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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Kolejny przystanek na szlaku misyjnej wę-
drówki Jezusa, podczas której ludziom swe-
go narodu objawiał, że oczekiwany przez 
pokolenia Mesjasz jest już pośród nich, niesie 
im zbawienie. Jezioro Genezaret. Dwie łodzie 
przycumowane do brzegu. Wysiedli z nich ry-
bacy, płuczą sieci .Nie udał im się całonocny 
połów. Bezsenne godziny okazały się zmar-
nowane. Można odnieść wrażenie, że zgro-
madzony na brzegu tłum wsłuchany w słowa 
Jezusa ich nie interesuje. To Jezus wykazuje 
zainteresowanie właścicielami łodzi: wszedł 
do tej, która należała do rybaka o imieniu 
Szymon Piotr, „poprosił go, aby nieco odpły-
nął od lądu” – stamtąd nauczał. Słuchali Jego 

nauczania. Pewnie Szymon był zaskoczony 
żądaniem Jezusa: Wypłyń na głębie, zarzuć 
sieci na połów. Uczynił to, powiedzieć moż-
na, wbrew realiom, wbrew swej zawodowej 
wiedzy – nie łowi się ryb w ciągu dnia. Potem 
miał miejsce cud połowu, który przekraczał 
wszelkie kalkulacje, wszelkie zasady połowu. 
Szymon Piotr zrozumiał, że jest to świadec-
two Bożej mocy Jezusa. Cud połowu ryb uto-
rował drogę jego wierze, towarzyszyło temu 
poczucie własnej grzeszności wobec wielko-
ści tego, który cud ten sprawił: „Odejdź ode 
mnie Panie, bom jest człowiek grzeszny”. 
Tam, na wodach jeziora Genezaret, Szymon 
Piotr, jeden z rybaków tamtej okolicy, prze-

szedł drogę przemiany, nawrócenie, został 
wezwany…. Od wieków rozbrzmiewają sło-
wa Jezusa skierowane do Szymona: „Nie bój 
się. Odtąd będziesz rybakiem ludzi”. Będziesz 
wyciągał ich z niebezpiecznego żywiołu, z od-
mętów grzechu, ku życiu, ku Ewangelii, ku 
Chrystusowi. To bezustanne zadanie tych, 
którzy stali się następcami Szymona Piotra, 
„opoki” – papieży, biskupów Rzymu. „Nie bój 
się” to słowa skierowane także do każdego 
z nas, zachęta do odwagi, do przekraczania 
własnych ograniczeń. Jezus podchodzi do 
łodzi naszego życia, pozwólmy mu do niej 
wejść, wyruszmy z Nim na głębie, nie lękaj-
my się….                                                  o. jł 

10 lutego – V niedziela zwykła 10 lutego – V niedziela zwykła (Łk 5, 1–11)(Łk 5, 1–11)

PAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZENPAPIESKIE INTENCJE MISYJNE NA STYCZEN
Aby często dyskryminowane wspólnoty chrześcijańskie Bliskiego Wscho-

du otrzymały od Ducha Świętego siłę do wierności i wytrwania.

Na okładce: 12 stycznia 

2013 roku, WAT, wręczenie 

nagród Benemerenti

Ordynariatu Polowego

Caritati in iustitia (Przez sprawiedliwość do miłości)
 – zawołanie biskupie kard. Józefa Glempa

23 stycznia  2013 odszedł do Domu Ojca

Śp.

Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski (1981–2009)

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski (1981–2004)
Biskup Warmiński (1979–1981)

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński (1981–1992) i Warszawski (1981–2006)
Kawaler Orderu Orła Białego

Protektor i Przyjaciel Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

Drogami trudnej historii prowadził wspólnotę Kościoła i Ojczyzny
„przez sprawiedliwość do miłości”

Niech Bóg da Mu pić ze źródła wody żywej

Wspólnota Ordynariatu Polowego WP

W następnym numerze „Naszej Służby” zamieścimy relację z uroczystości pogrzebowych Księdza Prymasa.
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Pierwszym laureatem Benemerenti 2013 zos-
tał obchodzący w tym roku 95 lecie istnienia 
Sztab Generalny WP. Biskup polowy pod-
kreślił, że Sztab tworzą ludzie posiadający 
umiejętność dostrzegania i rozwiązywania 
problemów. – To od ich pracy, zaangażo-
wania i determinacji zależy bezpieczeństwo
i pozycja Polski na arenie międzynarodowej. 
Podejmują nowe wyzwania na rzecz wolno-
ści i pokoju. Instytucjonalnie odpowiadają za 
zdolność bojową sił zbrojnych i obronność 
Rzeczypospolitej Polskiej – napisał w towa-
rzyszącej nagrodzie laudacji. W imieniu żoł-
nierzy i pracowników Sztabu nagrodę ode-
brał jego Szef, gen. Mieczysław Cieniuch.
– Ta nagroda dzieli się pomiędzy tysiące pra-
cowników, którzy nie szczędzą sił, ani czasu 
w służbie siłom zbrojnym. Sztab generalny 

jest instytucją, która pełni rolę służebną wo-
bec państwa i jego sił zbrojnych. Jeśli prze-
śledzimy historię Sztabu Generalnego to wy-
ciągniemy wnioski, że ze swoich zadań i misji 
Sztab wywiązywał się należycie – powiedział 
generał Cieniuch, dziękując za wyróżnienie. 
Medale Milito pro Christo otrzymało jede-
nastu pracujących w Sztabie żołnierzy i pra-
cowników wojska. Generał Cieniuch podzię-
kował też swoim poprzednikom oraz ofice-
rom służącym na przestrzeni lat w Sztabie 
Generalnym WP.
Drugą statuetkę Benemerenti otrzymało Pol-
skie Radio SA. za „budowanie wspólnoty ję-
zyka, idei i wartości wywodzących się z chrze-
ścijańskiej tradycji”. Nagrodę odebrał prezes 
Polskiego Radia, Andrzej Siezieniewski.

otrzymało również dziesięciu funkcjonariu-
szy Policji.
Biskup Guzdek przyznał także medale Milito 
pro Christo gen. dyw. Andrzejowi Wasilew-
skiemu (Departament Kadr MON), gen. dyw. 
Andrzejowi Ameljańczykowi (WAT), płk. Je-
rzemu Gutowskiemu (Departament Wycho-
wania i Promocji Obronności), płk. Zbignie-
wowi Błażejewskiemu (Drukarnia Sztabu Ge-
neralnego) oraz ks. Xavierowi Chojeckiemu, 
kapelanowi armii francuskiej.
Owacją na stojąco przyjęto decyzję biskupa 
Józefa Guzdka o przyznaniu medalu Milito 
pro Christo, Bernardowi Ładyszowi, żołnie-
rzowi wileńskiej AK, wieloletniemu członko-
wi Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, 
śpiewakowi operowemu i aktorowi. Laureat 
ze wzruszeniem przyjął wyróżnienie i trwają-
ce kilka minut oklaski. Łamiącym się ze wzru-
szenia głosem podkreślał, że właśnie dzięki 
wojsku jego kariera nabrała skrzydeł. – Bądź-
my dumni z wojska! – wołał.
Uroczystości wręczenia nagród biskupa po-
lowego towarzyszył koncert kolęd w wy-
konaniu m.in. artystów Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego WP. Barwny spektakl, 
piękne stroje, wspaniałe wykonania znanych 
i lubianych kolęd wprowadziły wypełnioną 
po brzegi salę WAT w świąteczny nastrój.
– Od zarania dziejów toczy się walka dobra 
ze złem. Toczy się ona w sercu każdego czło-
wieka, w domach i rodzinach. Toczy się ona 
też w wymiarze narodowym i międzynaro-
dowym, dlatego dzisiaj trzeba być wdzięcz-
nym współczesnym samarytanom. Takimi są 
dzisiejsi laureaci. Potrzebne są siły w wojsku, 
aby obronić się przed niebezpieczeństwem 
zewnętrznym i policja, która troszczy się
o porządek publiczny – mówił uzasadniając 
wybór laureatów bp Józef Guzdek.
Biskup polowy zwrócił uwagę, że współcze-
snemu światu potrzebne jest także wycho-
wanie, umiejętność prewencyjnego zapobie-
gania złu oraz pomoc i praca w promowaniu 
dobra. – Polskie Radio pełni rolę wychowaw-
cy. Radio dba o proporcje w pokazywaniu 
dobra i zła w społeczeństwie. Dobrze, że nie 
gonicie za sensacją, ale przekazujecie praw-
dę w odpowiednich proporcjach. Dziękuję za 
to, że dbacie także o tych, dla których Ewan-
gelia i sprawy wiary są ważne – powiedział.
Biskup Guzdek pogratulował odznaczonym 
medalem Milito pro Christo, którzy „stają po 
stronie dobra” – Myślę, że ten medal, który 
miałem okazję przypiąć, jest również wyrazem 
uznania dla środowisk, które reprezentujecie, 
również stających po stronie dobra. Trzeba wi-
dzieć to dobro i je promować – powiedział. Bi-
skup podziękował wszystkim gościom i przy-
aciołom ordynariatu – To wielki zaszczyt i ho-
nor, że przyjęliście zaproszenie i ten wieczór 
mogliśmy spędzić razem – powiedział. Biskup 
Guzdek wyraził wdzięczność także Zespołowi 
Artystycznemu Wojska Polskiego oraz rektoro-
wi WAT za pomoc w zorganizowaniu gali.

kes

Dziękując za przyznane wyróżnienie prezes 
Siezieniewski podkreślił, że praca Polskiego 
Radia to „służba na rzecz społeczeństwa 
i ojczyzny”. – Tak było od zarania istnienia 
czyli już prawie 88 lat. Polskie Radio jest 
blisko ludzkich spraw. Jesteśmy źródłem, 
mam nadzieję rzetelnej, uczciwej, solidnej 
informacji – powiedział prezes Siezieniewski. 
Biskup Guzdek uhonorował medalem Milito 
pro Christo dziennikarzy z Naczelnej Redakcji 
Programów Katolickich, tworzących audycje 
dla wszystkich anten publicznej rozgłośni.
Trzecim tegorocznym laureatem nagrody bi-
skupa polowego została Policja. Za profesjo-
nalizm, skuteczność, wrażliwość na zło oraz 
służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli. 
Nagrodę odebrał nadinsp. Marek Działo-
szyński, Komendant Główny Policji.

– To wielki honor i zaszczyt odebrać nagrodę 
Benemerenti, z tak znakomitymi współlau-
reatami. Jestem głęboko przekonany, że jest 
to wyraz zauważenia i docenienia misji jaką 
pełnią policjanci. Misji zapewniania porząd-
ku, misji, która musi opierać się o takie war-
tości jak prawda i sprawiedliwość – podkre-
ślił. Komendant Główny Policji podziękował 
kapelanom za służbę pełnioną wśród funk-
cjonariuszy i ich rodzin. – Dziękuję, że z nami 
jesteście i pomagacie rozwiązywać wiele 
problemów dnia codziennego – powiedział.
Biskup polowy odznaczył medalem Milito 
pro Christo także nadinsp. Andrzeja Mate-
juka, poprzedniego Komendanta Główne-
go Policji oraz Adama Rapackiego, byłego 
wiceministra Spraw Wewnętrznych. Medal 

Stają po stronie dobra
Sztab Generalny Wojska Polskiego, Polskie Radio S.A. oraz Policja zostali tegorocz-
nymi laureatami Benemerenti – nagród przyznawanych przez biskupa polowego 
WP. Uroczysta gala, połączona z koncertem kolęd, odbyła się w Klubie Wojskowej 
Akademii Technicznej (WAT) w Warszawie. Podczas uroczystości wręczono rów-
nież medale Milito pro Christo, osobom zasłużonym dla duszpasterstwa wojsko-
wego. Wśród nich nagrodzono Bernarda Ładysza, żołnierza AK, członka Zespołu 
Artystycznego WP, światowej klasy artystę, śpiewaka operowego, obchodzącego
w tym roku 91 rocznicę urodzin.
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Benemerenti 2013: Sztab Generalny Wojska Polskiego, Polskie Radio SA oraz PolicjaBenemerenti 2013: Sztab Generalny Wojska Polskiego, Polskie Radio SA oraz Policja



4

– Prawdopodobnie zauważyliście, że ta nagroda nie jest lekka, owszem jest ona dosyć ciężka, ale jest to ciężar przy-
jemny. Ten ciężar dzieli się na tysiące byłych i obecnych pracowników Sztabu Generalnego. Dziewięćdziesiąt pięć lat to 
okres wystarczająco długi, by instytucję właściwie ocenić poprzez pryzmat jej zasług, efektów pracy.  Jestem szczegól-
nie szczęśliwy, że to podczas mojej kadencji praca żołnierzy i pracowników Sztabu znalazła uznanie w oczach wysokiej 
kapituły i w oczach Ekscelencji. 
Ta nagroda dzieli się pomiędzy tysiące pracowników, którzy nie szczędząc swoich sił, ani czasu osobistego służyli
i służą Siłom Zbrojnym. Sztab nie jest instytucją, która mogłaby narzucać coś co jest niezgodne z interesami Wojska

i naszej Ojczyzny. Jeżeli cofniemy się o te 95 lat i prześledzimy historię Sztabu Generalnego, to możemy wyciągnąć wnioski, że z tych swoich 
podstawowych zadań i misji wywiązywał się on należycie. 
Sztabowi nie wolno być małostkowym, nie wolno być instytucją pamiętliwą, bo to w sposób znaczny przeszkadza w realizacji powierzonych 
zadań. Ci moi koledzy, którzy wyróżnieni zostali w dniu dzisiejszym są kwintesencją, dobrym przykładem pracownika Sztabu Generalnego. 
Dziękuję wszystkim tym, którzy w Sztabie Genefalnym kiedyś służyli, tym którzy służą obecnie i mam nadzieję, że te dobre tradycje będą 
podtrzymane w przyszłości.

– Historia mojej współpracy z duszpasterstwem wojskowym  sięga czasów bardzo odległych, mianowicie 1980 roku, 
kiedy pomagałem, jako seminarzysta, przy posłudze w kościele garnizonowym w moich rodzinnych stronach. 
Po wyjeździe do Francji i po zaangażowaniu do Armii francuskiej jako kapelan, nigdy nie przestałem służyć sprawie 
polskiej. Jestem często wzywany, aby towarzyszyć polskim delegacjom w ramach wzajemnej wymiany doświadczeń 
różnych formacji wojskowych polsko-francuskich, jako tłumacz i przewodnik. 
Dziesięciokrotnie uczestniczyłem w misjach pokojowych, towarzysząc żołnierzom francuskim bardzo często spotyka-
łem i spotykam nadal polskich żołnierzy i ich kapelanów. Zawsze nawiązuję z nimi ścisłą współpracę.

Te relacje owocują w czasie naszych wspólnych misji spotkaniami, połączonymi manewrami oraz wielojęzycznymi mszami św. i nabożeń-
stwami. Tak było m.in. w Libanie, gdzie przewodniczyłem Pasterce z udziałem wielonarodowościowych kontyngentów w polskiej kaplicy
i organizowałem nabożeństwa Wielkiego Tygodnia z udziałem naszych wielojęzycznych kontyngentów. Po wyjeździe polskiego kapelana do 
ojczyzny na urlop, tak organizuję mój plan zajęć, aby objechać inne polskie placówki, służąc im posługą kapelańską. Organizujemy również 
wspólną pielgrzymkę do pobliskiego Sanktuarium Maryjnego w Saidzie, zwieńczoną odprawieniem polsko-francuskiej Mszy św.
Na innych misjach te relacje są podobne, w Afganistanie podczas trzech moich misji za każdym razem spotykałem Polaków i z wielką rado-
ścią śpieszyłem na ich spotkanie, choć nie zawsze to było proste i łatwe do zrealizowania. 
Podobnych przykładów mógłbym przytoczyć więcej, wspomnę jeszcze moje kontakty z grupą polskich oficerów, którzy pracowali w sztabie 
SFOR-Sarajevo-Butmir. Z początku odprawiałem Msze św. po polsku i francusku. Jednak pod koniec mojej obecności  populacja francuska 
przez zmianę mandatu zwolna się wykruszyła, tak że Polacy stanowili większość, dlatego dominującym językiem liturgii stał się język polski. 
Po Mszy św odprawianej wieczorem  wspólnie  szliśmy biesiadowanie do miejsc wybranych przez rodaków.
W czasie PMI do Lourdes jak tylko mogłem, to służyłem moją pomocą w sprawnym jej przebiegu, jako tłumacz i przewodnik. Nawet pew-
nego roku przejechaliśmy razem całą Francje w obie strony.
Jestem francuskim kapelanem, ale moje serce zawsze było i jest polskie.
Pilot i pisarz francuski Antoine de Saint-Exupéry powiedział: „Widać wyraźnie tylko sercem. To, co istotne jest niewidoczne dla oczu”.
Patrząc sercem, dostrzegam zawsze polską duszyczkę, wszędzie gdzie mnie rzuca los. A więc nie mogę przejść spokojnie, aby nie zareago-
wać, nie mogę zapomnieć gdzie są nasze korzenie.
Jeśli kiedyś Pan postawi Cię na mojej drodze i nasze spojrzenia się spotkają, to wiedz, że pod tym francuskim mundurem, bije polskie serce.

Ks. Xavier Chojecki, kapelan armii francuskiej, odznaczony medalem Milito pro Christo

l

– To dla nas radiowców niezwykle ważny i wspaniały dzień. Odbierając to zaszczytne wyróżnienie Benemerenti (czyniący 
dobro) chcę bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Radia PR, Rady Nadzorczej, odznaczonych, obecnych tutaj na scenie 
moich koleżanek i kolegów radiowców serdecznie podziękować Księdzu Biskupowi za uczyniony nam zaszczyt. Choć 
jesteśmy instytucją cywilną, to cała nasza działalność jest służbą na rzecz społeczeństwa polskiego, na rzecz Ojczyzny. 
Tak było właściwie od samego początku istnienia polskiego radia, w więc już od blisko 88 lat. Polskie Radio było i jest 
blisko ludzkich spraw. Jesteśmy źródłem rzetelnej, uczciwej, solidnej informacji. Jesteśmy centrum edukacji społecznej. 
Dostarczamy rozrywki, a także umożliwiamy dostęp do dóbr światowej i rodzimej kultury. Jesteśmy także blisko spraw 

duchowych ludzi. Niemal od początku swego istnienia Polskie Radio transmitowało Msze św. i uroczystości religijne i jest tak do dziś, z przerwą 
której chyba nie muszę wyjaśniać. Radio umożliwia w ten sposób uczestniczenie we Mszy św. tym wszystkim, którzy nie mogą wyjść z domu, 
a także tym, którzy są z dala od cywilizacji, np. marynarzom na morzu
Polskie Radio przez ponad ćwierć wieku towarzyszyło wyjątkowemu pontyfikatowi Jana Pawła II, Papieża – Polaka. Dokumentowaliśmy 
wszystkie pielgrzymki do Ojczyzny, a także większość z ponad jego 100 pielgrzymek po całym świecie. Owocem tego naszego zaintereso-
wania i bliskości były liczne wydania homilii papieskich zarejestrowanych na płytach. Uroczysty, całościowy zbiór papieskich homilii miałem 
wielką przyjemność wręczyć Janowi Pawłowi II w bibliotece papieskiej w Watykanie. 
Polskie Radio od 1991 roku łączy wyjątkowa więź z ordynariatem polowym WP. Wymienię tu m.in. wieloletni cykl „Nie tylko z ambony” 
[cykl audycji radiowych z refleksjami biskupa Sławoja Leszka Głódzia – przyp. K. Stępkowski], a także przy wsparciu ordynariatu polowego 
uruchomienie stacji studia radiowego Polskiego Radia w Iraku, dzięki czemu sygnał programów pierwszego i trzeciego docierał do naszych 
żołnierzy, ułatwiając im niesienie zaszczytnej służby tysiące kilometrów od Ojczyzny.
Polskie Radio na swoich antenach stale zajmuje się problematyką wojskową, tematyką naszej obronności. To naturalne, jesteśmy częścią 
infrastruktury demokratycznego państwa. Długo można by wymieniać inicjatywy, jakie w tym zakresie podejmujemy. Wszystko to prowadzi 
mnie do myśli, że zaszczytna nagroda jaką otrzymaliśmy jest wyrazem wdzięczności dla wielu pokoleń radiowców pracujących przez ostat-
nie niemal dziewięć dziesięcioleci. A mojemu pokoleniu przypada jedynie zaszczyt odebrania tej nagrody.

Andrzej Siezieniewski, prezes Polskiego Radia SA

d h h l d i Ni

gen. Mieczysław Cieniuch, Szef Sztabu Generalnego

Oprac. kes
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Karolina Anna Kwaśniewska: Policja zo-
stała tegorocznym laureatem nagrody Bene-
merenti. Co dla Pana oznacza to wyróżnie-
nie?

KGP Marek Działoszyński: To jest bardzo 
wyraźny dla nas sygnał, że zauważalna jest 
rola, jaką pełni w społeczeństwie policja. Pu-
blicznie pokazano w ten sposób, że w wielu 
sytuacjach nasza formacja pomaga ludziom, 
stoi na straży poszanowania praw człowieka, 
jego godności. Policja jest oczywiście apara-
tem pewnego przymusu państwowego i od 
tej roli nie uciekniemy, ale robimy również 
bardzo wiele na rzecz tych „dobrych zasług”, 
na które wskazuje nagroda Benemerenti. Po-
licjanci nierzadko ratują życie ludzkie: wycią-
gają z płonącego samochodu, wskakują do 
rzek, by ratować tonących, zapobiegają po-
biciu i przeciwdziałają stosowaniu przemocy 
w rodzinach. 

A jak Pan odbiera wyróżnienie meda-
lem „Milito pro Christo”?
Osobiście nie uważam, że mam aż takie za-
sługi, by otrzymać to wyróżnienie. Jest to 
więc dla mnie pewien kredyt zaufania, ele-
ment zachęty, a także zobowiązanie, które 
powinienem wypełnić. 

Czy zawód policjanta to bardziej służ-
ba, czy praca?
Służba, gdyż wymaga ona pełnej dyspozycyj-
ności. Funkcjonujemy dwadzieścia cztery go-
dziny na dobę: w niedziele, święta, w nocy. 
Szczególnie, kiedy wszyscy się bawią, my 
pracujemy. W moim przekonaniu nie każdy 
jest w stanie dobrze wykonywać ten zawód. 
Trzeba być otwartym, mieć chęć pomagania, 
nie można patrzeć na zegarek. 

W laudacji do nagrody Benemerenti 
usłyszeliśmy, że Policja łączy tradycję 
i nowoczesność. W czym to się przeja-
wia?
Policjant to jeden z najstarszych zawodów 
świata. Towarzyszył wszystkim cywilizacjom, 
które organizowały się w jakąkolwiek spo-
łeczność. Tam, gdzie obowiązywały normy, 
tam musiał być ktoś, kto stał na ich straży. 
Nasz początek to 1919 rok, kiedy zosta-
ła utworzona Policja Państwowa. Pewne 
zasady moralne, etos służby wywodzą się 
właśnie z tamtego okresu. One nie zmieni-
ły się do dziś. Uczciwość, sprawiedliwość, 
obiektywność, skromność – tymi cechami 
powinien odznaczać się policjant, jeśli pra-
gnie mieć zaufanie i chce, żeby go szano-

Tłumienie, gdy jest taka potrzeba. Wszystko 
zależy od zachowań i działań tych osób, czy 
grup, którymi chcemy się zaopiekować. 

Czyli można powiedzieć, że obraz Po-
licji w oczach obywateli znacznie się 
poprawił? 
Od kiedy zostałem Komendantem Głównym 
Policji położyłem duży nacisk na działania 
prospołeczne, czyli przyjmowanie na siebie 
przez Policję zadań wynikających z oczeki-
wań społecznych. Te oczekiwania badamy 
w różny sposób. Od badań robionych przez 
CBOS na rzecz Policji, w których pytamy 
ludzi, czego od nas oczekują, jak oceniają 
naszą pracę, jak powinniśmy realizować za-
dania na rzecz obywateli, po debaty społecz-
ne, czyli już bezpośredni kontakt z ludźmi, 
spotkania w obrębie osiedli i sołectw. Ludzie 
doskonale wiedzą, co ich boli. A naszym za-
daniem jest nie tylko ich wysłuchać i złożyć 
deklarację, że coś z tym zrobimy, ale również 
rozliczyć się z podjętych działań. 

Jak Pan ocenia rolę kapelanów w Poli-
cji? Kiedy ich posługa jest najbardziej 
potrzebna?
Myślę, że kapelan najbardziej potrzebny jest 
wtedy, kiedy dany policjant, czy jego rodzi-
na pragną takiego spotkania z nim lub w ich 
życiu zdarzają się sytuacje, które wiążą się
z obecnością kapelana. Dobrze, że kape-
lani są i że można skorzystać z ich posługi. 
Uczestniczą w naszych uroczystościach, za-
uważają różne ważne elementy naszego 
funkcjonowania zawodowego, dlatego ceni-
my sobie ich zdanie.

Jaki zamierzenia planuje Pan zrealizo-
wać w nowym roku?
Planów jest całe mnóstwo (śmiech). Obejmu-
ją one dalsze działania prospołeczne, jeszcze 
większą poprawę bezpieczeństwa w ruchu-
drogowym, nasilenie działań związanych ze 
zwalczaniem przestępczości gospodarczej, 
szczególnie oszustw, które dotykają prze-
ciętnego obywatela oraz program standa-
ryzacji Policji. Chcemy w tych trzech latach 
wyremontować lub wybudować szereg no-
wych jednostek Policji o określonym, dobrym 
standardzie. Tworzymy wizerunek państwa, 
więc dobrze wyglądający, kulturalny, życz-
liwy policjant oraz dobry obiekt na pewno 
będą miały wpływ na ten wizerunek i jestem 
również przekonany, że będą oddziaływać 
na jakość samej pracy. Jednym słowem, po-
stawiliśmy sobie bardzo dużo zadań. Myślę, 
że mamy przed sobą ciekawy rok.

Tworzymy wizerunek państwa Tworzymy wizerunek państwa 

wano. Natomiast nowoczesność znajduje 
swój wyraz w najnowszych rozwiązaniach 
technologicznych: uzbrojenie, łączność, do-
bry sprzęt informatyczny. Stosujemy także 
najnowsze metody rozwiązywania zagadek 
kryminologicznych za pomocą śladów DNA. 
Staramy się wykorzystywać to, co daje nam 
współczesna nauka, by być jeszcze bardziej 
skutecznymi w działaniu. 

Został Pan mianowany komendantem 
na początku ubiegłego roku. Jakim wy-
zwaniom musiał Pan stawić czoła?
Praca w Policji jest pracą zespołową i pod-
stawowym zadaniem przełożonego jest 
budowanie zespołu. To była dla mnie spra-
wa najtrudniejsza: zbudować zespół, który 
dzisiaj jest kierownictwem polskiej Policji, 
zaczynając od moich zastępców, po komen-
dantów wojewódzkich i dyrektorów biur. 
Później musiałem przekonać ten zespół do 
nakreślonych celów tak, żeby wszyscy znali 
kierunek, w którym podążamy oraz wie-
dzieli, co chcemy osiągnąć. Ten proces mu-
siałem przeprowadzić bardzo szybko, gdyż 
czekały nas spore wyzwania, chociażby
EURO 2012. 

Policja zbierała laury za zabezpieczenie 
przebiegu Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej 2012. Jak Pan ocenia pracę Po-
licji w tym czasie?
Samo przygotowanie wydarzenia obejmowa-
ło kilkuletni proces szkoleń, różnego rodzaju 
zadań inwestycyjnych, działań logistycz-
nych. Musieliśmy wejść w to bardzo płynnie, 
szybko nauczyć się wielu rzeczy, ale przede 
wszystkim nie przeszkadzać w realizowaniu 
tego, co zostało już przygotowane. Razem
z ministrem spraw wewnętrznych zmienili-
śmy trochę filozofię odpowiedzialności za 
organizację EURO 2012. Pokazaliśmy orga-
nizatorom, że to oni są odpowiedzialni za 
kwestię bezpieczeństwa, a my możemy im w 
tym pomóc. Przypomnę, że w zabezpieczeniu 
EURO 2012 wzięło udział łącznie ponad 200 
tys. policjantów. Od maja do zakończenia mi-
strzostw wstrzymaliśmy urlopy w całej Policji, 
by nie osłabiać stanów etatowych. Chcieli-
śmy również wykorzystać to wydarzenie, by 
zmieniać wizerunek Policji. Wydaje mi się, że 
nam się udało. Relacja Policja – kibice także 
się poprawiła. Staraliśmy się izolować pseu-
dokibiców od kibiców. Dzisiaj kontynuujemy 
tę drogę. Chcemy współpracować z kibica-
mi, pomagać im w przeżywaniu wydarzeń 
sportowych i dobrej zabawie. Nasza filozofia 
to „trzy razy T”: Tolerancja, Troska, ale też
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„Łączą tradycję i nowoczesność. Profesjonalni i skuteczni. Dyspozycyjni, sumienni. 
Wrażliwi na zło i ze złem walczący. Każdego dnia często niewidoczni pełnią służbę, 
ryzykując własnym życie. Strzegą bezpieczeństwa obywateli i porządku publicz-
nego. Wierni służą narodowi, a ich służba budzi społeczną akceptację” – te słowa 
mogliśmy usłyszeć w laudacji biskupa polowego Józefa Guzdka towarzyszącej na-
grodzie Benemerenti przyznanej Policji podczas uroczystej gali w Klubie Wojskowej 
Akademii Technicznej w Warszawie. O tym szczególnym wyróżnieniu i o codziennej 
pracy polskich policjantów rozmawiała z Komendantem Głównym Policji nadinsp. 
Markiem Działoszyńskim Karolina Anna Kwaśniewska.
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W czasie spotkania opłatkowego w Mu-
zeum Ordynariatu Polowego bp Józef 
Guzdek odznaczył Pana Medalem Milito 
pro Christo, m.in. za dokumentowanie 
dziejów duszpasterstwa wojskowego. 
Jaki był Pański udział w tworzeniu mu-
zeum w podziemiach Katedry Polowej?
– Zostałem łaskawie powołany do zespołu, 
który przygotowywał koncepcje, dyskuto-
wał, jak ma wyglądać przyszła ekspozycja. 
Wchodziliśmy przecież do podziemi Katedry 
polowej, której część nadziemna została od-
budowana, a podziemia od czasów wojny 
nawet nie odgruzowane. A tutaj mieścił się 
szpital powstańczy, zbombardowany w sierp-
niu 1944 r., a więc również cmentarz. (zna-
lezione podczas prac ludzkie kości zostały po 
Mszy św. odprawionej przez bp. Tadeusza Pło-
skiego, złożone na Powązkach – przyp. red.) 
Rada, której byłem członkiem, miała charak-
ter doradczy i ekspercki. Przyznam jednak, 
patrząc z punktu startowego, że to, co udało 
się stworzyć – ostateczny kształt muzeum, za-
skoczył mnie. 
Imponująca jest wielostronność pańskiej 
aktywności, bogactwo inicjatyw spo-
łecznych, w których Pan partycypował, 
dzieł, które Pan profesor autoryzował. 
Jacy mistrzowie stali za wyborem takie-
go modus vivendi? 
– Jest taki wewnętrzny imperatyw, sprawy, 
tematy, które trzeba podjąć, wobec których 
nie potrafię przejść obojętnie. Można coś zro-
bić… albo się gnuśnieje. Trzeba wybierać.
Wychował, formował mnie o. Ludwik Wi-
śniewski od gdańskich dominikanów. W latach 
70., jeszcze w szkole średniej, uciekałem nawet 
z lekcji religii, które były przy kościołach, pod 
skrzydła o. Ludwika na spotkania u dominika-
nów. Jeździliśmy ze studentami w różne miej-
sca. To była dla mnie naprawdę dobra szkoła. 
Miałem też szczęście do dobrych bakałarzy w 
szkole średniej, z którymi długo po maturze 
utrzymywałem serdeczny kontakt.
Przez 10 lat, od 1981 r. uczyłem języka pol-
skiego w seminarium Franciszkanów w Niepo-
kalanowie, po sąsiedzku razem z Bronisławem 
Komorowskim, który uczył historii. Do dziś 
mam kontakty z moimi ówczesnymi ucznia-
mi, którzy pozostali w zakonie franciszkań-
skim, a także z tymi, którzy pracują w innych 
diecezjach. Duża grupa jest na Mazurach. Po 
latach usłyszałem od nich, że być nieprzygo-
towanym na moich lekcjach to był dla nich 
ogromny wstyd. Dla bakałarza taka opinia jest 
niewątpliwie satysfakcjonująca.
W najnowszej historii Polski jest jeszcze 
wielu nieodkrytych bohaterów, „nie-
obecnych” nie tylko w podręcznikach 
szkolnych, przekazie pokoleniowym, a 

jest nasze dzisiejsze Westerplatte, które 
musimy obronić dla przyszłych pokoleń?
– Z pewnością. Ta walka o pamięć trwa już od 
dłuższego czasu i przybiera coraz ostrzejsze 
formy. W 1992 roku, po kilku miesiącach 
oczekiwania, z Urzędu Ochrony Państwa do-
stałem zgodę na przejrzenie dokumentów 
związanych z rotmistrzem Witoldem Pileckim. 
Otrzymałem 11-12, nie pamiętam dokładnie, 
tomisków akt, z których mogłem sporządzać 
notatki. Tak powstała pierwsza monografia
o Witoldzie Pileckim. I wtedy się zaczęło; jedni 
zaczęli prostować, inni chcieli się czegoś do-
wiedzieć o procesach odpryskowych. Wtedy 
poznałem i zaprzyjaźniłem się z prof. Bar-
barą Otwinowską, która została zatrzymana
w 1947 r. przez UB w związku ze śledztwem 
i procesem rtm. Witolda Pileckiego i jego 
współpracowników pod zarzutem udzielania 
pomocy Stanisławowi Kuczyńskiemu, kuriero-
wi z 2. Korpusu do rtm. Pileckiego.
Odkrywanie tych przemilczanych dotąd roz-
działów historii najnowszej dla niektórych 
oznacza np. tragiczną wiedzę, że np. ojciec 
był konfidentem. Inni dowiadują się, w jakich 
okolicznościach stracili najbliższych. 
Chcę tu jednak powiedzieć o czymś, co ma 
konsekwencje dużo poważniejsze dla nas 
wszystkich – o instytucjonalnej zmowie.
W 1995 r. zwróciłem się ponownie do UOP
o zgodę na przejrzenie dokumentów, żeby 
uzupełnić informacje, zwłaszcza dotyczące 
procesów odpryskowych. Akta dostałem po 
prawie dwóch latach, ale były to już inne akta; 
przeszyte na nowo, tym razem tylko 8. tomów. 
Część dokumentacji była przysłonięta bibułką. 
Siedziała przy mnie funkcjonariuszka UOP
i gdy próbowałem odchylić bibułkę, to groziła 
mi, że cofną mi uprawnienia do przeglądania 
akt. Nie byłbym historykiem, gdybym nie pró-
bował dotrzeć do tego, co jest zakryte.
Komu w 1995-1997 zależało na tym, żeby nie 
wszystko można było o Pileckim powiedzieć? 
A przecież tak się chlubimy, że jesteśmy pań-
stwem prawa… Myślę, że ten kto to wymyślił, 
zakpił sobie z Polaków…
Pokaźną część pańskiego dorobku na-
ukowego zajmuje biografistyka. Jaki ży-
ciorys, jakie świadectwo życia szczegól-
nie Pana poruszyło, otworzyło szerzej na 
działanie Boga w życiu człowieka?
– Gdy zeznawałem w procesie beatyfikacyj-
nym jako biograf O. Aniceta Koplińskiego, 
zapytano mnie, jaka osoba świecka mogłaby 
być kandydatem na ołtarze? Dla mnie takimi 
osobami o niezwykłej prawości i szlachetności 
był zarówno rtm. Witold Pilecki, jak i Generał 
„Nil” - Emil Fieldorf.
W Pańskiej biografii intelektualnej prze-
wija się wyraźnie wątek męczeństwa 

więc i szerzej – w świadomości narodu. 
Jedną z nich jest Rotmistrz Pilecki. Jak 
Pan odkrywał Rotmistrza Pileckiego?
– Dziś już Rotmistrz Pilecki powoli wychodzi 
ze sfery niepamięci. Wiele szkół wybiera go na 
patrona, są biegi, marsze jego imienia, ukazują 
się publikacje. To cieszy. Moje spotkanie z Wi-
toldem Pileckim nastąpiło… w Auschwitz. To 
znaczy, w początkach mojej pracy naukowej 
zajmowałem się najpierw niemieckimi obo-
zami koncentracyjnymi, a potem sowieckimi.
W czasie pisania pracy doktorskiej zetknąłem 
się z postacią rotmistrza po raz pierwszy. Wte-
dy też wydałem zbiór szkiców o wielkich oso-
bowościach, które przewinęły się przez obozy 
koncentracyjne. Dotknąłem tam m.in. osoby 
dziś błogosławionego kapucyna, o. Aniceta 
Koplińskiego. Promotor mojej pracy habilita-
cyjnej wręcz wymusił na mnie – chociaż mia-
łem inny pomysł na habilitację, aby właśnie 
o. Anicet stał się bohaterem mojej dysertacji. 
Dziś mogę więc powiedzieć, że mam błogo-
sławionego Patrona mojej pracy. Jan Paweł II 
beatyfikował go w czerwcu 1999 r. wśród 108. 
męczenników II wojny światowej.
Jeden ze szkiców w mojej książce poświęciłem 
Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. I cały ten 
rozdział cenzura zdjęła. To były lata stanu wo-
jennego. Ale to, co władza chce ukryć, jest 
tym bardziej intrygujące. Nie zaprzestałem 
więc badań nad historią jego życia i zczasem 
powstały kolejne publikacje oparte na źró-
dłach m.in. o proweniencji ubeckiej w zbio-
rach podówczas Urzędu Ochrony Państwa. 
Jakie są, Pana zdaniem, główne powody, 
motywy, oporu przeciw popularyzacji 
„męczennika dwóch totalitaryzmów”, 
jak się określa Witolda Pileckiego? Jakie 
środowiska blokują dostęp do wiedzy
o jego heroizmie?
– Niewątpliwie są to środowiska z rodowodem 
postkomunistycznym o poglądach lewicowo-
liberalnych. W końcu z partią komunistyczną 
związanych było kilka pokoleń. Nawet jeśli 
byli wyrzucani z partii za przeróżne „odchyle-
nia” czy „rewizjonizmy”, to przecież pozosta-
ły resentymenty, poczucie przynależności do 
„awangardy postępu”, który zawsze negował 
zakorzenienie w tradycji patriotyczno-religij-
nej. Część tych ludzi odnalazła się w nowej 
rzeczywistości i ma duży wpływ na obraz na-
szego życia publicznego.
Czy możemy zaryzykować twierdzenie, 
że walka o pamięć tych zmarginalizowa-
nych w przekazie historycznym, zapo-
mnianych, to również z chrześcijańskie-
go punktu widzenia walka o prawdę, 
prawdziwy przekaz wartości, na których 
wyrastali najdzielniejsi z dzielnych, z któ-
rych powinniśmy być dumni? Czy to nie 

Nasze WesterplatteNasze Westerplatte
czyli walka o pamięćczyli walka o pamięć
Z prof. dr. hab. Wiesławem Janem Wysockim, wykładowcą na Wydziale Nauk Historycz-
nych i Społecznych UKSW o stanie świadomości historycznej, wolności badań najnowszej 
historii Polski i przemilczanych bohaterach rozmawia Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Rachunek sumienia z wierności Chrystusowi

brewiarzowej, posłuszeństwo biskupowi oraz 
dbanie o godne celebrowanie liturgii. – Musi-
my stale robić w kościele rachunek sumienia 
z wierności Chrystusowi – apelował.
Biskup Guzdek podkreślił, że maryjne we-
zwanie do wierności Chrystusowi odnosi się 
także do małżonków, których wiąże wierność 
danemu słowu. Przestrzegł, że kryzys wielu 
małżeństw bierze się z odrzucenia przysięgi 
małżeńskiej odrzuceniu Dekalogu i złamaniu 
danego wzajemnie słowa. Ordynariusz woj-
skowy zachęcał do modlitwy w intencji bi-
skupów polowych, kapelanów oraz wiernych 
diecezji wojskowej.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordyna-
riatu polowego. W prezbiterium zasiedli 
kanonicy kapituły katedralnej powołanej 
siedem lat temu przez ówczesnego biskupa 
polowego Tadeusza Płoskiego.

Mszą św. koncelebrowaną przez biskupa polowego Józefa Guzdka w asyście ka-
noników kapituły katedralnej oraz koncertem organowym z udziałem Orkiestry 
Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu artystycznego WP uczczono 22 roczni-
cę przywrócenia ordynariatu polowego, reaktywowanego 21 stycznia 1991 roku 
przez Jana Pawła II. Tego samego dnia minęła także siódma rocznica powołania 
Kapituły Katedralnej Kanoników Ordynariatu Polowego. W homilii biskup polowy 
zachęcał kapelanów, aby czas rocznicy był dla nich okazją do rachunku sumienia
i refleksji nad posługą kapłańską.

Po Mszy św. odbyła sie inauguracja trzeciej 
edycji Międzynarodowego Forum Organowe-
go pod honorowym patronatem ministrów: 
kultury i dziedzictwa narodowego oraz obro-
ny narodowej, a także biskupa polowego WP.
Z koncertem wystąpił prof. Andrzej Chorosiń-
ski w asyście Orkiestry Koncertowej Reprezen-
tacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Pol-
skiego. W murach katedry polowej zabrzmiały 
utwory m.in. Feliksa Nowowiejskiego, Bedři-
cha Smetany i Macieja Małeckiego.
21 stycznia 1991 roku watykańska Kongrega-
cja ds. Biskupów w trosce o „dobro duchowe 
żołnierzy i wiernych wyznania katolickiego na-
leżących do wojsk lądowych, morskich i lotni-
czych Polski” wydała dekret przywracający Or-
dynariat Polowy w Polsce, którego realizację 
zleciła ks. abp. Józefowi Kowalczykowi, Nun-
cjuszowi Apostolskiemu w Polsce oraz dekret 
zatwierdzający Statut Ordynariatu Polowego 
w Polsce. Tego samego dnia Ojciec Święty Jan 
Paweł II ogłosił bullę nominacyjną, powołując 
do posługi biskupa polowego w Polsce ks. 
prał. Sławoja Leszka Głódzia. Jego następcą 
w roku 2004 został biskup Tadeusz Płoski. Po 
katastrofie smoleńskiej, w której zginął bp 
Płoski, papież Benedykt XVI ogłosił bp. Józefa 
Guzdka kolejnym biskupem polowym WP.

kes

Nawiązując do Ewangelii mówiącej o cudzie 
w Kanie galilejskiej biskup podkreślił, że każ-
dy chrześcijanin powinien odnieść do siebie 
słowa Maryi: „zróbcie wszystko cokolwiek 
Wam powie”. Powiedział, że rocznica przy-
wrócenia ordynariatu polowego jest oka-
zją do rachunku sumienia. – Taki rachunek 
sumienia powinien robić biskup, z jednej 
strony dziękować, ale z drugiej strony pytać 
czy zrobiłem wszystko i w sposób optymal-
ny dla dobra wiernych i diecezji. Z drugiej 
strony jest to okazja do rachunku sumienia 
dla kapelanów ordynariatu polowego, czy 
podejmujemy wszystko co nam Bóg zleca
i to bez wyjątku. Tu trzeba stawiać także pyta-
nie o wierność zobowiązaniom wynikającym 
ze święceń kapłańskich – powiedział. Biskup 
Guzdek zachęcał, by kapelani zwracali uwa-
gę na swoją gorliwość odmawiania modlitwy 

Katedra polowa WP: Msza św. z okazji 22. rocznicy przywrócenia ordynariatu polowegoKatedra polowa WP: Msza św. z okazji 22. rocznicy przywrócenia ordynariatu polowego

duchowieństwa polskiego, począwszy 
od pracy magisterskiej na KUL. W diece-
zji drohiczyńskiej otwarty został proces 
beatyfikacyjny Męczenników Wscho-
du (komunizmu), wśród których jest 
ponad dwudziestu kapelanów wojsko-
wych. Przebieg procesu napotyka jed-
nak na duże trudności. Jakiego rodzaju 
są to przeszkody?
– Mówiąc wprost, są to przyczyny polityczne. 
Dominująca pozycja Rosji sprawia, że zwłasz-
cza Zachód bardzo dyskretnie próbuje patrzeć 
w jej przeszłość. Dotyczy to też dyplomacji 
kościelnej. Głębsze badanie historii na Wscho-
dzie pod tym kątem odsłoniłoby przecież 
niszczenie cerkwi przez władze Rosji sowiec-
kiej. Tak że są to kwestie bardzo wrażliwe po-
litycznie, które mogłyby naruszyć status gquo
w stosunkach państwo – Kościół. Druga przy-
czyna trudności w przebiegu procesu beatyfi-
kacyjnego Męczenników Wschodu – to fakt, 
że dokumenty dotyczące ostatnich momen-
tów życia kandydatów na ołtarze (proces, 
więzienie, itd.) są w rękach obcych. Mamy 
niewielką liczbę świadectw (wielu świadków 
nie żyje), większość to świadectwa pośrednie. 
Stąd ten mechanizm wstrzemięźliwości wo-
bec spraw nie do końca zbadanych.
Jest wielka dysproporcja pomiędzy sta-
nem badań historycznych nad ofiarami 
komunizmu i ofiarami nazizmu, choć ko-
munizm na świecie w XX w. pochłonął ich 
ok. 120 mln. Przedstawił Pan główne przy-
czyny tego stanu rzeczy, a jakie widzi Pan
remedium, by sprawiedliwości dziejowej 

stało się zadość i ten proces Męczenników 
Wschodu ruszył? Czy potencjał społeczny, 
o czym mówili uczestnicy konferencji na 
UKSW, jest wykorzystany?
– Tym większa wdzięczność należy się bp. An-
toniemu Dydyczowi, który podjął się tego tru-
du, bo dobrze rozumie znaczenie tej sprawy. 
Gdyby np. Episkopat in gremio zobowiązał 
uczelnie o profilu wyznaniowym do badań
w tym kierunku, byłoby znacznie łatwiej.
W diecezjach podjęto się przeglądu dokumen-
tacji. Należy pójść dalej i dokonać syntezy tych 
źródeł. A potem ewentualnie zaprezentować 
te wielkie, naprawdę wielkie świadectwa wier-
ności i służby najwyższym wartościom. Często 
były to lata bohaterstwa najwyższej próby. 
Jak Pan jako nauczyciel akademicki oce-
nia stan edukacji historycznej młodego 
pokolenia Polaków?
– Dominuje dziś wizja postmodernistycz-
nej historii. Mniejsza o fakty, byleby nam to 
pasowało do naszego kotylionu. Ja tych ko-
tylionów nie cierpię i nazywam z przekąsem 
„patriotyzmem kotylionowym”, zwłaszcza że 
kotyliony przyczepiano podczas uroczystości 
koniom, a ludzie nosili wstążki. 
To jest odejście od tego, co jest porządną polity-
ką historyczną. Historia i inne przedmioty, któ-
re mają charakter obywatelski, propaństwowy 
są w pogardzie… To jest pogarda świadoma. 
Taki stosunek do treści spajających państwo, 
umacniających tożsamość, widoczny jest też
w wybiórczym podejściu do przeszłości…
i niezdrowej licytacji: wy macie muzeum po-
wstania, my zrobimy swoje, konkurencyjne. 

To nasz wielki ból – zanika myślenie propań-
stwowe. Dominacja życia partyjnego jest 
tak ogromna, że właściwie zmiata myślenie
o państwie. To jest nasz wspólny dramat, któ-
ry przekłada się na wszystkie sfery działalno-
ści publicznej. Nie mogę tego pojąć, zwłasz-
cza że ludzie po obu stronach partyjnych 
waśni odwołują się do tego samego kanonu
wartości.
Takie podejście do historii neguje jej rolę, 
sprawdzoną przez doświadczenie pokoleń – 
nauczycielki życia. Życia godnego dziedzictwa, 
które przekazali nam nasi przodkowie. Takie 
antywzory życia publicznego i mediów przej-
mują młodzi. Wśród wielu z nich zanika kultu-
ra dialogu merytorycznego. To powinno nam, 
rodzicom, nauczycielom, duchownym dać do 
myślenia…
– Dochodzi tu element skandalu, kreowanego 
świadomie. Przebije się ten, kto bardziej obra-
zi drugiego. To są kalki publicznych pyskówek. 
Kto kogo przebije w pogardzie lub ośmiesza-
niu strony przeciwnej…
Spotykam jednak młodych ludzi, moich stu-
dentów, którzy zachowali szacunek dla prze-
ciwnika politycznego. Ostatnio podczas mani-
festacji podchodzi do mnie mój były student, 
który był społecznym ochroniarzem tej ma-
nifestacji. – Pan profesor jest moim wrogiem 
politycznym, przepraszam, sam się poprawił, 
przeciwnikiem. Ja mam poglądy endeckie,
a Pan profesor jest Piłsudczykiem.
Nie musimy przecież podzielać poglądów po-
litycznych, ale wzajemny szacunek to podsta-
wa jakości naszego życia. 
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Śpiewać trzeba sercem

nej śmierci gen. Sikorskiego, Bernard 
Ładysz swoją ujmującą szczerością 
odparł: „Ale jak pan generał umrze, 
to ja panu też zaśpiewam”. 
Bernard Ładysz, znany na całym świe-
cie wielki artysta, będący u szczytu 
sławy, przy ogromnie wypełnionym kalen-
darzu zajęć artystycznych, zawsze znajdował 
czas także i dla wojska. 
Chętnie uczestniczył w jubileuszowych kon-
certach z Centralnym Zespołem Artystycznym 
Wojska Polskiego i z Centralną Orkiestrą Re-
prezentacyjną WP. Z tymi instytucjami do-
konał licznych nagrań. Wielkimi szlagierami 
stały się piosenki patriotyczne w wykonaniu 
Bernarda Ładysza m.in. „Znasz – li ten kraj”, 
„Orzeł Biały”, „Zielone lata” czy pieśń z orato-
rium „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne 
dzwony” Katarzyny Gartner i Ernesta Bry-
la – „Nie zobaczysz matko syna”. Koncerty, 
w których występował Bernard Ładysz były 
owacyjnie przyjmowane. Bardzo dobrze czuł 
się w żołnierskim mundurze. 
Bernard Ładysz urodził się 24 lipca 1922 r. 
w Wilnie, w skromnej, kochającej się, zacho-
wującej trwałe tradycje patriotyczne rodzinie 
polskiej. Był najmłodszym spośród trzech sy-
nów. Wyrósł w tradycji wspólnego śpiewania 
i muzykowania. Wszyscy członkowie rodzi-
ny należeli do chóru „Harfa” przy Kościele
o. Bernardynów.

Bernard Ładysz został wyróżniony medalem MILITO PRO CHRISTO za wybit-
ne zasługi dla kultury muzycznej i wierną służbę Bogu i Ojczyźnie. Medal 
wybitnemu artyście przyznał ks. bp Józef Guzdek,  biskup polowy Wojska 
Polskiego. W 2012 r. artysta skończył 90 lat. Jubileusz Bernarda Ładysza 
uczcił także Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie, który 20 grudnia 
2012 r. zorganizował swojemu artyście benefis. Na uroczystości zgromadzi-
ła się elita polskiej kultury. Obecny był Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski z małżonką. Bernard Ładysz dzielił żołnierski los czasu wojny w oddziale 
AK wspólnie z ojcem Prezydenta Komorowskiego. Minister Obrony Naro-
dowej Tomasz Siemoniak, w obecności Szefa Sztabu Generalnego gen. Mie-
czysława Cieniucha, wręczył majorowi Bernardowi Ładyszowi akt nomina-
cyjny na stopień podpułkownika. Wielka szkoda, że naszemu Ministrowi
i Generałowi nie towarzyszyli, i nie zaśpiewali swojemu starszemu koledze 
artyści Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Wzruszony Maestro, 
podczas uroczystej gali BENEMERENTI 2013 Biskupa Polowego w Klubie 
Wojskowej Akademii Technicznej, dziękując za wyróżnienie medalem Milito 
pro Christo, zwracając się do artystów powiedział: 

Wszystkie święta kościelne, maryjne i piel-
grzymowanie do miejsc cudownych obja-
wień, były uświetniane występami chóru 
„Harfa”. Wszyscy członkowie rodziny młode-
go Bernarda byli bardzo muzykalni i obdarze-
ni pięknymi głosami. Wspólne śpiewanie było 
dla nich potrzebą serca. W domu Ładyszów 
sąsiedzi z rodzinnego Zarzecza często spoty-
kali się na wspólne muzykowanie i śpiewanie. 
Talent Bernarda Ładysza kształtował się w ta-
kiej atmosferze ciepła rodzinnego oraz umi-
łowania muzyki i śpiewu.
Pierwszym sukcesem chóru „Harfa”, a po-
średnio i Bernarda Ładysza, było zdobycie
I miejsca na Zjeździe Chórów Polskich w War-
szawie w 1935 r. Niestety, nad Polską nie-
ubłaganie gromadziły się już czarne chmury 
II wojny światowej. Jeszcze w latach 1941-
-1942 Bernard kształcił się w zakresie mu-
zyki, a w roku 1942 wstąpił do partyzantki.
W Armii Krajowej przyjął pseudonim „Jano-
sik”, służył w II Wileńskiej Brygadzie Armii 
Krajowej. Uczestniczył w operacji „Ostra Bra-
ma”. 7 lipca 1944 r. w wyniku zasadzki dostał 
się do niewoli sowieckiej. Został wywieziony 
do obozu pracy przy wyrębie drzew w Kału-
dze. Nieludzkie, katorżnicze warunki pracy, 
przejmujący mróz oraz głód osłabiły jego or-
ganizm. Gdy zachorował, został skierowany 
do pracy w kuchni obozowej do obierania 
ziemniaków, a kiedy i ta praca okazała się 
za ciężka, przydzielono go do rozkładania 
porcji żywnościowych dla współwięźniów. 
Los sprawił, że w tym samym obozie wię-
ziony był Henryk Czyż, późniejszy znakomity 
dyrygent, kompozytor i pedagog. Założył 
Zespół Muzyczny Żołnierzy Repatriantów 
„Kaługa”. Kiedy usłyszał śpiewającego więź-
nia Ładysza, natychmiast zaprosił go do 
wspólnego muzykowania. Za zgodą władz 
obozowych zespół koncertował w specjal-
nie na ten cel przygotowanej ziemiance, 
występował także w pobliskich kołchozach
i sowchozach.

– Szkoda, że was nie było na moim benefi-
sie w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. To 
przecież w Wojsku Polskim Bernard Ładysz 
rozpoczynał wielką karierę. W 1946 r. zaan-
gażował się jako solista do Zespołu Pieśni
i Tańca WP (późniejszy Centralny Zespół Ar-
tystyczny WP). W tej roli występował do lat 
siedemdziesiątych. 
W benefisie, u boku artysty, była jego wierna 
towarzyszka życia – żona Leokadia Rymkiewi-
cz-Ładysz, solistka Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej w Warszawie i ówczesnego Cen-
tralnego Zespołu Artystycznego WP. Na licz-
nych koncertach tworzyli wspaniały duet, wy-
konując niezapomniane szlagiery m.in. Moja 
matko, ja wiem, Niebieska chusteczka. 
Jesienią 1965 r. w Stołecznym Klubie Garnizo-
nowym podziwiałem Maestra śpiewającego 
ówczesny hit żołnierskiej piosenki „Do woja, 
marsz!”. Jak wytrawny aktor zaprezentował 
na scenie i ofermę, i gieroja. 
W pierwszych latach powojennych artysta 
śpiewał „Mszę polską” Wacława Lachmana 
w Kościele Garnizonowym przy ul. Rakowiec-
kiej. Był zapraszany do śpiewania w Kościele 
Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Tam 
też, gdy zabrakło organisty, śpiewał i grał na 
organach. To był czas „czystek politycznych”. 
„Życzliwi” informowali przełożonych, a arty-
stę karcono. Łajany przez generała za śpiew 
podczas Mszy św. w intencji rocznicy tragicz-

Śpiewacy Centralnego Zespołu Artystycznego WP Bernard Ładysz – basŚpiewacy Centralnego Zespołu Artystycznego WP Bernard Ładysz – bas
i Józef Sojka – tenor podczas artystycznego tournee do USA w 1967 r.i Józef Sojka – tenor podczas artystycznego tournee do USA w 1967 r.



9

Bernard Ładysz powrócił do kraju w 1946 r.
i zatrzymał się w Warszawie, by poszukać swo-
jej rodziny. Gdy się dowiedział, że matka jest 
w Łodzi, zapragnął tam dojechać pierwszym 
nadarzającym się pociągiem. Ale i to okazało 
się niemożliwe, był to bowiem pociąg przewo-
żący żołnierzy radzieckich. Ładysza wyrzucono 
w biegu, w wyniku czego doznał poważnego 
urazu kręgosłupa. Przez trzy miesiące leżał
w szpitalu, w gipsowym gorsecie, z równocze-
snym niedowładem ręki i nogi. Jego tułaczka 
nie miała końca. Imał się różnych zajęć, ale 
marzenia były ciągle takie same – dotyczyły 
śpiewu i muzyki. Nie było to jednak takie pro-
ste. Dla byłego AK-owca, więźnia sowieckich 
łagrów, droga do kształcenia była zamknięta. 
Ale wszystko udało się przezwyciężyć , dzięki 
uporowi i życzliwym ludziom, którzy poznali 
się na jego nieprzeciętnym talencie. W 1946 r. 
przyjęto go na studia w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie prof. 
Wacława Filipowicza.
W 1950 r. dostał się do Chóru Opery War-
szawskiej. Epizod pracy w chórze był bar-
dzo krótki, wkrótce bowiem, w nagłym za-
stępstwie, wystąpił w partii księcia Gremina
w operze Eugeniusz Oniegin Piotra Czajkow-
skiego. Występ był tak udany, że niebawem 
zastąpił chorego solistę partii Zbigniewa
w operze Straszny dwór Stanisława Moniusz-
ki. W ten sposób Opera Warszawska pozyska-
ła nowego solistę. Występy młodego śpiewa-
ka w tak dużych i odpowiedzialnych partiach 
operowych, bez prób muzycznych i scenicz-
nych, były prawdziwym sprawdzianem jego 
uzdolnień muzycznych i wokalnych.
Następną wspaniałą kreacją wokalną i aktor-
ską Bernarda Ładysza był Mefisto w Fauście 
Charlesa Gounoda. O Ładyszu było w Polsce 
głośno, oto bowiem właśnie pojawił się nowy 
bas o pięknym głosie oraz nieprzeciętnych 
uzdolnieniach wokalnych i aktorskich. Drzwi 
do wielkiej kariery zostały przed Bernar-
dem Ładyszem uchylone. Ale dopiero udział
w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym 
w Vercelli w 1956 r. i zdobycie najwyższej 
nagrody „Primo Premio Assoluto” sprawi-
ło, że wielka światowa kariera artystyczna 
stanęła przed nim otworem. Wyjazd do kra-
jów zachodnich w tamtych czasach nie był
łatwy.
- To płk Teodor Ratkowski, ówczesny dyrektor 
Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego zaręczył swoją głową, że mogę je-
chać na Zachód, że na pewno wrócę do Polski 
– wspomniał Bernard Ładysz.
O zaangażowanie artysty zabiegały najwięk-
sze teatry operowe, na czele z mediolańską 
La Scalą, która miała przywilej angażowania 
laureatów najwyższej nagrody z Vercelli. Ber-
nard Ładysz wybrał jednak Teatro Massimo
w Palermo, gdzie zaproponowano mu udział 
w trzech operach: w Cyruliku sewilskim w roli 
Don Basilia, w Don Carlosie w partii króla Fi-
lipa II oraz w Nieszporach sycylijskich w par-
tii Giovanniego da Procida. W sumie odbyło 
się 15 spektakli, które były wielkim sukcesem 
młodego polskiego śpiewaka. Ładysz wystę-
pował z największymi sławami śpiewu i dy-
rygentury. Brawurowo rozpoczął i dalej kon-
tynuował swoją karierę na najwspanialszych 
światowych scenach operowych. Wielkim 

wydarzeniem artystycznym było tournée po 
krajach Europy Zachodniej z La Scalą. 
W 1959 r. uczestniczył w nagraniu płytowym 
opery Łucja z Lammermooru Gaetano Do-
nizettiego, wspólnie z wielkimi gwiazdami 
światowej wokalistyki m. in z Marią Callas. 
W rok później zaprezentował wielką kreację 
wokalną i aktorską wykonując partię Borysa
w Borysie Godunowie Modesta Musorgskiego. 
Na Borysa Godunowa organizowano wycieczki 
z całego kraju – tylu było chętnych, by podzi-
wiać wielki talent Bernarda Ładysza i jego mi-
strzowską kreację tytułowej postaci Borysa.
Każda rola, każda postać, którą kreował, 
tchnęła wielkością jego talentu muzycznego 
i aktorskiego. Każda postać przez niego kre-
owana tchnęła prawdą, niezależnie od tego, 
czy była to postać tragiczna, czy komiczna. 
Ładysz był mistrzem słowa, mimiki i gestu. 
Znakomicie czuł się we wszystkich stylach mu-
zycznych, od baroku, poprzez klasykę, roman-
tyzm, weryzm, aż po muzykę współczesną.
Szczególnie utrwaliły się w naszej pamię-
ci postaci, które kreował: Wielki Inkwizytor
w Don Carlos Giuseppe Verdiego, Archireios 

w Król Roger Karola Szymanowskiego, Cesarz 
Selwa w Usziko Tadeusza Paciorkiewicza, król 
Zygmunt August w Buncie żaków Tadeusza 
Szeligowskiego, Priam w Odprawie posłów 
greckich Witolda Rudzińskiego, Zbigniew 
i Skołuba w Strasznym dworze Stanisława 
Moniuszki. 
Maestro był także wybitnym wykonawcą 
dzieł oratoryjnych i pełnospektaklowych oper 
autorstwa Krzysztofa Pendereckiego: Pasja 
wg św. Łukasza, Diabły z Loudun, Jutrznia, 
Te Deum.
Bernard Ładysz to artysta wszechstronny, zna-
komity we wszystkich formach i stylach mu-
zycznych, które podejmuje się prezentować. 
Jego nieprawdopodobna muzykalność, wraż-
liwość na piękno frazy muzycznej, wierność 
w odczycie intencji kompozytora, a przy tym 
znakomita dykcja sprawiają, że każdorazowo 
widz i słuchacz zdaje sobie sprawę z tego, że 
obcuje z prawdziwe wielką sztuką. Niezależ-
nie od tego, czy będzie to opera, oratorium, 
pieśń artystyczna, musical, piosenka czy rola 
filmowa – we wszystkich formach Bernard 
Ładysz jest doskonały i prawdziwy.

– Śpiewać trzeba sercem – mówił artysta. 
Swój donośny głos z łatwością ogarniający 
wielkie audytoria potrafi czynić wzruszająco 
delikatnym w pieśniach. W kantylenę Błogo-
sławię was lasy Piotra Czajkowskiego wkładał 
duszę kresowiaka, znał sekrety ornamentyki, 
czar piano mezza voce przydatne w Perskiej 
pieśni miłosnej Artura Rubinsteina. Urzekał
w spolszczonych wersjach arcydzieł Francisz-
ka Schuberta: niegasnącą frazą Tyś ciszą mą
i romantyczną nostalgią w Wędrowcu. Ale na 
polskich, pirackich przeważnie, płytach Ła-
dysza o wiele więcej niż tego rodzaju pieśni, 
jest piosenek. Śpiewał żołnierskie, masowe, 
radzieckie, polskie rozrywkowe i rosyjskie ro-
manse. Z pewnością rozmieniał w ten sposób 
swój talent na drobne, ale lubił je. Przynio-
sły mu szeroką popularność, bo przeważnie
w takim repertuarze występował w radiu, te-
lewizji i na tak zwanych dawniej „koncertach 
dla świata pracy”. I jaka by nie była błaha 
piosenka, czepiała się pamięci uszlachetniona 
głosem Ładysza. Można zresztą zrozumieć, 
że basa takiego kalibru kusi śpiewanie popu-
larnego Bajkału, Ładysz tej pokusie ulegał. 

Jego przeżycie każdego wykonywanego 
utworu, niezakłamane i szczere, potęguje 
bardzo wyrazista i żywa mimika oraz spoj-
rzenie, którym bez słowa umie wyrazić każde 
uczucie – od czułości, ciepła, miłości, wład-
czej potęgi, wzgardy czy nienawiści. Jakże 
często wykorzystuje Bernard Ładysz tę rzadką 
umiejętność oddziaływania na widza i słu-
chacza, tę magię piękna głosu, muzyki, sło-
wa i szczerego przeżycia, którą emanuje jego 
twarz i wzrok. Jakże nie ulec tej magii?
Wielki i niezwykle skromny artysta, śpiewa-
jący sercem, najlepszy nie tylko w Polsce na 
przestrzeni całego półwiecza ładyszowy bas, 
zasłużył na powszechny szacunek i uznanie. 

Adam Buszko

Wykorzystałem fragmenty recenzji autorstwa 
prof. Kazimierza Pustelaka w postępowaniu 
o nadanie Panu Bernardowi Ładyszowi tytułu 
doktora honoris causa Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz pu-
blikacji autorstwa Małgorzaty Komorowskiej 
w „Ruch Muzyczny” nr 6/2011

Bernard Ładysz dokonuje wpisu do księgi pamiątkowej
Wojskowej Akademii Technicznej – 12 stycznia 2013 roku
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W Atenach 7–8 stycznia 2013 r. odbyły się uroczystości poświęcone
70. rocznicy śmierci Jerzego Iwanowa- Szajnowicza. Organizatorem uroczy-
stości był – Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik Urzędu do spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych, Maciej Krych, ambasador Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Atenach –i Antonis Kambakas, burmistrz Kesariani.

„Żył jak bohater i umarł jak bohater”„Żył jak bohater i umarł jak bohater”

Jerzy Iwanow-Szajnowicz, narodowy bohater 
Grecji, urodził się 14 XII 1911 r. w Warszawie, 
w rodzinie rosyjskiego pułkownika Władimira 
Iwanowa i Polki Leonardy Szajnowicz. Kiedy 
miał kilka lat, jego matka rozwiodła się z oj-
cem i wyszła ponownie za mąż za greckiego 
biznesmena Jannisa Lambrianidisa, z którym 
wkrótce wyjechała do Salonik.
Jerzy został w Polsce pod opieką rodziny
i rozpoczął naukę w szkole Ojców Marianów. 
Kiedy miał 14 lat dołączył do matki i ojczyma 
w Grecji. Kontynuował naukę we francuskim 
liceum w Salonikach. W tym czasie zaintere-
sował się pływaniem, by wkrótce stać się jed-
nym z najbardziej znanych młodych sportow-
ców Grecji. Po ukończeniu liceum wyjechał 
do Louvain w Belgii, gdzie zaczął studiować 
agronomię. Podczas studiów zdobył tytuł 
Akademickiego Mistrza Belgii w pływaniu. 
Każde wakacje spędzał u rodziny w Polsce. 
Zapisał się do warszawskiego AZS-u i stał się 
podporą drużyny piłki wodnej. W 1937 r. jego 
zespół zdobył Mistrzostwo Polski, a on został 
członkiem kadry narodowej w piłce wodnej
i kilkakrotnie reprezentował Polskę na mię-
dzynarodowych zawodach.
Wybuch wojny zastał go w Salonikach. Na-
wiązał kontakt z polską misją woj-
skową i przy współpracy z nią po-
magał uchodźcom, którym udało 
się przedostać do Grecji. Załatwiał 
im dokumenty, żywność, zapew-
niał schronienie. Kiedy Niemcy 
zajęli Grecję w kwietniu 1941 r. 
Jerzy Iwanow-Szajnowicz przedo-
stał się do Palestyny. Zgłosił się do 
dowództwa Samodzielnej Brygady 
Strzelców Karpackich, która tam 
przechodziła szkolenie pod okiem 
Brytyjczyków. Po odpowiednim 
przeszkoleniu rozpoczął działalność 
jako agent brytyjskiego wywiadu. 
Wysportowany, władający sześcio-
ma językami, stał się niezwykle sku-
tecznym agentem. W październiku 
1941 r. na pokładzie okrętu podwodnego 
HMS „Thunderbolt” został przetransportowa-
ny do Grecji. Miał papiery na nazwisko Kiria-
kos Paryssis, dla Brytyjczyków był Agentem nr 
033B. 
Natychmiast po przybyciu do Grecji przystą-
pił do działania. Grecki ruch oporu był jesz-
cze w powijakach, więc Iwanow-Szajnowicz 
musiał korzystać głównie z własnych znajo-
mości. Nawiązał kontakt z greckimi maryna-
rzami, robotnikami, studentami, policjantami 
i urzędnikami. Stworzona przez niego siatka 
dokonywała aktów sabotażu, które znacz-
nie uszczupliły niemiecki potencjał wojenny

w Grecji. W wyniku działań sabo-
tażowych jego ludzi pracujących
w zakładach lotniczych Malziniotti 
w Nowym Faleronie Niemcy stracili 
około 400 maszyn. Kolejarze zwer-
bowani przez Polaka niszczyli loko-
motywy ciągnące składy z bronią 
i amunicją. Jerzy Iwanow-Szajno-
wicz sam często brał udział w tych 
aktach sabotażu. Najbardziej spek-
takularne z nich przeprowadzał osobiście.
W marcu 1942 r. za pomocą miny magnetycz-
nej w zatoce Eleusis zatopił U-Boota U-133. 
W identyczny sposób zatopił w Koryncie kolej-
ną niemiecką łódź podwodną U-372. Potem 
posłał na dno przejęty przez Niemców grecki 
niszczyciel „Król Jerzy”, hiszpański transporto-
wiec i włoski ścigacz. Na wyspie Faros spalił 
całą flotyllę kutrów wyładowanych amunicją 
dla niemieckich wojsk w Afryce. Był jednym 
z najlepszych pływaków w Europie. Do za-
cumowanych w porcie okrętów docierał po 
zmroku, po pokonaniu wielu kilometrów
w wodzie, przyczepiał minę magnetyczną do 
kadłuba i odpływał pod osłoną ciemności. Był 
nie do wykrycia. Był jak demon zniszczenia. 
Zmieniał tożsamość kilka razy w miesiącu, 

był robotnikiem, kolejarzem, marynarzem, 
urzędnikiem, a nawet niemieckim oficerem. 
Wnikał do baz wojskowych, portów i stoczni. 
Gdziekolwiek się pojawił, tam siał śmierć, po-
żogę i katastrofy. Brytyjczycy nie mogli uwie-
rzyć, że jeden agent może zdziałać tak wiele.
We wrześniu 1942 r. w Atenach, w wyniku 
zdrady dostał się w ręce Niemców. Osadzony 
w więzieniu Averof, po śledztwie i torturach 
stanął przed niemieckim sądem, któremu 
powiedział wprost: „Wysłali mnie Anglicy, 
ale jestem Polakiem. Wysłannikiem tej Polski, 
która nigdy nie ustanie w walce z waszym 
najazdem”. Został skazany na potrójną karę 

śmierci. 4 I 1943 r. na terenie strzelnicy woj-
skowej w Atenach wraz z sześcioma współ-
pracownikami został rozstrzelany przez plu-
ton egzekucyjny.
Przez polskie władze emigracyjne został od-
znaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Milita-
ri. Po wojnie został uznany przez Greków za 
ich bohatera narodowego. W 1972 w Saloni-
kach odsłonięto poświęcony mu pomnik. 
Uroczystości z okazji 70. rocznicy śmierci Je-
rzego Iwanowa-Szajnowicza rozpoczęły się 
uroczystą Mszą św. sprawowaną w kościele 
pw. Chrystusa Zbawiciela w Atenach, której 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. ppłk 
Wiesław Okoń. We mszy św. oprócz delega-
cji polskiej udział wzięła również tamtejsza 
Polonia. Łzy jakie pojawiły się na twarzach, 

były dowodem wielkiego prze-
życia. Centralna część uroczysto-
ści odbyła się następnego dnia
(8 stycznia) na strzelnicy Kesaria-
ni – miejscu stracenia Iwanowa-
Szajnowicza. Sylwetkę polskiego 
superagenta przypomniał Jan 
Stanisław Ciechanowski. Przypo-
mniał, że że przyszło mu działać 
w kraju odległym od jego ojczy-
zny, który stał się dla niego dru-
gim domem. Do końca pozostał 
jednak wierny ideałom walki za 
Polskę. – Żył jak bohater i umarł 
jak bohater. Niech Polska o nim 
pamięta – zaapelował Ciecha-
nowski. 
Uroczystości w Kesariani zakoń-

czyło oddanie salwy honorowej przez Kom-
panię Reprezentacyjną Wojska Polskiego oraz 
złożenie kwiatów pod pomnikiem uczestni-
ków greckiego ruchu oporu w czasie II wojny 
światowej, a także w znajdującym się w po-
bliżu miejscu, gdzie Niemcy rozstrzelali Iwa-
nowa-Szajnowicza. Dalsza część obchodów 
70. rocznicy śmierci polskiego agenta brytyj-
skiego wywiadu odbyła się przy jego grobie 
na cmentarzu w dzielnicy Nikea. Tam zostały 
odmówione modlitwy ekumeniczne za śp. Je-
rzego Iwanowa-Szajnowicza, które zakończy-
ły państwowe uroczystości w Atenach. 

ks. ppłk Wiesław Okoń 

Siedemdziesiąta rocznica śmierci asa wywiadu Jerzego Iwanowa-SzajnowiczaSiedemdziesiąta rocznica śmierci asa wywiadu Jerzego Iwanowa-Szajnowicza
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Mateusz Zabłocki 
urodził się 16 maja 1887 r. 
w Żurawicach w powiecie 
włocławskim, jako syn Zyg-

munta, kupca i Heleny z d. Ostoja-Lniska.
Uczęszczał do gimnazjów w Trzemesznie i Ino-
wrocławiu. W czasie nauki w gimnazjum
w Inowrocławiu działał w nielegalnym samo-
kształceniowym Towarzystwie Tomasza Zana, 
elitarnej organizacji, której celem było przy-
gotowanie młodzieży, aby w przyszłości mo-
gła ofiarnie stanąć „do świętej walki orężnej
o niepodległość Polski”. W 1909 r., po uzyska-
niu świadectwa dojrzałości wstąpił do Semi-
narium Duchownego w Gnieźnie. 15 lutego
1913 r., w katedrze gnieźnieńskiej otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk biskupa Wilhel-
ma Kloske, sufragana gnieźnieńskiego. Pracę 
duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Ka-
mieńcu. Od 1917 r. był wikariuszem w parafii 
Św. Trójcy w Gnieźnie. W grudniu 1918 r. był 
współorganizatorem powstania w Gnieźnie. 
Pełnił funkcję kapelana gnieźnieńskiej grupy 
Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskie-
go. W bitwie pod Szubinem dowodził oddzia-
łem powstańców. 29 grudnia tego roku został 
uprowadzony przez Niemców i skazany na 
śmierć. W styczniu 1919 r. został wymieniony 
za grupę niemieckich oficerów, wziętych do 

niewoli przez powstańców. Po uwolnieniu był 
kapelanem garnizonu gnieźnieńskiego oraz ka-
pelanem 3 pułku ułanów.
W wojnie polsko-bolszewickiej był kapelanem 
15 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej. Został od-
znaczony Orderem Virtuti Militari V klasy nu-
mer 46 (30 czerwca 1921 r.).
Po wojnie zdemobilizowany i zweryfikowany 
jako starszy kapelan rezerwy (ze starszeństwem 
z dniem 1 czerwca 1919 roku). W 1921 r.
został proboszczem parafii Św. Wawrzyńca
w Gnieźnie, a w 1923 r. parafii farnej Św. Trójcy 
w Gnieźnie oraz dziekanem dekanatu gnieź-
nieńskiego. Wydawał „Wiadomości Parafial-
ne”. Działał w wielu organizacjach społecznych 
w Gnieźnie. Przez kilka kadencji był radnym 
Rady Miejskiej w Gnieźnie wybieranym z listy 
Narodowej Demokracji. Był sędzią prosynodal-
nym Metropolitalnego Sądu Duchownego. Był 
członkiem Zarządu Związku Towarzystw Po-
wstańców i Wojaków Ziem Zachodnich Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
5 września 1939 r., po opuszczeniu Gniezna 
przez władze miejskie, zorganizował admi-
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 

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

mieszkających w Gnieźnie Niemców. 10 wrześ-
nia 1939 r., jako parlamentariusz, udał się na 
spotkanie wojsk niemieckich w celu omówie-
nia warunków kapitulacji Gniezna. Samochód, 
którym jechał, mimo oznaczenia białą flagą, 
został obrzucony przez Niemców granatami
w Żydowie koło Gniezna, a on sam został cięż-
ko ranny w rękę. W szpitalu w Gnieźnie był bru-
talnie przesłuchiwany prze gestapo. W nocy z 
12 na 13 października 1939 r. został aresztowa-
ny i przewieziony do więzienia w Inowrocławiu. 
Niemiecki sąd doraźny skazał go na dwukrotną 
karę śmierci za udział w Powstaniu Wielkopol-
skim i organizowanie oporu ludności cywilnej 
miasta Gniezna we wrześniu 1939 r.
17 października 1939 r. został rozstrzelany na 
dziedzińcu więzienia w Inowrocławiu. W 1945 r. 
Jego doczesne szczątki ekshumowano i pocho-
wano na cmentarzu Świętego Piotra w Gnieźnie.
Odznaczony był również Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Niepodległości i Złotym Krzyżem Za-
sługi. W kościele farnym w Gnieźnie umieszczo-
no pamiątkową tablicę poświęconą księdzu Za-
błockiemu. Jego nazwisko znajduje się również 
na tablicy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie poświęconej kapelanom woj-
skowym poległym i zamordowanym w latach 
1939-45. Jego imię nosi ulica w Gnieźnie.

Bogusław Szwedo

„Operacja Argo”, to 
film który ostatnio 
zebrał wiele nagród 
w prestiżowym plebi-

scycie Złotych Globów, będącego przed-
smakiem dla największej gali nagród 
filmowych – Oskarów. Poza niewątpli-
wie interesującym tematem filmu, zna-
komitą grą aktorską i świetną reżyserią, 
widzowie powinni zobaczyć go z jedne-
go powodu. Ten film po mistrzowsku 
przedstawia klęskę i bezradność wo-
bec irańskiej rewolucji jako wygraną. 
Zamiast celebrować pamięć o porażce, 
pokazuje, że w tak trudnym momencie 
dla amerykańskiej historii można z ame-
rykańskiej interwencji w Iranie, która 
budzi tyle goryczy i niepokoju, warto 
wyciągnąć z niej to, co najlepsze, pozy-
tywne i budujące. 
W pierwszych scenach filmu widzimy kulmi-
nacyjny moment rewolucji irańskiej i szturm 
studentów na ambasadę amerykańską w Te-
heranie. Rewolucjoniści wdzierają się do 
jej wnętrza i biorą pięćdziesięciu trzech za-
kładników. Sześciorgu z nich udaje się uciec

Operacja Argo – tryumf ducha

i schronić w domu kanadyjskiego ambasa-
dora. Od tej pory śledzimy już tylko losy tej 
szóstki, zapominając niejako o tym, że po-
nad pięćdziesiąt dyplomatów i pracowników 
technicznych amerykańskiej placówki nadal 
jest w rękach ogarniętych rządzą odwetu 
Irańczyków. Rozpoczyna się gra wywiadów
i gorączkowe szukanie wiarygodnej przy-
krywki dla ukrywającej się szóstki. Tony Men-
dez (w tej roli Ben Affleck), wymyśla szalony 
plan na ewakuację uciekinierów, którzy mają 
udawać ekipę filmową, dokonującą rekone-
sansu przed zdjęciami do mega produkcji na 
wzór cieszącej się w tym czasie niebywałą po-
pularnością sagi „Gwiezdne wojny”. Mendez 
nakłania do swego planu Johna Chambersa 
(John Goodman), hollywoodzkiego specjali-
stę od charakteryzacji oraz producenta filmo-
wego Lestera Siegelowea (Alan Arkin). Cała 
historia jest oparta na faktach i została ujaw-
niona dopiero za prezydentury Billa Clintona. 
Wtedy też jej autentyczni bohaterowie i po-
mysłodawcy zostali uhonorowani.
Film trzyma w napięciu. Bardzo wyraziste są 
kreacje aktorskie, nadające postaciom auten-
tyczny charakter. Tom Mendez, grany przez 

Afflecka, jest aż do przesady opanowany, 
spokojny, jakby nieobecny. Goodman i Arkin 
świetnie grają amerykańskich filmowców, 
wprowadzając ironię i dowcip, nadają fil-
mowi lekkości. Brak w „Operacji Argo” efek-
townych bijatyk, pościgów i strzelanin, co 
jednak w żaden sposób nie ujmuje filmowi 
dynamiki.
Dlaczego jednak uznać można Operację za 
tryumf ducha? Otóż podkreślany w wielu 
recenzjach filmowych jego autentyzm jest, 
lekko mówiąc, pewnym nagięciem prawdy
o kryzysie irańskim. Dlatego, że pomijany jest 
aspekt kompletnego fiaska operacji zbrojnej 
dotyczącej pozostałych pięćdziesięciu trzech 
osób przetrzymywanych w ambasadzie w Te-
heranie. Była to pierwsza akcja komandosów 
„Delta Force”, jednostki specjalnej utworzonej 
w 1977 roku, która zakończyła się tragicznie. 
Dyplomatów ostatecznie uwolnili Irańczycy, 
po trwającym 444 dni areszcie. 
Filmy takie, jak „Operacja Argo” służą nie tyl-
ko rozrywce, ale i budowaniu pozytywnego 
wizerunku zarówno w świecie, jak i wobec 
własnych obywateli.

kes 
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„Rok 1863 stoi na przełomie naszych dziejów
przełomie dziejów staje epokowe zdarzenie – p
go trwająca, długo zalewająca krwią i pożogą
społecznego stoją wydarzenia 1863 r. Wyrasta
czyniąc nowe życie, zmykając stare – mur, na k
Płonęły te cyfry świadomie dla myślących, bez
duszę nowego, popowstaniowego Polaka – n
całkiem odmienny sposób odczuwania i reago
się inna Polska z innym ujęciem życia i jego za
można, że dziś jeszcze, gdy dziecko na świat pr
wa zaczerpnięte ze słynnego odczytu Józefa Pi
nia 1924 r. Powtarzane często, przywoływane
formie ujmują znaczenie tamtego zrywu,, wyb
czas tamtego odczytu Józefa Piłsudskiego dzie
cze jego uczestnicy, otaczani 
czcią i estymą. To ich, wete-
ranów 1863 roku, Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski, roz-
kazem z 21 stycznia 1919 r., 
zaliczył „do szeregów wojska 
z prawem noszenia munduru 
wojsk polskich” i witał – imie-
niem żołnierzy Polski Odro-
dzonej – „jako naszych Ojców 
i Kolegów”. Powstańczy czyn 
1863 stanowił istotny, noś-
ny, przemawiający, element 
tradycji niepodległościowej, 
obecnej w wielu biografiach 
pokolenia czynnego w II RP. 
„Byłem wychowany wśród 
wspomnień roku 1863 i przez 
jego uczestników”– pisał Jó-
zef Piłsudski. 

Pamięć 1863 rokuPamięć 1863 roW 150 rocznicę wybuchu powstanie stycznio-
we znów ożywa o nim pamięć. Wyzbyta emo-
cji i namiętnych sporów. Dziś ogniskują je inne 
zdarzenia: Powstanie Warszawskie, „żołnierze 
wykleci”, stan wojenny. Źle byłoby przecież, 
gdyby tegoroczne rocznicowe obchody ogra-
niczyły się do akademijnego sztafażu ku czci… 
Warto i dziś wracać do pytań o sens i znaczenie 
powstania styczniowego. Przywracać pamięć
i chwałę jego bohaterom. Bowiem dziedzictwo 
powstania daje o sobie znać, jego obecność 
można także rozpoznać w wielu motywach 
naszej dwudziestowiecznej historii. Przykłady: 
Polskie Państwo Podziemne mające swego an-
tenata w okresie powstania, uzewnętrznianie 
się patriotyczno-religijnych emocji w miesią-
cach Solidarności i okresie stanu wojennego, 
jakże podobne do scenerii lat sześćdziesiątych 
XIX wieku, biżuteria, stroje, eksponujące po-
stawy kontestacyjne, wtedy i w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Na łamach „Na-
szej Służby” będziemy powracać do dziejów 
powstania styczniowego, które stanowi trwa-
ły element tradycji Wojska Polskiego, także 
duszpasterstwa wojskowego. Godny pozna-
nia, przypomnienia, zrozumienia. 

U źródeł powstania

Wybuch powstania poprzedziło to,co okre-
ślono mianem „rewolucji moralnej”. Tło dla 
niej stanowiła klęska Rosji w wojnie krym-
skiej, śmierć żandarma Europy Mikołaja 
I, pewna „odwilż” po wstąpieniu na tron 
nowego władcy Aleksandra II, to wtedy 
m.in. przywrócono w Królestwie Polskim 
zakazane od lat prawo do zgromadzeń. Po-
wiedzieć mogła, że nagle Polska wybuchła. 
Wyszła na ulice, odżyła w kręgu wspólnoty, 
ukazującej swą katolicką i polską tożsamość, 
kontestującą rosyjskich uzurpatorów. Pod 
najdrobniejszym pretekstem rozbrzmiewał 
zakazany hymn Boże, coś Polskę. Tysięczne 
rzesze uczestniczyłył w manifestacjach pa-
triotycznych i religijnych. Pierwsza z nich 

miała miejsce 11 czerwca 1860 r., był to po-
grzeb wdowy po bohaterze powstania listo-
padowego, gen Józefie Sowińskim. 27 lu-
tego 1861 r. na Placu Zamkowym w War-
szawie od rosyjskiej salwy padło pięciu ma-
nifestantów, żegnanych za kilka dni przez 
nieprzeliczone tłumy. 8 kwietnia na tym 
samym placu zginęło już sto osób. 10 paź-
dziernika miał miejsce pogrzeb arcybiskupa 
warszawskiego Antoniego Melchiora Fijał-
kowskiego, zwolennika ruchu patriotyczne-
go – przed trumną niesiono okryte kirem in-
sygnia królewskie. Wrzenie było coraz moc-
niejsze. 14 października 1861 został wpro-
wadzony w Królestwie Polskim stan wojen-
ny. W drastyczny sposób ograniczył swo-
body osobiste, publiczne, religijne. W od-
powiedzi na krwawe represje władze ko-
ścielne ogłosiły żałobę narodową, wkrótce, 
po wtargnięciu do katedry św. Jana rosyj-
skiego wojska i pacyfikacji wiernych zarzą-
dziły, zamkniecie warszawskich kościołów
i kaplic. „Odwilż” zmieniła się w rwący nurt 
buntu, który począł zataczać coraz szer-
sze kręgi, obejmował inne miasta. Tworzył 
wspólnotę protestu, wzrastającej determi-
nacji, coraz bardziej dającego o sobie znać 
przekonania o potrzebnie przemiany „re-
wolucji moralnej” w „rewolucję czynu”.
Trzy nurty skupiały uwagę tamtej Polski. Jeden 
to działania margrabiego Aleksandra Wielo-
polskiego, który z woli cara objął stanowisko 
naczelnika rządu cywilnego w Królestwie. Nie 
zwracając uwagi na coraz silniejsze nastroje 
antyrosyjskie, realizował swój projekt, wyni-
kający z kalkulacji polityczne: związek Króle-
stwa Polskiego z Rosją, reformy i koncesje na 
rzecz instytucji polskich, m.in. spolszczenie 
szkolnictwa, ceną za to miało być przywró-
cenie „porządku”. „(…) do rządów Królestwa 
dostał się człowiek, który podjął się zatamo-
wać ruch rewolucyjny, ogarniający społe-
czeństwo i przeprowadzić je na drogę pracy 
i rozwoju” (Michał Bobrzyński, Dzieje Polski 
w zarysie, 1931). Wielopolski był przekonany, 
że właśnie takiego postępowania domaga się 
interes Polski. Nie był typem polityka uczepio-
nego moskiewskiej klamki, nie bał się Rosjan, 
miał on „dumę i godność swego narodu” 
(Józef Piłsudski), korzystał z każdej okazji, 
aby demonstrować swoją polską i magnacką 
pychę. W Roku 1863 znajduje się znamienna 
scena: Pałac Zimowy, zastęp dygnitarzy cze-
ka, stojąc na wejście cara… Kiedy Wielopol-
skiemu zwrócono uwagę, aby i on powstał, 
odpowiedział: „Przed królem swoim dopiero 
powstanę”. Ważył w istotny sposób na biegu 
wielu spraw. To on był pomysłodawcą branki 
młodzieży do wojska. Sądził, że akcja ta zada 
cios konspiratorom, wyciągnie z jej szeregów 
buntowniczą młodzież. Nie osiągnął swoich 
celów. Powstanie wybuchło. 
I dwa wielkie obozy patriotyczne: „Czerwoni”, 
opowiadający się za podjęciem otwartej wal-
ki, przeprowadzeniem reform agrarnych, de-
mokratyzacją społecznego życia. Stronnictwo 
„Białych”, którzy wybuch powstania chcieli 
przesunąć na bardziej sprzyjający czas, zain-
teresować sprawą polską państwa zachodniej 
Europy, kładli akcent na budzenie świadomo-
ści narodowej, pracę organiczną. Powstania 
przebiegać będzie pod znakiem rywalizacji 

tych dwóch obozów, starć, konfliktu 
rzutującego na jego przebieg. 

 Pieczęć Rządu Narodowego

Przeciwnicy powstania oskarżali jego inicjato-
rów o nieodpowiedzialność. Ale to nie była 
spontaniczna akcja, romantyczny spisek, 
wyzbyty realizmu i poczucia rzeczywistości. 
Powstanie, którego organizacja była dziełem 
„Czerwonych”, było dobrze przygotowane. 
Rzeczywiście, wybuchło „pod przymusem” 
terminu branki. Miało swój polityczny pro-
gram, jego istotnym elementem było uwłasz-
czenie chłopów, strukturę organizacyjną
o szerokim zasięgu, kadrę, nie tylko o pro-
filu wojskowym, ale także przygotowaną 
do zarządzania finansami, służbą cywilną. 
Co więcej, świadomość dziejowego sensu 
podejmowanych działań, wybiegających ku 
przyszłości Polski „ Komitet (…) jeżeli ogła-
szając się Rządem Narodowym powstańczym 
podniesie wysoko sztandar narodowy, ogła-
szając uwłaszczenie włościan, ogłosi zarazem 
zasadę wolności i równości dla wszystkich 
bez względu na wyznanie i narodowość – to, 
chociażbyśmy ponieśli klęskę, chociażby po-
wstanie upadło, to jednak nie zerwie się nić 
walki, nie zginie idea organizacji narodowej 
dla samoobrony, dla odzyskania niepodle-
głości. Prawa ogłoszone staną się podstawą 

Herb powstańczyHerb powstańczy

Leon Czekoński (1826-1888),Leon Czekoń
„Epizod z powstania styczniowego”„Epizod z po



13

w; stara Polska umiera – nowa się rodzi. Na 
powstanie naszego narodu, walka orężna, dłu-
ą ziemię naszą. Na progu nowoczesnego życia 
a mur olbrzymi, dzieląc pokolenia od pokoleń, 
którym tryskają ogniem pisane cyfry 1, 8, 6, 3. 
zwiednie dla wszystkich, tworząc i kształtując 
nowe zjawiają się załomy duszy, inne nerwy, 
wania. Pod wpływem wypadków 1863 r. rodzi 

adań. Skutki sięgają tak daleko, ze śmiało rzec 
rzychodzi, jest obciążone rokiem 1863”. To sło-
iłsudskiego Rok 1863, wygłoszonego 20 stycz-
e przy różnych okazjach. W pięknej literackiej 
iegające w przyszłość. Od powstańczej epopei 

eliło niewiele ponad sześćdziesiąt lat. Żyli jesz-

Pamięć 1863 rokuoku

przyszłych prac narodowych” – to fragment 
przemówienia Stefana Bobrowskiego na 
zebraniu Komitetu Centralnego Narodo-
wego w dniu 3 stycznia 1863 r., na którym 
zapadła decyzja o wybuchu powstania. Wy-
kreowane zostało podziemne powstańcze 
państwo. Skuteczność jego działania wyni-
kała z gotowości tamtego społeczeństwa 
do dobrowolnego poddania się przymusowi 
moralnemu. Józef Piłsudski pytał o imię tego, 
co było wielkością 1863 roku. I odpowia-
dał: „wielkość ta polegała na jedynym może
w dziejach naszych rządzie, który, nieznany 
z imienia, był tak szanowany i tak słuchany, 
że zazdrość wzbudzać może we wszystkich 
krajach i u wszystkich narodów” (Rok 1863).
Mimo sporów między „Białymi” i „Czerwony-
mi” organizacja państwa wykazała wielką od-
porność. „Ten podziemny rząd działał na tym 
samym terenie, co władze rosyjskie, niejed-
nokrotnie dublując ich funkcje. Kierowali nim 
urzędnicy, którzy mieli wszystkie zewnętrzne 
pozory zwykłych szarych ludzi, oficjalnie za-
trudnionych na stanowiskach urzędników 
bankowych, listonoszy czy kupców, w grun-
cie rzeczy zaś byli ministrami, sekretarzami, 
agentami lub kurierami Rządu Narodowego” 
(Norman Davies, Boże igrzysko, t. II, Kraków 
1991). Pobierał podatki „od chętnych prośbą, 

od opornych zaś groźbą”, dysponował silami 
bezpieczeństwa, wywiadem, który przenikał 
do struktur władzy cywilnej, wojskowych 
garnizonów wroga. Pieczęć Rządu Narodo-
wego otwierała serca, wymuszała posłuch, 
uwiarygodniała różnego rodzaju zarządzenia. 
Nigdy nie udało się złamać szyfru cyfrowego 
używanego przez Rząd Narodowy opartego 
na określonych wydaniach Pana Tadeusza
i Naśladowania Chrystusa.

Pod znakiem Orła, Pogoni, Archanioła

22 stycznia 1863 r. Tymczasowy Rząd Naro-
dowy wydał manifest do narodu, wzywają-
cy do walki o niepodległość Polski. Podczas 
szesnastu miesięcy trwania powstania zostało 
rozegranych 1229 bitew i potyczek. Działania 

powstańcze – w różnym natę-
żeniu – toczyły się na obszarze 
dawnej Rzeczypospolitej, zagar-
niętym w toku trzech rozbiorów 
przez Rosję. Korona, Litwa, Ruś po 
raz ostatni w swej historii manife-
stowały zbrojnym czynem swoją 
historyczną wspólnotę. Przejrzy-
ście wyrażała to pieczęć Rządu 
Narodowego z wyobrażeniami 
Orła Białego, litewskiej Pogoni, 
św. Michała Archanioła – herbu 
Rusi/Ukrainy. Ukazuje to również 
tablica na Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie z nazwa-
mi sześciu pól bitewnych. Trzy
z nich znajdują się na na terytorium 
Królestwa – w Świętokrzyskiem 
(Małogoszcz, Iłża) i w Lubelskiem 
(Żyrzyn), Gienietynie leżą na Litwie 
Kowieńskiej, Horki na Białorusi
(w tej bitwie dowodził Romuald 
Traugutt), Miropol na Ukrainie.
W powstaniu listopadowym wal-
czyły ze sobą armie Królestwa 

Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. W po-
wstaniu 1863 r. było zupełnie inaczej. Dzia-
łały niewielkie liczbowo oddziały, tzw. partie, 
rozczłonkowane na olbrzymim terytorium, 
ruchliwe, skrywające się w ostępach leśnych. 
Dokonywały wypadów na garnizony rosyjskie, 
inicjowały, prowadzone ze zmiennym szczę-
ściem, potyczki z oddziałami wroga. Przez 
powstańcze szeregi przeszło ok. 200 tys. Po-
laków, na polu walki, jak obliczono, nigdy nie 
znalazło się jednocześnie więcej niż 30 tys. To 
był jeden z największych fenomenów tamtego 
powstania: tak niewielka liczba powstańców 
przez szesnaście miesięcy trzymała w szachu 
armię olbrzymiego imperium. W latach PRL-
forsowano tezę, że było to powstanie klaso-
we, szlacheckie. To niewłaściwa miara. Udział
w nim był motywowany odczuciem narodo-
wego ucisku, rosyjskiej uzurpacji, prześlado-
wania wiary katolickiej. W powstańcze szeregi 
wstępowała również nieherbowa inteligen-
cja, rzemieślnicy, pracownicy dworscy, także 
mieszkańcy wsi. 
W dniach rocznicowych obchodów w wielu 
miejscach Polski ożyje pamięć o żołnierzach
i dowódcach powstańczych partii. Pośród 
nich jaśnieje szczególna postać: Romuald 
Traugutt, wcześniej dowódca powstańczej 
partii na Polesiu, ostatni dyktator powstania. 

5 sierpnia 1864 roku stracony wraz z cztere-
ma członkami Rządu Narodowego na wałach 
warszawskiej Cytadeli na oczach trzydzie-
stotysięcznego tłumu śpiewającego Święty 
Boże, święty mocny… W jego aktach śled-
czych znajduje się znamienna deklaracja, cre-
do powstania, którym u jego kresu kierował:
„celem zaś jedynym i rzeczywistym powsta-
nia naszego jest odzyskanie niepodległości
i ustalenie w kraju naszym porządku opartego 
na miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu 
praw i wszelkiej sprawiedliwości….”.
Kapelani powstania i kapłani wspomagający 
jego działalność, to obszerny temat, do któ-
rego powrócimy na naszych łamach. Dzięki 
ich udziałowi powstaniu towarzyszył wysoki 
duch religijny. Rzecz to powszechnie znana, 
że na polu powstańczej walki najdłużej, aż 
do grudnia 1864 r., utrzymała się działają-
ca na Podlasiu partia dowodzona przez ks. 
Stanisława Brzóskę, straconego w Sokoło-
wie Podlaskim 24 maja 1865 r. „Mało która 
grupa zawodowa poniosła tak ciężkie straty 
(…) władze stosowały wobec księży wyższy 
wymiar kary” – to opinia Stefana Kieniewicza, 
najwybitniejszego historyka powstania stycz-
niowego. Blisko trzydziestu księży rozstrzela-
no, powieszono, zamordowano (w ich liczbie 
znalazł się sędziwy ks. Stanisław Siemasz-
ko, żywcem pogrzebany za wyspowiadanie 
powstańca), około stu zesłano na katorgę, 
paruset na Syberię, około trzystu otrzymało 
wyroki wiezienia.

„Polacy wstaną z popiołów”

Powstanie zostało zdławiona, a w ślad za 
tym wszelkie publiczne przejawy poczucia 
narodowego. Królestwa Polskiego zostało 
przekształcone w rosyjską prowincję, War-
szawa stała się stolicą Priwislinskowo Kraja, 
nastąpiła rusyfikacja urzędów, szkół. Pojawi-
ły się napisy: „Goworit po polski wospriesz-
czajetsia”. Około 38 tys. osób – tych najak-
tywniejszych – zesłano na Sybir; szczególnie 
represje miały miejsce na Litwie: równanie
z ziemią wsi sprzyjających powstaniu, konfi-
skata majątków, kontrybucje zmuszające do 
ich sprzedaży. Triumfujący wróg, żałoba ty-
sięcy rodzin. Zwolna przecież Polacy odzyski-
wali pamięć powstania, poczęli „przerabiać” 
na różny sposób jego lekcję, wyzbywać się 
złudzeń, choćby o możliwości ułożenia sto-
sunków z carską Rosją. W miarę upływu lat 
coraz mocniej rozbrzmiewały „echa leśne”
o zdławionym powstaniu, podejmowane 
przez pisarzy, malarzy. Z ducha powstania, 
które polskiego chłopa dekretem powstańcze-
go rząd, ustabilizowało, jako samodzielnego 
właściciela, zrodził się dalekosiężny program 
oświaty ludowej, realizowany przez ruch 
narodowy. Różnorodną treścią poczęła się 
wypełniać poetycka przepowiednia Kornela 
Ujejskiego: „Polacy wstaną z popiołów”. „(…) 
próba ogólnej oceny powstania styczniowe-
go, dokonywana kolejno z rozmaitych punk-
tów widzenia, prowadzi do jednego i tego 
samego wniosku: rok 1863 pracował na rzecz 
1918” (Paweł Jasienica, Dwie drogi, 1988).
Na rzecz Polski Niepodległej. 
 

Jędrzej Łukawy

Leon Czekoński (1826-1888),ński (1826-1888),
„Epizod z powstania styczniowego”owstania styczniowego”
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– Ta rocznica jest okazją do wyrażenia 
wdzięczności, że ten Instytut funkcjonuje, 
służy siłom powietrznym i jest równocześnie 
placówką zdrowotną przeznaczoną nie tylko 
dla żołnierzy, ale i dla cywilów – powiedział 
kapelan WIML ks. kmdr Janusz Bąk.
W homilii Ksiądz Biskup przypomniał krótko 
historię Instytutu.
– Dokładnie 7 stycznia 1928 roku powstało 
Centrum Badań Lotniczo–Lekarskie. W ciągu 
swej długiej historii Instytut kilkakrotnie zmie-
niał nazwę, ale cele zostały te same: wspie-
ranie dydaktyczne i naukowe Sił Powietrz-
nych, wspieranie tych, którzy mają szybować
w przestworzach, wspieranie tych, którzy
im służą także na ziemi – wspomniał.
Ordynariusz wojskowy nawiązał do słów Cy-
priana Kamila Norwida: „W historii Bóg działa 
poprzez człowieka”. 
– Wszystko, cokolwiek dzieje się w historii
i życiu społecznym jest dziełem ludzi, których 
Bóg wybiera, wyposaża w niezwykłe nieraz 
charyzmaty, a następnie posyła w świat i wy-
znacza im bardzo konkretne zadania do speł-
nienia – wyjaśnił.

Katedra wypełniła się honorowymi krwiodaw-
cami, którzy na spotkanie opłatkowe przybyli 
z rodzinami z całej Polski.
W homilii biskup Józef Guzdek podkreślił, 
że postawa honorowego krwiodawcy, ści-
śle związana jest z nauczaniem Chrystusa 
zawartym w przykazaniu miłości bliźniego.
– Oddając dobrowolnie krew, ten eliksir życia, 
pomagacie wielu bezimiennym chorym i ofia-
rom wypadków drogowych, ratujecie życie
i przywracacie nadzieję na powrót do pełni sił. 
Wpisujecie się w korowód tych wspaniałych 
ludzi, którzy nie żyją dla siebie, ale potrafią 
dać to najcenniejsze, by inni mogli żyć – po-
wiedział.
Ordynariusz wojskowy zauważył, że wielu 
krwiodawców czerpie siłę i chęci do odda-
wania krwi z motywacji religijnych. Zauważył 
ich bezinteresowność i skromność dawców 

85. rocznica utworzenia
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Honorowi dawcy życia

Takim człowiekiem, którego Bóg wybrał i po-
słał, by zapoczątkował Jego dzieło był, jak 
stwierdził bp Józef Guzdek, Marszałek Józef 
Piłsudski.
– Ojcem pomysłu i zarazem założycielem Cen-
trum Badań Lotniczo-Lekarskiego był Marsza-
łek Józef Piłsudski. To właśnie nim posłużył 
się Bóg, aby pisać historię pomocy medycznej 
polskich lotników (…). Był człowiekiem nie-
przeciętnym, ciekawym życia i żądnym sukce-
sów. Tak go wyposażył Bóg. Takimi talentami 
go obdarzył – powiedział.
Ksiądz Biskup podziękował członkom WIML
i jednocześnie życzył, aby sprostali codzien-
nym wyzwaniom.
– Dziś jest wasz czas: komendanta i jego 
współpracowników, całego personelu ba-
dawczego i medycznego Instytutu (…). Dziś 
w czasie tej Eucharystii prośmy usilnie o takie 
przymioty ducha, które posiadał założyciel 
Instytutu: silną wolę, energię, przekonanie, 
że musimy się zdobywać na coraz większy 
wysiłek w imię miłości do ojczyzny i w imię 
miłości do człowieka, który jest największym 
kapitałem. Musimy nawet dążyć do tego, co 
po ludzku wydaje się niemożliwe (…). Życzę 
wam z całego serca byście podołali wszel-
kim przeciwnościom. Byście je pokonali, nie 
szukając siebie, ale myśląc o dobru ojczyzny 
i myśląc o Siłach Powietrznych, które bez lu-
dzi nauki nie będą się mogły rozwijać – za-
kończył.

krwi, którzy nie szukają rozgłosu. – Honorowi 
krwiodawcy rozumieją, że miłość Boga naj-
pełniej realizuje się poprzez miłość bliźniego- 
powiedział.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. Agnieszka 
Beniuk-Patoła dyrektor Narodowego Centrum 
Krwi w Warszawie, Jerzy Czubak, honorowy 
prezes PCK na Mazowszu, Józef Waniek dy-
rektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Radomia oraz Elżbieta 
Wierzchowska zastępca dyrektora ds. służb 
mundurowych NFZ z Olsztyna.
Eucharystię z bp Guzdkiem koncelebrowali 
ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej, ks. 
Roman Adamczyk z Radomia oraz ks. Antoni 
Mamiński z Sypniewa – duszpasterze zaanga-
żowani w krwiodawstwo.
Po Mszy św. za inicjatywę spotkań oraz akcje 
krwiodawcze podziękowała poseł Jadwiga 

W Katedrze Polowej 7 stycznia 2013 r. 
pod przewodnictwem biskupa polowe-
go Józefa Guzdka została odprawiona 
Msza św. w intencji Wojskowego Instytu-
tu Medycyny Lotniczej (WIML). Euchary-
stię koncelebrowali kapelani wojskowi. 

XVI Krajowe Spotkanie Opłatkowe Honorowych Dawców Krwi odbyło się 12 stycz-
nia w Katedrze Polowej WP w Warszawie. Opłatek poprzedziła Msza św. sprawo-
wana przez biskupa polowego WP Józefa Guzdka. W Eucharystii uczestniczyło kil-
kuset honorowych krwiodawców z całego kraju. 

Pod koniec Mszy św. bp Józef Guzdek wręczył 
medale „Milito Pro Christo”. Tym odznacze-
niem biskupa polowego Wojska Polskiego 
za służbę drugiemu człowiekowi i ojczyźnie 
wyróżnieni zostali: dyrektor Wojskowego In-
stytutu Medycyny Lotniczej płk dr Olaf Trusz-
czyński, płk rez. Wojciech Skibniewski, Małgo-
rzata Rakowska i Aldona Podbielska. 
– Tę nagrodę odczytuję jako zobowiązanie, 
które starałem się także do tej pory wypełniać. 
Uświadomiłem sobie, że na moich barkach 
spoczywa odpowiedzialność za Instytut i jego 
pracowników. Powinienem bardziej myśleć
o przyszłości tych ludzi, misji Instytutu, a mniej 
o osobistych, często trudnych sytuacjach, któ-
rym przyszło mi stawić czoła. Najważniejsze 
jest to, by Pan Bóg błogosławił nam w tej 
działalności i żeby ten element etyczny był za-
wsze obecny w naszych poczynaniach – mó-
wił nagrodzony płk Olaf Truszczyński. – Czuję
radość z nagrody, ale również odpowiedzial-
ność. Już nic nie będzie takie samo. Będę 
patrzył na siebie z perspektywy tego odzna-
czenia. Będę musiał mieć wyższe wymagania 
wobec siebie samego – stwierdził.
Następnie uczestnicy Eucharystii udali się do 
Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, 
by wziąć udział w odsłonięciu i poświęceniu 
tablicy pamiątkowej dedykowanej Marszałko-
wi Józefowi Piłsudskiemu.   

Karolina Anna Kwaśniewska

Zakrzewska, przewodnicząca Sejmowej Ko-
misji ds. Obrony. Wyraziła wdzięczność także 
krajowemu duszpasterzowi krwiodawców za 
jego działalność na rzecz ruchu krwiodaw-
ców. – Bóg Honor i Ojczyzna w XXI wieku to 
słowa, o których nieco zapomnieliśmy. Ho-
norowi krwiodawcy swoją postawą przypo-
minają nam o ich znaczeniu. Życzę Państwu 
wiary, miłości i nadziei w 2013 roku i żebyście 
zawsze byli pogodni – powiedziała.
Za opiekę duszpasterską nad krwiodawcami 
podziękował biskupowi polowemu Jerzy Czu-
bak, honorowy prezes mazowieckiego PCK.
Okazję do wystąpień mieli również przedsta-
wiciele PCK, Związków i Centrów Krwiodaw-
stwa. Na koniec biskup Guzdek pobłogosła-
wił opłatki, którymi podzielili się uczestnicy 
spotkania.

Krzysztof Stępkowski

Katedra polowa: XVI spotkanie opłatkowe honorowych dawców krwiKatedra polowa: XVI spotkanie opłatkowe honorowych dawców krwi
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Watykan
Ojciec Święty Benedykt XVI wyraził wdzięczność Korpusowi Żandarmerii Państwa Wa-
tykańskiego za pełnioną służbę, którego członków przyjął na audiencji 11 stycznia 
2013 r.  Zaznaczył, że sam jest naocznym świadkiem ich trudu, służącego spokojne-
mu biegowi życia codziennego i uroczystości religijnych odbywających się na terenie 
Państwa Watykańskiego. Zachęcił, aby w każdym pielgrzymie czy turyście starali się 
dostrzec brata, którego Bóg stawia na ich drodze, aby uprzejmie go przyjmowali, 
pomagając mu, na ile jest to możliwe. Zwrócił także uwagę „stróżów porządku” na 
konieczność osobistego rozwoju duchowego i konsekwentnego dawania świadectwa 
wiary chrześcijańskiej w każdym środowisku.
Trzy dni później, 14 stycznia, Ojciec Święty przyjął na audiencji pracowników inspekto-
ratu włoskiej policji przy Watykanie, którzy pełnią służbę na placu Świętego Piotra i na 
terenach bezpośrednio graniczących z Państwem Watykańskim.
- Serdecznie życzę, by ten wasz trud, pełniony nierzadko z poświęceniem i narażeniem 
na niebezpieczeństwa, ożywiała zawsze silna wiara chrześcijańska (…). Rok Wiary, 
przeżywany przez cały Kościół, jest również dla was okazją, by powrócić do orędzia 
Ewangelii i wprowadzić je głębiej do swego sumienia i do codziennego życia, da-
jąc odważnie świadectwo miłości Boga w każdym środowisku, także w waszej pracy
– powiedział Ojciec Święty.                                                      st (KAI) / RV / Watykan

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Warszawa
Zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
i Przewodniczący Episkopatu Polski 16 stycznia 2013 r. w sali plenarnej Konferencji 
Episkopatu Polski podpisali Apel o Ochronę Stworzenia.
– Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale 
także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on 
sam i świat są Bożym stworzeniem – napisali w apelu adresowanym do wszystkich 
ludzi dobrej woli. 
Przypomniano w nim, że życie człowieka jako korony stworzenia, wymaga ochrony.
– Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowa-
nie jego godności – napisali sygnatariusze apelu.
Apel Kościołów w Polsce o Ochronę Stworzenia podpisało siedmiu sygnatariuszy. Za-
inaugurował on Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który miał miejsce w dniach 
18-25 stycznia.                                                                                                         esj

Siedlce
W niedzielę Chrztu Pańskiego, 13 stycznia 
2013 r., biskup polowy Józef Guzdek przybył 
wizytą do parafii wojskowej pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Siedlcach. Wizy-
ta rozpoczęła się kolędą w pomieszczeniach 
mieszkalnych kapelana garnizonu ks. płk. 
Andrzeja Dziwulskiego. Następnie Ksiądz 
Biskup przewodniczył uroczystej Eucharystii
w intencji wszystkich parafian, żołnierzy gar-
nizonu i wszystkich wiernych przyjaciół para-
fii wojskowej.
W homilii bp Józef Guzdek zwrócił uwagę 
na znaczenie chrztu świętego w życiu czło-
wieka i wynikających z niego zobowiązań do 
dawania świadectwa wiary. Przypomniał, że 
droga wiary każdego człowieka zaczyna się 
przy chrzcielnicy. Zachęcał też do nieustan-
nej wdzięczności za dar tego sakramentu: 
rodzicom chrzestnym, Kościołowi, a także 
w sposób szczególny kapłanom, którzy go 
nam udzielili.
Po Mszy św. w świątyni odbył się koncert ko-
lęd w wykonaniu Orkiestry Garnizonu Siedlce 
pod batutą kapelmistrza por. Dariusza Kacz-
marskiego. Ksiądz Biskup w podziękowaniu 
za oprawę liturgiczną Mszy św. i towarzysze-
nie muzyczne uroczystościom religijno-pa-
triotycznym uhonorował Orkiestrę Garnizonu 
Siedlce pamiątkowym ryngrafem.           I. S.

Kraków
W  Krakowie 7 stycznia 2013 r. odbyła się 
uroczysta zbiórka z okazji inauguracji no-
wego roku szkoleniowego w 16 Batalionie 
Powietrznodesantowym im. gen. bryg. Ma-
riana Zdrzałki. Dowódca 6 Brygady Powietrz-
nodesantowej płk Adam Joks wręczył Gwiaz-
dy Afganistanu żołnierzom uczestniczącym
w misjach Polskiego Kontyngentu Wojsko-
wego ISAF w Afganistanie oraz medale Pak-
tu Północnoatlantyckiego. Żołnierze, którzy 
wykonali obowiązującą normę skoków spa-
dochronowych, otrzymali również odznakę 
skoczka spadochronowego wojsk powietrz-
nodesantowych potocznie zwaną „Gapą”.
Podczas inauguracji ks. ppor. Łukasz Józef 
Hubacz, kapelan jednostek powietrznode-
santowych w Krakowie, złożył życzenia obec-
nym, a następnie poprowadził modlitwę
i udzielił noworocznego błogosławieństwa. 
Zakończenie uroczystości uświetniła defila-
da pododdziałów 16 batalionu powietrzno-
desantowego prowadzona przez kompanię 
honorową wraz ze sztandarem jednostki.

xŁJH

Gdynia
W Gdyni 12 stycznia 2013 r. zmarł najstarszy polski jezuita, ojciec Stanisław Czapiew-
ski, kapelan Szkół Junackich i Młodszych Ochotniczek podczas II wojny światowej. 
Tydzień później, 19 stycznia, w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Gdyni odbyła się 
Msza św. pogrzebowa. Ciało zmarłego zostało złożone w grobowcu OO. Jezuitów na 
cmentarzu witomińskim.
O. Stanisław Czapiewski niemal rok spędził na Syberii. Potem jako żołnierz Armii Pol-
skiej na Wschodzie przeszedł jej szlak prowadzący od granicy chińskiej aż do Bejrutu. 
W latach 40. był kapelanem młodzieży polskiej w Egipcie, a od 1950 r. kierował biurem 
misyjnym w USA. Przez ponad 30 lat był redaktorem naczelnym pisma misyjnego wy-
chodzącego w Stanach Zjednoczonych. W maju tego roku ukończyłby 102. rok życia.

KAI (wzsj / Gdynia) Fotoreportaż na ostatniej stronie
Karolina Anna Kwaśniewska i Krzysztof Stępkowski
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