939) – kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej, 
powstaniec wielkopolski, kapelan 15 Dywizji Piechoty

nistrację zastępczą oraz Straż Obywatelską, 
stając na jej czele. Utworzył izbę chorych oraz 
sieć punktów PCK. Polecił zabezpieczyć sklepy 
i magazyny oraz wyemitować zastępcze bony 
pieniężne. Zadbał także o bezpieczeństwo 
mieszkających w Gnieźnie Niemców. 10 wrze-
śnia 1939 roku, jako parlamentariusz, udał 
się na spotkanie wojsk niemieckich w celu 
omówienia warunków kapitulacji Gniezna. 
Samochód, którym jechał, mimo oznaczenia 
białą flagą, został obrzucony przez Niemców 
granatami w Żydowie koło Gniezna, a on 
sam został ciężko ranny w rękę. W szpitalu 
w Gnieźnie był brutalnie przesłuchiwany prze 
gestapo. W nocy z 12 na 13 października 
1939 roku został aresztowany i przewieziony 
do więzienia w Inowrocławiu. Niemiecki sąd 
doraźny skazał go na dwukrotną karę śmierci 
za udział w Powstaniu Wielkopolskim i or-
ganizowanie oporu ludności cywilnej miasta 
Gniezna we wrześniu 1939 roku.
17 października 1939 roku został rozstrze-
lany na dziedzińcu więzienia w Inowrocła-
wiu. Zginął z okrzykiem „Niech żyje Polska”. 
W 1945 roku Jego doczesne szczątki ekshu-
mowano i pochowano na cmentarzu Świę-
tego Piotra w Gnieźnie.

Bogusław Szwedo

Papież Jan Paweł II 
w swoim nauczaniu i 
misji pasterskiej czę-
sto podejmował ak-
tualne wyzwania do-
tyczące życia i dzia- 

łalności Kościoła. Zarówno w wymiarze 
kapłańskiej posługi, jak również apostol-
stwa świeckich. Wśród poważnych kwe-
stii pastoralnych jakie dostrzegał znaj-
dowały się problemy związane z dzia- 
łalnością duszpasterską, ewangelizac- 
ją i apostolstwem, formacją kapłanów 
i wiernych świeckich, wychowaniem 
młodego pokolenia, a także sytuacją ro-
dziny. Bł. Jan Paweł II aktywnie uczest-
niczył w poszukiwaniu skuteczniejszych 
sposobów, które mogłyby pomagać Ko-
ściołowi w realizacji misji zbawczej.
Te wyzwania i propozycje papieża stały się 
przedmiotem pracy doktorskiej ks. ppłk.  
Stanisława Błądka w Katedrze Organizacji 
Duszpasterstwa na wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie napisanej pod kierun-
kiem ks. dr. hab. Edmunda Robka SAC, prof. 

Kapelan o duszpasterstwie parafii

UKSW pt. „Teoria i praktyka duszpasterstwa 
parafialnego w nauczaniu Jana Pawła II”.
Autor  omawia w swej dysertacji wyzwania 
stojące przed współczesnym duszpaster-
stwem. Przedstawia je jako praktyczną misję 
Kościoła i zwraca uwagę na angażowanie 
wiernych świeckich, postulowaną zwłaszcza 
w trwającym Roku Wiary. Ksiądz Błądek po-
piera swoje teoretyczne rozważania praktyką 
duszpasterską jaką realizował przez ostatnie 
17 lat w ordynariacie polowym, to właśnie 
dlatego duszpasterstwo specjalistyczne jest 
jednym z najcenniejszych elementów tej roz-
prawy.
Autor zebrał bardzo bogata literaturę źró-
dłową, obrał i konsekwentnie wcielał w ży-
cie właściwą metodę oraz w pełni zrealizo-
wał założone cele. Dzięki temu otrzymujemy 
dopracowana rozprawę doktorską, czytamy 
w recenzji pracy doktorskiej ks. dr hab. Józe-
fa Mikołajca. 
Ksiądz Błądek zachęca do pogłębionej re-
fleksji dzieł bł. Jana Pawła II, który potrafił 
z dużą wrażliwością mówić o człowieku 
i jego problemach. Zdaniem ks. Błądka Ojciec 
św., szanując całą tradycję Kościoła, próbo-

wał wskazywać nowe, oryginalne działania 
pastoralne, które byłyby odpowiedzią na 
współczesne przemiany w świecie i w sa-
mym Kościele. Autor pracy doktorskiej zwra-
ca też uwagę, że ważną rolę w nauczaniu 
papieża stanowił dialog z nauką, a przede 
wszystkim osiągnięcia związane z rozwojem 
nauk o człowieku. „Jan Paweł II czerpał tak-
że z filozofii chrześcijańskiej, czyniąc z niej 
fundament teologicznej refleksji zgodnie 
z zasadą, że w teologii można wykorzystać 
każde osiągnięcie myśli ludzkiej, która docie-
ra do prawdy” – pisze ks. Błądek.
W podsumowaniu ks. Błądek wskazuje na 
potrzebę uwrażliwienia na potrzeby małych 
wspólnot rodzących się w parafiach i ich 
możliwie jak najszersze wspieranie. Zachęca 
do refleksji nad terminem duszpasterstwo 
organiczne, którego podstawową jednostką 
jest rodzina. 
Przedstawione ogólne wnioski z rozprawy 
doktorskiej ks. ppłk. Stanisława Błądka uka-
zują tylko niewielki wybór nauczania bł. Jana 
Pawła II, choć mimo tego zgromadził on ob-
szerną bibliografię problematyki.
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Wiek XX jak, żaden inny wcześniej pokazał jak istotną rolę w komunikacji mię-
dzy ludźmi pełni obraz. Trudno dziś wyobrazić sobie czasopismo, magazyn, któ-
ry nie zawiera fotografii lub rysunków, syntetyzujących i komentujących treści 
opisane na łamach. Podobna sytuacja ma miejsce w Internecie, gdzie jesteśmy 
nieustannie bombardowani obrazem, w postaci migotliwych reklam, fotorelacji 
i zdjęć. 
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Erazm Ciołek
– łowca momentów

Wzrosła rola fotoreporterów, stojących u 
podstaw tego procesu „bombardowania”. 
To dzięki ich pracy gazety od początku 
XX wieku ożyły i stały się, nawet dla ludzi 
niepiśmiennych, atrakcyjnym źródłem infor-
macji. Od ich umiejętności znalezienia się 
w odpowiednim miejscu i czasie uzależnio-
ne było pokazanie wydarzenia. Magiczny 
proces wywoływania filmów i tworzenia 
odbitek też nie był łatwy. O tym, jak wiele 
zależało od laboranta może świadczyć fakt, 
że kilka pierwszych rolek filmu ze zdjęciami 
z lądowania wojsk alianckich w Normandii 
w 1944 roku uległo kompletnemu znisz-
czeniu przez jego niewprawną pracę. Pisze 
o tym w swoich wspomnieniach John Morris 
jeden, z fotografów legendarnego, maga-
zynu „LIFE”. Trudno zatem przywołując wa-
runki pracy ówczesnych fotoreporterów nie 
nazwać ich pracy sztuką, a tworzonych przez 
nich zdjęć dziełami sztuki.
Magazyn „LIFE” nie został tu przywołany 
przypadkowo. W latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych funkcjonowało i u nas po-
dobne czasopismo, tygodnik „Świat”, które 
promowało fotografię reportażową. Także 
dzięki niemu rozwinęła się w kolejnym po-
koleniu grupa wybitnych fotografików, po-
trafiących po mistrzowsku zatrzymać chwilę 
w kadrze.
W listopadzie pożegnaliśmy jednego z nich, 
Erazma Ciołka, fotografa Solidarności. To 
dzięki niemu utrwalony został bodaj najsłyn-
niejszy portret bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, 
w sutannie, w którą wpięty jest miniaturo-
wy orzełek w koronie. Chwytający za serce 
portret kapelana Solidarności, zrobiony jest 
na trzy miesiące przed jego uprowadzeniem 
i zamordowaniem. 
Twórczość Erazma Ciołka to przede wszyst-
kim fotografia prasowa, ale jak sam przyzna-
wał nie pozostawał wobec tego co widział 
obojętny. – Nie byłem obiektywny. Nie mo-
głem i nie chciałem w sytuacji walki. Szu-

kałem ujęć obnażających tamtą stronę 
i chciałem uzupełnić to, co nie znalazło 
się w publikacjach oficjalnych. To, co 
było poza kadrem propagandy – pisał. 
Rzeczywiście trudno pozostawać obo-
jętnym, kiedy fotografuje się fragment 
skóry z włosami znaleziony w sutannie 
ks. Jerzego, pogrzeb Grzegorza Przemy-
ka lub gdy uczestniczy się w konspiracyj-
nym spotkaniu opozycjonistów. Jako je-
den z nielicznych został wpuszczony za 
bramę stoczni gdańskiej w pamiętnym 
sierpniu 1980 roku. To jego fotografie 
obok zdjęć Chrisa Niedenthala, należą 

do kanonu polskich zdjęć lat 80-tych. 
Można zgodzić się ze Stefanem Bratkow-
skim, który zauważa, że prace Erazma Ciołka 
są przykładem tryumfu czarno-białej foto-
grafii, przeżywającej także i dziś prawdziwy 
renesans. Na czym polega przewaga tych 
zdjęć? Przede wszystkim na tym, że łatwiej 
jest odebrać treść, którą przekazuje fotograf. 
Kolor powoduje, że oko często gubi się i nie 
dostrzega detali, zawierających czasem klu-
czowe informacje o treści zdjęcia. Zdjęcia 
Erazma Ciołka pozostają jednowyrazowym, 
pełnym treści, mistrzowsko ujętym reporta-
żem, nie pozbawionym emocji. 
Fotografie Erazma Ciołka, to również fan-
tastyczny zapis historii ostatnich trzydzie-
stu lat. Historia różnic i przyjaźni, przemian 
i stałości, spotkań ludzi wielu stronnictw 
i poglądów. Są to zdjęcia uniwersalne, które 
z biegiem czasu nabierają nowego znaczenia, 
bo czy nie z uśmiechem na twarzy ogląda się 
dziś fotografie ze spotkania ks. Jana Zieji, 

Antoniego Macierewicza i Adama Michnika, 
podczas spotkania w 1986 roku, w mieszka-
niu Jacka Kuronia? Warto też przypomnieć, 
że to zdjęcia Erazma Ciołka i Jarosława Goli-
szewskiego kandydatów Komitetu Obywatel-
skiego przy Lechu Wałęsie utorowały drogę 
do zwycięstwa wyborczego 4 czerwca 1989 
roku. Była to pierwsza, autentyczna i kładąca 
mocny nacisk na wizualną stronę kampania 
wyborczej w zniewolonej jeszcze Polsce.
Trudno wycenić wartość pozostawionej przez 
fotografa spuścizny. Każdy zbiór nabiera 
wartości proporcjonalnie do minionego cza-
su od wykonania zdjęcia. Jednak nie sposób 
nie powiedzieć, że Solidarność, a może choć 
zabrzmi to górnolotnie, Polska miała szczę-
ścia, zatrzymując się na matówce aparatów 
Erazma Ciołka.

* * *
Erazm Ciołek, ur. 24 VI 1937 w Łodzi, zm. 
13 XI 2012 w Warszawie. 
W latach 1965-1970 pracownik PAP i Cen-
tralnej Agencji Fotograficznej, 1971-1976 ty-
godnika „Polityka”. Od 1970 w Stowarzysze-
niu Artystów i Kompozytorów Scen Polskich, 
od 1972 w SDP, od 1993 w Związku Polskich 
Artystów Fotografików.
W VIII 1980 fotograf strajku w Stoczni Gdań-
skiej im. Lenina; od IX 1980 w „S”, członek 
Zespołu ds. Kultury MKZ Mazowsze, nast. 
ZR, 1980-1988 twórca serwisu fotograficz-
nego niezależnego wydawnictwa NOWa.
13 XII 1981 (z Jerzym Brukwickim) wywiózł 
z siedziby ZR Mazowsze ocalałe po pacyfika-
cji dokumenty. Od 1982 uczestnik prac Ze-
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społu ds. Kultury przy podziemnej RKW „S”, 
nast. przekształconej w Komitet Kultury Nie-
zależnej. Osobisty fotograf ks. Jerzego Po-
piełuszki, dokumentalista stanu wojennego 
i działalności opozycyjnej. Od 1982 współ-
pracownik podziemnego pisma „Tygodnik 
Mazowsze”, w 1984 współzałożyciel i czło-
nek redakcji podziemnego pisma „PWA”, 
współpracownik pisma „KOS”. 11 IV 1985 r. 
zatrzymany, nakłaniany do współpracy, zwol- 
niony po 39 godz.

W 1989 podczas obrad Okrągłego Stołu fo-
toreporter z ramienia KO przy Przewodniczą-
cym „S” Lechu Wałęsie. Współwykonawca 
(z Jarosławem Goliszewskim) sesji zdjęciowej 
do plakatów wyborczych przed wyborami 
do parlamentu 4 VI (kandydaci z listy KO „S” 
przy boku Lecha Wałęsy). 1991-1992 fotore-
porter dziennika „Nowy Świat”, 1991-1993 
tygodnika „Spotkania”.
Autor albumów fotograficznych, m.in.: Stop 
kontrola (1981), Polska. Sierpień 1980 – sier-
pień 1989 (Editions Spotkania, 1990; IPN, 
2010), Kuba Fidela Castro (Rytm, 2007). Au-
tor wystaw w Polsce i zagranicą, m.in.: Fo-
tografia w Klubie Krzywego Koła (Warszawa 
1960), Narkomani (Warszawa, Gdańsk, Kra-
ków 1981), Od Stoczni Gdańskiej do upadku 
Muru Berlińskiego (Instytut Polski, Düsseldorf 
1995), Sierpień Solidarności (Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warsza- 
wa 2010).
Laureat nagród: Komitetu Kultury Niezależ-
nej „S” (1984), Dziennikarzy Niezależnych 
SDP za całokształt twórczości (1987), jako 
pierwszy fotoreporter wyróżniony przez SDP 
nagrodą Laur SDP 2007 (2008), uhonorowa-
ny medalem stulecia Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie (2005), odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2006), złotym medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis (2011).
Zmarł 13 listopada 2012 roku w Warszawie. 
Erazm Ciołek pochowany został 23 listopada 
2012 na Cmentarzu Bródnowskim w War-

szawie. Tego dnia pamięć o nim uczcił Sejm 
RP minutą ciszy.
(nota biograficzna z internetowej Encyklope-
dii Solidarności)

Krzysztof Stępkowski

Zdjęcia pochodzą z albumu Erazma Ciołka 
„Polska, sierpień 1980 – sierpień 1989”, 

Editions Spotkania, Warszawa 1990

Wrocław: elżbietańskie uroczystości odpustowe

Ks. płk Janusz Radzik, prosząc Księdza Bisku-
pa o celebrowanie tej Eucharystii w intencji 
wrocławskiego i oleśnickiego środowiska 
wojskowego i całej wspólnoty parafialnej, 
podkreślił m.in., że „w dniu odpustowego 
święta chcemy oddać cześć naszej patronce 
i równocześnie za jej wstawiennictwem pole-
cić się opiece Bożej Opatrzności”.
W okolicznościowej homilii bp Guzdek wska-
zał na dwa słowa: podziw i zdumienie, które 
jego zdaniem najpełniej obrazują spotkanie 
ze św. Elżbietą Węgierską. – Kiedy oddaje-
my jej czyny, to rzeczywiście rodzi się w nas 
zdumienie. Bo Ona dokonała niezwykłych, 
wręcz heroicznych czynów, zakładając szpi-
tale, pochylając się nad chorymi, cierpiącymi 
i osobami potrzebującymi pomocy. Święci 
nie przemijają, ale żyją świętymi i pragną 
świętości - mówił bp Guzdek. Dodał, że źró-
dłem siły św. Elżbiety Węgierskiej do heroicz-
nej służby bliźniemu była przede wszystkim 

– Podążajmy ku przyszłości, niosąc wysoko 
pochodnię jej światła. Tylko w Bogu jest ra-
tunek dla człowieka. Dlatego dzisiaj, w cza- 
sie tej odpustowej Eucharystii, módlmy się:  
Święta Elżbieto, wzorze głębokiej wiary, 
módl się za nami – zakończył homilię Biskup 
Polowy WP.
Od trzech lat Kapituła Kanoników Świętej 
Elżbiety przyznaje osobom, które szczegól-
nie zasłużyły się przy odbudowie wrocław-
skiej świątyni garnizonowej Gwiazdę Orderu 
Kapituły. Podczas tegorocznych uroczystości 
odpustowych Ordynariusz Polowy wręczył ta-
kie odznaczenie płk. Janowi Lewczukowi, inż. 
Sławomirowi Szandrocho oraz płk. Piotrowi 
Filewskiemu.

Marek Zygmunt, kes

Podziw i zdumienie

głęboka wiara i zaufanie do 
Pana Boga.
Ordynariusz polowy wskazał 
dalej, że w kościołach garni-
zonowych często wspominamy bohaterów 
walk o wolność – tych, którzy z miłości do 
drugiego człowieka, by były szanowane 
Jego prawa, składali na ołtarzu Ojczyzny to 
co jest najcenniejsze – swoje życie. Pytamy 
wtedy dlaczego człowiek człowiekowi zgo-
tował taki los? Dlaczego zamiast miłości 
miłosiernej, braterstwa pojawiały się w hi-
storii takie postawy człowieka wobec czło-
wieka? Dlaczego tak wielu zostało odartych 
z godności i odmówiono im podstawowych 
praw, w tym prawa do życia? Owocem za-
pomnienia o Bogu, odejścia od Niego były 
zbrodnie wojenne zarówno na Wschodzie 
jak i Zachodzie. Narzucona wtedy ideologia 
głosiła, że nie ma Boga, trzeba wyrzucić Go 
z życia społecznego!

Kapelani wojskowi, kapłani diecezjalni, przedstawiciele różnych instytucji 
wojskowych, rodzajów Sił Zbrojnych, kombatanci, parafianie, mieszkań-
cy Wrocławia uczestniczyli 19 listopada w tegorocznych uroczystościach 
odpustowych ku czci św. Elżbiety Węgierskiej we wrocławskiej bazylice 
pod jej wezwaniem. Odpustowej Eucharystii przewodniczył biskup polo-
wy Wojska Polskiego ks. bp. Józef Guzdek.
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– Słyszymy dziś w Ewangelii mocne słowa, 
mówił w homilii ks. płk January Wątroba. 
Mocne, bo stawiają twarde wymagania. 
Może nie wprost, ale słowa te wymagają od 
ucznia Chrystusa wielkiej odwagi. Bo trzeba 
mieć wielką odwagę, gdy słyszy się taką za-
powiedź Chrystusa: – Podniosą na was ręce 
i będą was prześladować. Wydadzą was do 
synagog i więzień, wlec was będą do królów 
i namiestników z powodu mojego imienia. 
Wydawać was będą nawet rodzice i bra-
cia, krewni i przyjaciele i niektórych z was 
o śmierć przyprawią – powiedział.
– Trzeba też mieć odwagę być wyznawcą 
Chrystusa w krajach, które uchodzą za cywili-
zowane; również w naszym kraju. Może sami 
doświadczyliście prób ośmieszania za to, że 
przyznajecie się do Chrystusa, do wiary w 
Niego. Obserwujemy w mediach – mówił da-
lej ks. płk Wątroba – jak często dziś profanuje 
się symbole wiary chrześcijańskiej, próbuje się 
deprecjonować wartości chrześcijańskie, styl 
życia, uczciwość, trwałość sakramentalnego 
małżeństwa – zauważył ks. płk Wątroba.
Z okazji Dnia Podchorążego ks. Wątroba 
życzył podchorążym WAT, by odwaga mo-
tywowała ich do wytrwania na żołnierskiej 
drodze.
Wikariusz biskupa polowego przekazał całej 
wspólnocie Wojskowej Akademii Technicz-
nej pozdrowienia od biskupa Józefa Guzdka, 
który przebywał w Gdyni, wśród podchorą-
żych Akademii Marynarki Wojennej.
Mszę św. koncelebrowali ks. płk Jan Domian 
i ks. ppor. Ireneusz Biruś, kapelan WAT.

Belweder

– Cechy podchorążych z czasów powsta-
nia listopadowego – odwaga, gorące serce 
i niezgoda na niewolę – także teraz są przy-
datne, by brać odpowiedzialność za Polskę 
mówił prezydent Bronisław Komorowski pod-
czas uroczystości na dziedzińcu Belwederu, 
podczas uroczystości z okazji Dnia Podcho-
rążego. Święto to jest obchodzone w rocz- 
nicę wybuchu powstania listopadowego.
Przed uroczystością na dziedzińcu Belwede-
ru Bronisław Komorowski, w towarzystwie 
szefa MON Tomasza Siemoniaka i szefa 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. 
Mieczysława Cieniucha, złożył w Łazienkach 
Królewskich kwiaty przed popiersiami Pio-
tra Wysockiego i gen. Józefa Bema. Podczas 
uroczystości obecny był biskup polowy WP 
Józef Guzdek.
W przemarszu z Łazienek Królewskich do 
Belwederu prezydentowi towarzyszyli słu-

aby naśladując swoich poprzedników, roz-
palali w swoich sercach miłość do Ojczyzny 
i gotowość do poświęceń. – Niech Oni sta-
ną się dla Was znakiem, że warto walczyć 
o prawdę i że ofiara, którą poniesiemy przy-
niesie wiele owoców i wiele dobra, które 
będzie zawsze umocnieniem w chwilach 
słabości i powątpiewania. Niech wartości, 
które pokazali, kształtują w nas postawy 
prawdziwie żołnierskie – powiedział.
Na zakończenie Mszy św. Ks. Dziekan wraz 
z Ks. Proboszczem wyróżnili podchorążych 
szczególnie zaangażowanych w działalność 
Duszpasterstwa Akademickiego, wręczając 
im listy gratulacyjne i pamiątkowe albumy.
Po Mszy św. grupa muzyczna WCKMedu 
przygotowała uroczysty „Apel Pamięci”, od-
dając hołd bohaterom walczącym o wolność 
i niepodległość Rzeczypospolitej. Podczas 
swojego występu zaprezentowali pieśni (bal-
lady) o żołnierzach wyklętych – „Ogniu”, „Po-
nurym”, przywołali warszawskich powstań-
ców w piosence „Pałacyk Michla”. W atmos-
ferę modlitwy i zadumy wprowadziła zgroma-
dzonych pieśń „Biały Krzyż”. Na zakończenie, 
w duchu wdzięczności, wpatrując się w obli-
cze Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego 
odśpiewano wspólnie Apel Jasnogórski.
Następnego dnia w ośrodku WCKMedu zwo-
łany został uroczysty Apel, podczas którego 
komendant płk lek. Zbigniew Aszkielaniec 
wręczył wyróżnienia najlepszym studentom: 
st. kpr. pchor. Aleksandrze Jasińskiej, st. kpr. 
pchor. Adamowi Durmie, st. kpr. pchor. Mi-
chałowi Chęcińskiemu. Następnie dokonano 
otwarcia nowo wyremontowanego budyn-
ku akademika WCKMedu, do którego już 
niedługo przeprowadzą się podchorążowie.

Dzień Podchorążego został ustanowiony na 
pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 r., 
kiedy podoficerowie Szkoły Podchorążych 
Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję po-
wstańczą atakiem na Belweder – siedzibę 
rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkie-
go księcia Konstantego Pawłowicza Roma-
nowa, rozpoczynając tym samym powstanie 
listopadowe. Inicjatorem akcji był podpo-
rucznik Piotr Wysocki.
Obecnie Dzień Podchorążego obchodzo-
ny jest szczególnie uroczyście w wyższych 
uczelniach wojskowych.
Z tej okazji co roku organizowane są m.in. 
bale podchorążych, inscenizacje nocy listopa-
dowej oraz pełnienie honorowej służby we-
wnętrznej i wart, które współcześni podcho-
rążowie pełnią w historycznych mundurach 
z 1830 r. Wikariusz biskupa polowego prze-
kazał całej wspólnocie Wojskowej Akademii 
Technicznej pozdrowienia od biskupa Józefa 
Guzdka, który tego dnia przebywał w Gdy-
ni, wśród podchorążych Akademii Marynarki 
Wojennej.

Jes, ks. ppor. rez. Przemysław Tur,
oprac. kes

Trzeba mieć odwagę,
by być chrześcijaninem i żołnierzem 

chacze uczelni wojskowych z Warszawy, 
Dęblina, Gdyni i Wrocławia, a także pod-
chorążowie ze Szkoły Głównej Służby Po-
żarniczej w Warszawie oraz harcerze. Część 
podchorążych z Wojskowej Akademii Tech-
nicznej defilowała w mundurach z pierwszej 
połowy XIX w., inna grupa maszerowała 
z zapalonymi pochodniami. W Belwederze 
Bronisław Komorowski wręczył też upomin-
ki 11 wyróżniającym się podchorążym szkół 
wojskowych.
Prezydent zaznaczył, że tradycje podchorą-
żych to nie tylko rok 1830, lecz również naj-
nowsza historia. Wiele miejsca poświęcił bru-
talnie stłumionemu przez władze PRL straj-
kowi podchorążych ówczesnej Wyższej Ofi-
cerskiej Szkoły Pożarniczej z grudnia 1981 r. 
Ci podchorążowie – podkreślał prezydent 
Komorowski – „potrafili i chcieli, w imię tam-
tej odwagi szalonej, upomnieć się o naszą 
wolność już w zupełnie innych realiach”.
– Tradycje podchorążackie, także niezgody 
na brak narodowej wolności, są drogą do 
odpowiedzialności, wyrażającej się również 
w najwyższych zaszczytach, w najwyższych 
stopniach oficerskich – podkreślił prezydent.
Prezydent Komorowski życzył wszystkim, 
także podchorążym, by potrafili rozważyć 
proporcje między „potrzebą zimnej kalkula-
cji” i poczuciem odpowiedzialności za siebie 
i za innych a „gorącą potrzebą zamanifesto-
wania niezgody na niewolę” oraz „pełnej de-
terminacji w walce o narodową wolność”.

Łódź

W dniu 28 listopada podchorążowie Woj-
skowego Centrum Kształcenia Medycznego 
w Łodzi (WCKMed), na czele z ich komen-
dantem płk lek. Zbigniewem Aszkielańcem 
oraz zastępcą ppłk Sławomirem Płucienni-
kiem, rozpoczęli świętowanie „Dnia Pod-
chorążego”, uczestnicząc we Mszy św. w ko-
ściele pw. św. Jerzego. Podczas Eucharystii 
modlili się w intencji studentów, profesorów 
i pracowników WCKMedu. Eucharystii prze-
wodniczył ks. płk Zenon Surma – dziekan In-
spektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, a kon- 
celebrował proboszcz parafii ks. ppłk Ma-
riusz Śliwiński. 
Podczas uroczystej Mszy św. asystę liturgicz-
ną tworzyli podchorążowie i ministranci. 
Homilię wygłosił ks. płk Zenon Surma, który 
podkreślił, że dzisiejsze pokolenia podchorą-
żych winny czerpać siłę i odwagę z warto-
ści, które przekazali nam warszawscy pod-
chorążowie walczący o wolną i niepodległą 
Polskę. Ksiądz Dziekan życzył podchorążym, 

W wojskowych ośrodkach akademickich w całej Polsce obchodzone było Święto 
Podchorążego. W przeddzień oficjalnych obchodów, 28 listopada, w kościele Matki 
Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Boernerowie podchorążowie z Wojskowej 
Akademii Technicznej (WAT) rozpoczęli swoje świętowanie Dnia Podchorążego Eu-
charystią. W homilii ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, 
zachęcał podchorążych do odważnego wyznawania wiary w Chrystusa. 
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Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl
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Straż Graniczna
Odwiedziny w komendzie oddziału w Przemyślu, w placówce Straży Granicznej 
w Huwnikach i na przejściu granicznym w Medyce – to główne punkty pasterskiej 
wizyty biskupa polowego Józefa Guzdka w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicz-
nej, odbytej 19 listopada 2012 r. Ksiądz Biskup spotkał się także z funkcjonariuszami 
i pracownikami Służby Celnej wykonującymi obowiązki na przejściu granicznym.
Następnego dnia, 20 listopada 2012 r., bp. Józef Guzdek udał się do Nadbużań-
skiego Oddziału Straży Granicznej. Złożył wizytę w komendzie oddziału, w placów-
kach Straży Granicznej w Sławatyczach i w Terespolu oraz w Strzeżonym Ośrodku 
dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.                                                                 Z.K.

Kronika
Diecezji Wojskowej

Warszawa
Mszą św. sprawowaną 21 listopada 2012 r. w kościele pw. Matki Bożej Ostrobram-
skiej na warszawskim Boernerowie  rozpoczęły się uroczystości związane z nada-
niem Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Powietrznych (CWTTSP) imienia płk. 
Ignacego Augusta Boernera, piłsudczyka, współinspiratora budowy Osiedla Łącz-
nościowców we wsi Babice (dziś to Boernerowo)  oraz ministra Poczt i Telegrafów 
w kilku rządach II RP. Eucharystii przewodniczył ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii 
cywilno-wojskowej, który w homilii, nawiązując do postaci pułkownika, zachęcał, 
aby czerpać z niego przykład umiłowania Ojczyzny i rzetelnej pracy na rzecz kraju. 
Po Mszy św. na terenie Centrum odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia 
tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
dedykowanej pamięci płk. Ignacego Boernera.                                                    kes

Toruń
W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
im. gen. Józefa Bema w Toruniu 30 listo-
pada 2012 r. odbyły się uroczystości zwią-
zane z obchodami Święta Wojsk Rakieto-
wych i Artylerii. Uroczystości rozpoczęła 
Msza św. koncelebrowana na poligonie 
toruńskich artylerzystów, której prze-
wodniczył biskup polowy Józef Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy odznaczył płk. Sła-
womira Więckowskiego medalem „Milito 
pro Christo” za aktywne zaangażowanie 
w życie Parafii Wojskowej w Toruniu. Po 
zakończeniu Eucharystii na poligonie od-
była się uroczysta zbiórka, podczas której  
uhonorowano żołnierzy jednostek artyle-
ryjskich Wojska Polskiego.                  S.G.

Warszawa-Rembertów
2 grudnia 2012 r. Mszą św. w intencji 
poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 
Wojsk Inżynieryjnych oraz ich rodzin pol-
scy saperzy zainaugurowali Rok Wiary. 
Eucharystii w rembertowskim kościele 
pw. św. Rafała Kalinowskiego – patrona 
saperów, przewodniczył kapelan saperów 
ks. płk Krzysztof Wylężek. Podczas Mszy 
św. saperzy prosili swego patrona o dar 
pogłębionej wiary i umiejętność czuwania 
nie tylko w służbie, ale i w codziennym ży-
ciu. Homilię wygłosił ks. płk Krzysztof Wy-
lężek. Podkreślił w niej konieczność pogłę-
biania wiary i odważnego jej wyznawania 
w coraz mniej sprzyjającym chrześcijanom 
świecie. – W dzisiejszym świecie, gdzie 
tak wiele jest nienawiści, różnego rodza-
ju ataków na Kościół, bluźnierstw prze-
ciwko Bogu również ze strony polityków, 
powinniśmy dawać szczególne świadec-
two naszej wiary. Coraz częściej dostrze-
gamy, jak bardzo znaki święte drażnią 
– powiedział.
Proboszcz parafii ks. kmdr dr Leon Szot 
otrzymał od Stowarzyszenia Saperów Pol-
skich pamiątkowych medal.               kes

Mińsk Mazowiecki
Biskup polowy Józef Guzdek 23 listopada 2012 r. przybył z wizytą do garnizonu 
Mińsk Mazowiecki. Zapoznał się z aktualnym stanem prac budowanego przez wspól-
notę parafialną kościoła garnizonowego. Odwiedził Centrum Szkolenia Żandarmerii 
Wojskowej oraz 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego. Spotkał się również z żandarma-
mi Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, a także z  siostrami z klasztoru 
Sióstr Karmelitanek Bosych. Na zakończenie wizyty przewodniczył  Mszy św. konce-
lebrowanej w parafii wojskowo-cywilnej pw. św. Michała Archanioła, podczas której 
sześćdziesięcioosobowa grupa młodzieży i osób dorosłych przystąpiła do sakramen-
tu bierzmowania.                                                                                             K. M.

Warszawa 
Ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i krajowy duszpasterz honorowych dawców krwi, pobłogosławił 
24 listopada 2012 r. w Warszawie sztandar Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Miejskich Zakładach Autobusowych i Tramwa-
jach Warszawskich. Do połowy listopada 2012 r. członkowie klubu oddali ponad 380 litrów krwi. Stołeczny klub zrzeszający ponad 
900 krwiodawców, obchodzi w tym roku jubileusz czterdziestolecia istnienia.
Na sztandarze umieszczono słowa: „Dar krwi-darem życia”. Podczas uroczystości Jerzy Pustelnik, prezes klubu, wręczył pięć odzna-
czeń „Honorowy dawca krwi – zasłużony dla zdrowia narodu”, przyznanych przez Ministra Zdrowia oraz kilkanaście odznak honoro- 
wych PCK.                                                                                                                                                                                         kes




