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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się 
wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiło-
wałem, żebyście i wy tak się miłowali wza-
jemnie”. To Jezusowe przykazanie stanowi 
fundament chrześcijańskiego życia. Wypo-
wiedziane zostało podczas Ostatniej Wie-
czerzy, wobec bliskiego rozstania, zbliżającej
się godziny Męki, śmierci Krzyżowej, ale 
także chwały Zmartwychwstania. Na czym 
polega jego nowość, inność? Jezus mówi
o tym wyraźnie. Ma to być miłowanie toż-
same z Jego miłowaniem, z Jego, powie-
dzieć można, zakresem tego miłowania. Ten 
zakres wykreśliła Jego odkupieńcza śmierć 
krzyżowa. Stanowi ona wypełnienie woli 
Ojca, który „posłał Syna swojego jako ofia-

Te słowa Jezusa zostały wypowiedziane pod-
czas Ostatniej Wieczerzy. To wtedy apostoł 
Juda zapytał Mistrza: „Panie, cóż się sta-
ło, że nam się masz objawić a nie światu”
(J 14, 22). W odpowiedzi Jezus mówi mówi
o Ojcu, który zamieszka na stałe w każdym 
kto w Niego wierzy, kto do Niego przychodzi. 
To konsekwencja Bożej miłości, którą Stwór-
ca obdarza stworzenie. W swym nauczaniu 
Jezus znów na pierwszym planie stawi mi-
łość – najważniejsze prawo. Taką miłość, 
która nie ogranicza się do werbalnej dekla-
racji, bez pokrycia. To miłość, która wyzwala 
pragnienie bycia z tym, który obdarza miło-
ścią, przejęcie się tym, co on nam przynosi, 

rę przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 4,10) 
– ofiarę poniesioną za wszystkich ludzi, bez 
jakiegokolwiek wyjątku. Mówi o tym Jezu-
sowa przypowieść o zbłąkanej owcy, która 
wskazuje, że to posłanie miłości, którego 
źródłem jest Bóg Ojciec, nie zna wyjątków: 
„Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który 
jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych ma-
łych” (Mt 18,14). Jezus mówi nam, że skoro 
mamy iść Jego drogą, nasza miłość, której 
adresatem są nasi bliźni, musi być pozba-
wiona wyłączeń, uprzedzeń, „białych plam”. 
Jak iść drogą takiej miłości przez nasze życie,
w którym tak dużo jest konfliktów, podzia-
łów, motywowanej różnymi względami nie-
chęci? To trudna droga, czasem, wydaje się, 

wyzwala duchową identyfikację. Dar miłości 
rodzi wdzięczność i pragnienie odwzajem-
nienia, dzielenie się tym, co w nas najlepsze. 
To miłość, która potrafi przekraczać siebie, 
własne ograniczenia, ale także, co ważne, 
nie niweluje indywidualności, nie kasuje 
własnego ja. Taką drogę miłości proponuje 
Jezus tym, którzy idą za Nim. Czy jesteśmy 
gotowi do przyjęcia tego daru ze wszystkimi 
konsekwencjami dla naszego życia? 
W tej perykopie Jezus potwierdza, po raz 
kolejny, że wszystko co czyni, że nauka, któ-
rą przekazuje uczniom, „nie jest moja, lecz 
tego, który mnie posłał: Ojca”. To On posłał 
Jezusa, a On posyła uczniów, aby szli na cały 

wręcz niemożliwa. Ale skoro jesteśmy ucznia-
mi Chrystusa musimy podjąć trud takiej drogi. 
Znakiem miłości jest troska, empatia, goto-
wość do opieki, pomocy. Mówił o tym mówił 
Ojciec Święty Franciszek w homilii podczas 
inauguracji swego pontyfikatu, przywołując 
postać św. Józefa, który strzegł Świętej Ro-
dziny. „Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, 
pycha zanieczyszczają życie! Tak więc strzec 
oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad 
naszym sercem, gdyż z niego wychodzą in-
tencje dobre i złe: te, które budują i te, które 
niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani 
też wrażliwości!”. To jedna z dróg realizacji 
Jezusowego „przykazania nowego” – przyka-
zania wzajemnej miłości.                         o.jł 

świat, nieśli światło Ewangelii, Pokój Boży, 
głosili Królestwo Boże. Tamtego wieczoru Je-
zus zapowiada też, to co za jakiś czas nastą-
pi – nadejście Ducha Świętego. Pocieszycie-
la, źródła siły, tego, który „was o wszystkim 
pouczy i przypominać wam będzie wszystko, 
co ja wam powiedziałem”. To On umacniać 
będzie ten pokój, który zostawia Chrystus. 
Będzie upewniać nas, że idziemy dobrą dro-
gą, dodawać siły, tłumić trwogę i niepokój, 
uświęcać nasz czas, prowadzić ku Jezusowi 
Obecnemu w Eucharystii, w Słowie. To dzię-
ki Niemu czystym, przepełnionym pewno-
ścią wiary sercem możemy powtarzać: Jezu, 
ufam Tobie.                                             o.jł 

28 kwietnia  – V niedziela Wielkanocy 28 kwietnia  – V niedziela Wielkanocy (J 13, 31-33a.34-35(J 13, 31-33a.34-35

5 maja – VI niedziela Wielkanocy 5 maja – VI niedziela Wielkanocy (J 14, 23-29)(J 14, 23-29)

PAPIESKIE INTENCJE NA KWIECIENPAPIESKIE INTENCJE NA KWIECIEN
Aby publiczne wyznawanie wiary i modlitwa były dla wiernych 
źródłem życia. 

Na okładce: Rezurekcja
w Katedrze Polowej WP,
30 marca 2013 roku

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację, którą złożył ze 
względu na wiek arcybiskup Wilna, 76-letni kard. Audrys 
Juozas Bačkis. Nowym metropolitą wileńskim papież mia-
nował dotychczasowego litewskiego biskupa polowego 
Gintarasa Grušasa. 
Przyszły arcybiskup wileński Gintaras Grušas urodził się 
51 lat temu, 23 września 1961 r., w rodzinie litewskich 
emigrantów w Waszyngtonie. W Stanach Zjednoczonych 
mieszkał do 29 roku życia. Ukończył studia informatyczne 
na uniwersytecie w Los Angeles. Mając 28 lat zapisał się 

na franciszkański uniwersytet w Steubenville w stanie Ohio, 
po czym kontynuował studia teologiczne na Angelicum
w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. 
Jako kapłan diecezji wileńskiej, wyświęcony w 1994 r., był 
kolejno m.in. sekretarzem generalnym litewskiego epi-
skopatu i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego
w Wilnie. Trzy lata temu ks. Grušas otrzymał sakrę biskupią 
z rąk kard. Bačkisa, mianowany przez Benedykta XVI dru-
gim z kolei ordynariuszem biskupstwa polowego, utworzo-
nego na Litwie w 2000 r. przez Jana Pawła II.             ak/rv

Ordynariusz polowy nowym arcybiskupem wileńskim
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ufanie w Jego cierpliwość, chronienie się za-
wsze w ranach Jego miłości. Święty Bernard 
posuwa się do stwierdzenia: „Cóż jednak, 
jeśli sumienie wyrzucać mi będzie mnóstwo 
grzechów? «Gdzie wzmógł się grzech, tam 
obficiej rozlała się łaska» (Rz 5,20)” (tam-
że). Być może ktoś mógłby pomyśleć: mój 
grzech jest tak wielki, jestem tak daleko od 
Boga, jak młodszy syn z przypowieści, moja 
niewiara jest taka, jak Tomasza. Nie mam 
odwagi, by wrócić, pomyśleć, że Bóg może 
mnie przyjąć i że czeka właśnie na mnie. 
Ale Bóg czeka właśnie na ciebie, żąda od 
ciebie jedynie odwagi, by do Niego pójść. 
Jak wiele razy w mojej posłudze duszpaster-
skiej słyszałem jak ktoś mówił: „Ojcze, mam 
wiele grzechów”. Zawsze w takiej sytuacji 
zachęcałem: „Nie bój się, idź do Niego, On 
na ciebie czeka. On wszystko dokona”. Jak 
wiele wokół nas słyszymy propozycji docze-
snych. Pozwólmy się jednak porwać propo-
zycją Boga, która jest pieszczotą miłości. Dla 
Boga nie jesteśmy liczbami, jesteśmy ważni, 
jesteśmy wręcz najważniejsi z tego, co ma. 
Pomimo, że jesteśmy grzesznikami, jeste-
śmy tym, co leży mu najbardziej na sercu.
Adam po grzechu odczuwał wstyd, czuł się 
nagim, odczuwał ciężar tego, co uczynił. 
Mimo to Bóg go nie opuścił: jeśli w tym mo-
mencie zaczyna się wygnanie od Boga przez 
grzech, to jest już obietnica powrotu, moż-
liwość powrotu do Niego. Bóg natychmiast 
pyta: „Adamie, gdzie jesteś?” szuka go. Je-
zus ogołocił samego siebie dla nas, obciążył 
się hańbą Adama, nagością jego grzechu, 
aby zmyć nasz grzech: w Jego ranach zosta-
liśmy uzdrowieni. Przypomnijcie sobie słowa 
świętego Pawła: z czego będę się chlubił jeśli 
nie z moich słabości, z mojej biedy? Właśnie 
odczuwając mój grzech, spoglądając na mój 
grzech mogę zobaczyć i spotkać Boże miło-
sierdzie, Jego miłość, i pójść do Niego, aby 
otrzymać przebaczenie.
W moim osobistym życiu widziałem wiele 
razy miłosierne oblicze Boga, Jego cierpli-
wość. Widziałem również w wielu ludziach 
odwagę, by wejść w rany Jezusa, mówiąc 
Jemu: Panie, oto jestem, przyjmij moje ubó-
stwo, ukryj w Twoich ranach mój grzech, 
obmyj go swoją krwią. Zawsze widziałem, 
że Bóg to uczynił, przyjął, pocieszył, obmył, 
umiłował.
Drodzy bracia i siostry, dajmy się objąć Bożym 
miłosierdziem. Zaufajmy w Jego cierpliwość, 
która zawsze daje nam czas. Miejmy odwa-
gę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać 
w ranach Jego miłości, dając się Jemu miło-
wać, spotkać Jego miłosierdzie w sakramen-
tach. Poczujemy Jego czułość, odczujemy 
jego objęcie, a my także będziemy bardziej 
zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przeba-
czenia i miłości.

zaufaniem, nie porzuca, nie burzy mostów, 
umie przebaczać. Pamiętajmy o tym w na-
szym chrześcijańskim życiu: Bóg na nas za-
wsze czeka, także kiedy się oddaliliśmy! On 
nigdy nie jest daleko, a jeśli do Niego wróci-
my, gotów jest nas przyjąć.
Zawsze wielkie wrażenie wywiera na mnie 
ponowne odczytanie przypowieści o miło-
siernym Ojcu, wywiera na mnie wrażenie, 
bo zawsze daje mi wielką nadzieję. Pomyśl-
cie o owym młodszym synu, który w domu 
Ojca był kochany, a jednak chce swojej czę-
ści dziedzictwa. Odchodzi, wydaje wszyst-
ko, upada najniżej, najdalej od Ojca. Kiedy 
sięgnął dna, odczuł nostalgię za ciepłem 
ojcowskiego domu i powraca. A Ojciec? 
Czy zapomniał o synu? Nie, nigdy. Widzi 
go z daleka, codziennie, w każdej chwili 
na niego czekał: był zawsze obecny w jego 
sercu jako syn, pomimo, że go opuścił, na-
wet jeśli roztrwonił cały majątek, to znaczy 
swoją wolność. Ojciec cierpliwie i z miłością, 
z nadzieją i miłosierdziem ani na chwilę nie 
przestał o nim myśleć i skoro go tylko zoba-
czył jeszcze daleko, wybiega mu naprzeciw 
i z czułością go obejmuje, z czułością Boga, 
bez słowa wyrzutu: powrócił! Jaka wielka ra-
dość ojca! Bóg zawsze na nas czeka, nie jest 
znużony. Jezus ukazuje nam ową miłosierną 
cierpliwość Boga, abyśmy zawsze odnaleźli 
ufność, nadzieję! Wielki teolog niemiecki Ro-
mano Guardini powiedział, że Bóg odpowia-
da na nasze słabości przez swoją cierpliwość 
i to jest powodem naszej ufności, naszej 
nadziei (por. Glabenserkenntnis, Würzburg 
1949, s. 28).
3. Chciałbym podkreślić jeszcze jeden ele-
ment: cierpliwość Boga musi w nas znaleźć 
odwagę, by do Niego powrócić, niezależnie 
od wszelkiego błędu, jakiegokolwiek grze-
chu, który miałby miejsce w naszym życiu. 
Jezus zachęca Tomasza, by włożył rękę 
w Jego rany na rękach i nogach oraz w ranę 
Jego boku. Także i my możemy wejść w rany 
Jezusa, rzeczywiście możemy go dotknąć. 
Dzieje się to za każdym razem, kiedy z wia-
rą przyjmujemy sakramenty. Święty Bernard 
w pięknej homilii powiedział: „z ran świę-
tych [Jezusa] mogę «pić miód ze skały i oli-
wę z twardego kamienia» (por. Pwt 32:13), 
«kosztować i zobaczyć, jak dobry jest Pan»” 
(Komentarz do Pieśni nad pieśniami 61, 4). 
To właśnie w ranach Jezusa jesteśmy bez-
pieczni, tu ukazuje się ogromna miłość Jego 
serca. Zrozumiał to Tomasz. Święty Bernard 
pyta się: na co mogę liczyć? Na moje zasłu-
gi? Ale „całą moją zasługą jest miłosierdzie 
Pana. Nie zabraknie mi zasług, jak długo 
wystarczy jego miłosierdzia. A jeśli Pan bo-
gaty jest w miłosierdzie, to i ja nie mniej 
w zasługi” (tamże, 5). Jest to ważne: odwa-
ga powierzenia się miłosierdziu Jezusa, za-

Drodzy bracia i siostry!

Z radością sprawuję po raz pierwszy Eucha-
rystię w tej bazylice Laterańskiej, katedrze 
Biskupa Rzymu. Pozdrawiam was wszystkich 
z wielką miłością: kardynała-wikariusza, bi-
skupów pomocniczych, prezbiterium diece-
zjalne, diakonów, zakonnice i zakonników 
oraz wszystkich wiernych świeckich. W spo-
sób szczególny pozdrawiam burmistrza Al-
lemano oraz władze. Wspólnie podążamy 
w świetle Zmartwychwstałego Pana.
1. Obchodzimy dziś II Niedzielę Wielkanoc-
ną, nazywaną także „Niedzielą Bożego Miło-
sierdzia”. Jakże piękna jest ta rzeczywistość 
wiary dla naszego życia: Boże miłosierdzie! 
Tak wielka miłość, tak głęboka miłość Boga 
względem nas, miłość, która nie zawodzi, 
zawsze chwyta nas za rękę i nas podtrzymu-
je, podnosi, prowadzi.
2. W dzisiejszej Ewangelii, Apostoł Tomasz 
doświadcza właśnie Bożego miłosierdzia, 
które ma konkretne oblicze, oblicze Jezusa, 
Jezusa zmartwychwstałego. Tomasz nie ufa 
temu, co mówią jemu inni apostołowie: „Wi-
dzieliśmy Pana!”. Nie wystarcza mu obiet-
nica Jezusa, który zapowiedział: trzeciego 
dnia zmartwychwstanę. Chce widzieć, chce 
włożyć rękę w znaki gwoździ i w bok Jego. 
A jaka jest reakcja Jezusa? Cierpliwość: Jezus 
nie pozostawia upartego Tomasza w jego 
niewierze. Daje mu tydzień czasu, nie zamy-
ka drzwi, oczekuje. I Tomasz uznaje swoje 
ubóstwo, małą wiarę. „Pan mój i Bóg mój”: 
tymi prostymi, lecz pełnymi wiary słowami 
odpowiada na cierpliwość Jezusa. Daje się 
objąć Bożym Miłosierdziem, widzi je przed 
sobą, w ranach rąk i stóp, w otwartym boku 
i odnajduje zaufanie: jest nowym człowie-
kiem, nie jest już niedowiarkiem, lecz wie-
rzącym.
Pamiętamy także Piotra: trzykrotnie zaparł 
się Jezusa właśnie wtedy, kiedy powinien być 
jak najbliżej Niego, a kiedy schodzi na dno, 
napotyka spojrzenie Jezusa, który cierpliwie, 
bez słowa mówi mu: „Piotrze, nie lękaj się 
własnej słabości, zaufaj mi”. A Piotr rozumie, 
odczuwa spojrzenie miłości Jezusa i płacze. 
Jak piękne jest to spojrzenie Jezusa – jak czu-
łe! Bracia i siostry, nigdy nie traćmy ufności 
w cierpliwe miłosierdzie Boga!
Pomyślmy o dwóch uczniach z Emaus: smut-
ne oblicza, puste podążanie, bez nadziei. Ale 
Jezus ich nie opuszcza: wraz z nimi przemie-
rza drogę, i nie tylko! Cierpliwie wyjaśnia 
Pisma, które się do Niego odnosiły i zatrzy-
muje się, by z nimi dzielić posiłek. To wła-
śnie jest styl Boga: nie jest niecierpliwy, tak 
jak my, którzy często chcemy wszystko i to 
natychmiast, także w relacjach do osób. Bóg 
jest wobec nas cierpliwy, bo nas kocha, a kto 
kocha ten rozumie, ma nadzieję, obdarza 

Otwórzcie się na Boże Miłosierdzie!Otwórzcie się na Boże Miłosierdzie!

Homilia wygłoszona przez Ojca Świętego Franciszka
podczas ingresu do Bazyliki św. Jana na Lateranie, 7 kwietnia 2013 r.
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Dla nas, Polaków, słowo Katyń oznacza nie-
złomne upominanie się o prawdę i pamięć. 
Wiemy i czujemy, że gdy zrezygnujemy z dą-
żenia do jej wyświetlenia w oczach świata, 
zgodzimy się na amnezję historyczną, prze-
staniemy być narodem. Przypominali nam 
ten nierozerwalny związek między pamięcią 
a tożsamością nasi wielcy rodacy Jan Paweł II,
Józef Piłsudski i wielu innych. Ofiara Katynia 
należy do skarbca świętości narodu polskie-
go, z którego Polacy zawsze czerpali mą-
drość i „moc ku temu, aby mieć siłę i umie-
jętność żyć święcie i odpowiedzialnie”, jak 
powiedział biskup polowy Tadeusz Płoski
16 kwietnia 2005 r. w Katedrze Polowej, 
w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej.
Prawda o Katyniu, której przemilczać, degra-
dować ani zniekształcać nie wolno, brzmi: 
zbrodnia na 22 tys. polskich oficerów jest 

bezprzykładnym, ludobójczym mor-
dem, dokonanym na bezbronnych jeń-
cach wojennych z pogwałceniem naj-
bardziej elementarnych zasad prawa 
i moralności, była częścią straszliwego 
planu dwóch totalitarnych państw 
– niemieckiej III Rzeszy i Związku So-
wieckiego – zniszczenia Polski przez 
eksterminację najbardziej wartościo-
wych i patriotycznie nastawionych 
obywateli. Auschwitz to tragiczny sym-
bol zbrodni faszyzmu, Katyń to symbol 
bestialstwa komunizmu.
Ale słowo Katyń to nie tylko „mogiła, 
jakiej jeszcze nie było”, to również sym-
bol cierpienia, krwi i poniewierki 2,5 
miliona Polaków wywiezionych w głąb 
Rosji, jako skutek tajnego porozumienia Ri-
bentropp – Mołotow. A zawstydzająca zmo-

wa milczenia wokół tej zbrod-
ni na zachodzie Europy trwa 
nadal. W 1950 r. Winston 
Churchill pisał w swoich pa-
miętnikach: zainteresowane 
zwycięskie rządy zadecydo-
wały, że sprawa powinna być 
pominięta i zbrodnia katyńska 
nie została wyjaśniona.
Sprawą honoru i sumienia lu-
dzi Zachodu jest przerwanie 
tej zmowy milczenia. Wielu 
prominentnych przedstawi-
cieli zachodnich elit schyla 
dziś głowy przed relikwią Ma-
donny z Kozielska w Kaplicy 
Katyńskiej Katedry Polowej, 
przed prochami pomordowa-
nych oficerów zapala znicze. 
Najwyższy czas, by opinia 
publiczna Zachodu poznała 
i uznała prawdę o Katyniu. 
Do księgi pamiątkowej wpi-
sali się przecież: kanclerz 
Niemiec Gerhard Schroeder, 
Minister Obrony Narodowej 
Federacji Rosyjskiej, Siergiej 
Iwanow, Naczelny Dowódca 
Sojuszniczych Sił Zbrojnych 
NATO gen. James Lee, Szef 
Sztabu Obrony Sił Zbrojnych 
Królestwa Hiszpanii Antonio 
Moreno Barbera, Sekretarz 
Stanu Stolicy Apostolskiej 

kard. Angelo Sodano, Inspektor Wojsk Lądo-
wych Bundeswehry Gert Gudera, Szef Głów-
nego Zarządu Rozpoznania Wojskowego 
Rosji, gen. Armii Walentyn Korabielnikow, 
Wiceminister Obrony Narodowej Ukrainy 
Ołeksander Olejnyk, a niedawno prezydent 
USA Barack Obama. Podpis złożony w takim 
miejscu to zobowiązanie w sumieniu, a nie 
pusty gest dyplomatyczny.

Znak wstawienniczej miłości

Kaplicę Katyńską w Katedrze Polowej poświę-
cił we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej,
15 września 2002 r. Prymas Polski Kard. Józef 
Glemp. Twórcami architektoniczno-plastycz-
nego kształtu kaplicy są architekci: Konrad 
Kucza-Kuczyński i Andrzej Miklaszewski, 
a wykonawcami – rzeźbiarz Marek Moderau, 
Pracownia Grawerska Mariana Cegielskiego 
oraz firma „Rufus” z Dębicy.
Sercem kaplicy jest maleńka ikona Matki Bo-
żej Ostrobramskiej, wykonana na sosnowej 
deseczce (12 x 8 cm) oderwanej z obozowej 
pryczy. Na jej rewersie widnieje napis: Ko-
zielsk 28.02.1940 rok. Wykonał ją por. Henryk 
Gorzechowski, więzień obozu NKWD w Ko-
zielsku, zamordowany w Katyniu. Ta desecz-
ka z obliczem kresowej Madonny to był dar 
ojcowskiej miłości na urodziny syna, 19.let-
niego wówczas Henryka Gorzechowskiego 
juniora, również więźnia Kozielska. Dar uf-
ności żołnierskiego ojcowskiego serca w naj-
lepszą opiekę nad synem – Tej co w Ostrej 
świeci Bramie. Kresowa Madonna uratowała 
jego młode życie. Na porannym apelu, gdzieś 

„Kaplica Katyńska„Kaplica Katyńska
– sanktuarium wiernych aż do śmierci” – sanktuarium wiernych aż do śmierci” (śp. bp Tadeusz Płoski)(śp. bp Tadeusz Płoski)

W Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej urządzany jest co roku Grób Pański.
W tegorocznym dole śmierci leżał Pan ogołocony, ale obok na piasku już roz-
kwitały kwiaty…
Wyjątkiem (profetycznym?) był Grób Pański przygotowany z okazji 70. rocz-
nicy zbrodni katyńskiej w 2010 roku. Na tle katyńskiego lasu w kaplicy Matki 
Bożej Ostrobramskiej, na posłaniu z biało-czerwonych kwiatów leżał w gro-
bie Chrystus pomiędzy kryptami. W krypcie po lewej stronie spoczywał bi-
skup legionów, Władysław Bandurski. Biskup Polowy Tadeusz Płoski wnosił 
w Wielki Piątek, 2 kwietnia 2010 roku Jezusa Eucharystycznego w to miejsce, 
gdzie po 10 kwietnia 2010, w pustej krypcie spoczął wraz ze swoim sekreta-
rzem ks. płk. Janem Osińskim. 
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w drugiej połowie kwietnia 1940 r. – w każ-
dym razie wtedy, gdy wywożono z Kozielska 
w niewiadomym kierunku jedną z ostatnich 
grup jeńców – Henryk Gorzechowski usłyszał 
wyczytane swoje nazwisko. Zapytał: Henryk, 
ale który? Jest przecież dwóch. Ojciec i syn 
(w rodzinie Gorzechowskich jest tradycja 
przekazywania imienia Henryk z ojca na syna). 
Przyjmujący apel enkawudzista machnął ręką: 
„wsio rawno, możet byt atiec”.
– Jedyną ich winą było to, że byli Polakami, 
że wierzyli w Boga, że kochali swoją Ojczyznę 
– mówił 28 października 2005 r. w Katedrze 
Polowej abp Edmund Piszcz, metropolita war-
miński, o ofierze oficerów pomordowanych 
w katyńskim lesie i w tylu innych, jeszcze nie 
odkrytych, miejscach „nieludzkiej ziemi”. Ta 
relikwia świadczy najwymowniej o tej „błogo-
sławionej winie”... 
Ikonę okala aureola z autentycznych guzi-
ków z wojskowych i policyjnych płaszczy oraz 
mundurów, wydobytych z grobów w Katyniu, 
Miednoje i Charkowie. Ta bezcenna pamiątka 
rodziny Gorzechowskich została przekazana
6 lutego 2000 r. na ręce Przewodniczącego 
Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej, prof. Jac-
ka Trznadla. Ale wcześniej, dzięki Pani Halinie 
Młyńczak, córce zamordowanego w Katyniu 
por. Gustawa Szpilewskiego, odbyła w 1989 r. 
swoją pierwszą po 49. latach od tej zbrodni, 
powtórną pielgrzymkę do Katynia. – Pan Go-
rzechowski, gdy się spotkaliśmy, był po pierw-
szym zawale, wspomina Pani Halina, więc prze-
kazał mi lampki, które miałam zapalić również 
w jego imieniu na miejscu kaźni naszych ojców. 
Przed moim wyjazdem do Katynia w 1989 r. 
przychodzili do mnie różni ludzie i prosili: – 
Przywieź stamtąd chociaż gałązkę z tego lasu.
Matka Boża Ostrobramska trafiła do domu 
Pani Haliny Młyńczak w Gdyni 7 kwietnia
1990 r. A 15 stycznia 2001 r. – zgodnie z du-
chem woli spadkobierców oraz pragnieniu 
serca i działaniom pani Haliny Młyńczak – 
przekazana została na ręce biskupa polowego 
Sławoja Leszka Głódzia przez Panią Bożenę 
Mamontowicz-Łojek (jedną z 96. ofiar trage-
dii smoleńskiej) i prof. Jacka Trznadla (m.in. 
autora słynnej „Hańby domowej”) z Fundacji 
Katyńskiej…Miałam wielki honor dokumen-
towania tej chwili dla „Naszej Służby”.
Nad ikoną Pani Kresów, wyrzeźbioną kozikiem 
przez ofiarę Katynia, jakby w przerwanym lo-
cie zastygł, dumny orzeł ze srebra i burszty-
nu. Dzieło artysty Mariusza Drapikowskiego 
z Gdańska. Na białej ścianie z marmuru kara-
ryjskiego jest jeszcze krzyż Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, a całość zwieńczona napisem: 
Vinctis non Victis (Pokonanym – Niezwycię-
żonym). W mensie ołtarzowej, w srebrnej łu-
sce z wizerunkiem orła wojskowego – wzór 
z 1939 r., znajdują się szczątki oficerów Woj-
ska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Pań-
stwowej wydobyte z dołów śmierci.
Dwie ściany wzdłuż kaplicy, z 15. tysiącami 
tabliczek z nazwiskami i stopniami poległych 
oficerów, dzięki odbiciu w blasze lustrzanej, 
tworzą w zamyśle autorów wrażenie nie-
skończoności. Na ścianach wyróżnione są 
dwa nazwiska: srebrnym krzyżykiem Henryka 
Gorzechowskiego, autora ikony, oraz srebrną 
różyczką por. pilota Janiny Lewandowskiej, 
jedynej kobiety zamordowanej w katyńskim 

lesie. Kaplicę zamyka krata symbolizująca Las 
Katyński. Dziś drzwi do kaplicy są szklane, 
spięte guzikiem z oficerskiego płaszcza. 

Golgota Majora Szymańskiego

13 kwietnia 2008 r. do kaplicy katyńskiej tra-
fiła kolejna relikwia – czaszka mjr. Ludwika 
Szymańskiego. W 1943 roku czaszka została 
za sprawą członka Międzynarodowej Komisji 
Lekarskiej, dr. Helge Tramsena, przebywa-
jącego na ekshumacji w Katyniu w 1943 r., 
przewieziona do Instytutu Medycyny Sądo-
wej w Kopenhadze, skąd po 60. latach trafiła 
do kraju i za zgodą rodziny mjr. Szymańskie-
go, umieszczona jako relikwia w Katedrze 
Polowej WP. Biskup polowy Tadeusz Płoski 
w homilii podkreślił, że Kaplica Katyńska, 
w której umieszczone są tabliczki z nazwi-
skami 15 tys. ofiar represji sowieckich, jest 
„sanktuarium wiernych aż do śmierci”, miej-
scem „uosabiającym pamięć narodu polskie-
go o pomordowanych rodakach”. 
W uroczystości uczestniczył syn majora Lu-
dwika Szymańskiego – Jerzy Szymański wraz 
z żoną i synem, który przybył na nie z Austra-
lii. „W 1939 roku nasz biedny kraj został za-
atakowany przez dwóch potworów – jedne-

go ze Wschodu, drugiego z Zachodu. Naród 
bardzo ucierpiał, (...) Wolno nam wybaczyć, 
ale zapomnieć – nigdy. Tak nam dopomóż 
Bóg” – powiedział w krótkim wystąpieniu po 
Mszy św. wyraźnie wzruszony Jerzy Szymań-
ski, syn wojskowego lekarza, zamordowane-
go w Katyniu.

Po 70. latach od tej zbrodni, 10 kwietnia 
2010 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Boże-
go, bezprecedensowa katastrofa, w której 
zginęła elita państwa polskiego, dopisała 
epilog katyński…
W kruchcie Kaplicy Katyńskiej znajduje się ta-
blica upamiętniająca ofiary katastrofy lotni-
czej pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 r.
Została poświęcona 15 sierpnia 2010 r. przez 
administratora Ordynariatu Polowego ks. 
płk. Sławomira Żarskiego. Autorem tabli-
cy jest Marek Moderau. Na stalowej płycie 
wyryto 96. nazwisk w kolejności alfabetycz-
nej. Przy każdym nazwisku widnieje data 
urodzenia i funkcja pełniona w dniu kata-
strofy. Po środku tablicy – za szybą w urnie 
– umieszczono ziemię z miejsca tragedii. Po 
lewej stronie urny znajduje się napis: „Pa-
mięci 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem 
10.04.2010”, po prawej: „Polskiej delegacji 
udającej się na obchody 70. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej”. 

***
Podczas uroczystości poświęcenia kaplicy
15 września 2002 r. (Matki Bożej Bolesnej) 
Maja Komorowska przypomniała wiersz Ka-

zimiery Iłłakowiczówny „Matka Boska Katyń-
ska”: Miłość poległa w bitwach, potrzebna 
wielka relikwia. Ta z Katedry Polowej, z Ka-
plicy Katyńskiej, jest maleńka rozmiarami, ale 
wielka ofiarą, o której przypomina światu.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Ordynariusz Wojskowy zauważył, że w na-
uczaniu polskiego papieża na pierwszy plan 
wysuwa się jego uniwersalizm.
– Mówił do profesorów wyższych uczelni, 
studentów, ale i ludzi prostych, robotników. 
Spotykał się z piastującymi władzę, opozy-
cją i więźniami, z młodzieżą i dziećmi oraz 
chorymi i niepełnosprawnymi. Nikogo nie 
wykluczał (...). Kiedy przemawiał do wielu, 
jego słowa i gesty odczuwaliśmy tak, jakby 
były kierowane osobiście do każdego z nas. 
Sam tego doświadczyłem i byłem świadkiem 
wielu takich niezwykłych spotkań – wyznał.
Ten uniwersalizm i oryginalność nauczania 
miał swój fundament przede wszystkim 
w jego doświadczeniach życiowych.
– Poznał ponure oblicze zarówno niemieckie-
go nazizmu, jak i sowieckiego komunizmu. 
Był świadkiem niszczenia i łamania pod-
stawowych praw człowieka, a wśród nich 
prawa do życia i prawa do wolności. Kiedy 
stanął na czele Kościoła, korzystając z pol-
skiego doświadczenia, w swojej posłudze 
nie kłaniał się okolicznościom i nie pozwolił, 
aby prawda stała za drzwiami – mówił bp 
Józef Guzdek.
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, jak 
wspomniał Ksiądz Biskup, miało ogromną 
moc i siłę oddziaływania na jednostki, a na-
wet całe społeczeństwa.
– Stał się głosem tych, którzy głosu nie mają: 
biednych, bezrobotnych, prześladowanych 

nienawiść między warstwami społeczny-
mi stały się przyczyną rozbicia systemu od 
środka. Antidotum na system komunistycz-
ny nie było rozwiązanie siłowe, dominacja 
militarna i totalitarna. Musiało pochodzić 
z dołu od samego społeczeństwa. Musiało 
polegać na zmianie mentalności, na soli-
darności społecznej, która była czymś zgoła 
przeciwnym do walki klas – powiedział nun-
cjusz apostolski.
Zdaniem np. Józefa Guzdka dla tego wielkie-
go myśliciela i zwierzchnika Kościoła Kato-
lickiego pokój i bezpieczeństwo zawsze szły 
w parze z poszanowaniem praw i godności 
osoby ludzkiej. Świadczą o tym słowa, któ-
re Jan Paweł II wygłosił na forum Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych 2 października
1979 r., w których podkreślał, że „droga do 
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego 
prowadzi przez określenie, uznanie i posza-
nowanie niezbywalnych praw osób, społe-
czeństw i narodów”. Ksiądz Biskup wspomniał 
również, że w podobnym duchu Jan Paweł II 
przemówił 17 marca 1988 r. do Komisji Parla-
mentarnej Rady Europy.
– „Konieczność obrony i ochrony z podkre-
śleniem wszędzie godności każdej ludzkiej 
istoty i uświadomienie sobie godności nie-
odbieralnej każdej osoby jest bazą, na któ-
rej powinno być budowane społeczeństwo, 
które pragnie być uważane za cywilizowane 
i sprawiedliwe” – powiedział papież.

Nie uchylać się od wojny

W swoich wystąpieniach, jak zauważył bp 
Józef Guzdek, Ojciec Święty odznaczał się 
również wielkim realizmem. Podczas przemó-
wienia, które wygłosił w Wiedniu 10 wrześ-
nia 1983 r. z okazji 300. rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej powiedział, że „są takie sytuacje, 
w których walka zbrojna jest złem nieunik-
nionym, od którego w tragicznych okoliczno-
ściach nie mogą się uchylać chrześcijanie”.
Podobnie 2 czerwca 1991 r. podczas spotka-
nia z Wojskiem Polskim w Zegrzu Pomorskim 
docenił tych, którzy „nie szukali wojny (...), 
ale umieli bohatersko walczyć w obronie 
zagrożonej wolności i niepodległości”. Na-
tomiast w roku Wielkiego Jubileuszu 19 li-
stopada 2000 r. podczas spotkania z okazji 
Jubileuszu Wojska i Policji w Rzymie nazwał 
policjantów i wojskowych „sługami bezpie-
czeństwa i wolności narodów” oraz podkre-
ślił, że jeżeli zawiodą działania polityczne 
i pokojowe metody obrony, „trzeba podej-
mować konkretne działania w celu rozbroje-
nia agresora”. Te słowa wyraźnie wskazują, 
że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego 
z pacyfizmem. 
– Zdroworozsądkowe rozumienie chrześci-
jaństwa uświadamia nam, że ta wizja życia 
którą ono proponuje, nie jest wizją piękno-
duchów, nie jest wizją angeliczną – mówił 
Krzysztof Zanussi, wybitny reżyser, który 
choć nie mógł być obecny na konferencji, 
postanowił skierować do jej uczestników kil-
ka słów za pomocą krótkiego filmu. – Jest 

z powodu rasy lub wyznawanej religii. 
W wielu zakątkach ziemi jego prorocze sło-
wa, mimo zagrożenia przemocą, sprawiały, 
że ludzie podjęli ryzyko walki o wolność, do-
magając się przyznania należytego miejsca 
w życiu społecznym, politycznym i ekono-
micznym. Siła oddziaływania tego papieża 
przyczyniła się do upadku bloku sowieckiego 
i wielu dyktatur na świecie – powiedział.

Bezpieczeństwo a prawa człowieka

Trudno nie docenić wkładu Stolicy Apostol-
skiej, a zwłaszcza nauczania Jana Pawła II 
w kształtowanie współczesnych koncep-
cji bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Charakterystyczną cechą tego nauczania – 
według abp. Celestino Migliore była zasa-
da solidarności zakładająca poszanowanie 
praw człowieka, wzajemne zrozumienie 
i współpracę między jednostkami, ugrupo-
waniami społecznymi i państwami oraz całą 
ludzkością, której celem jest światowe dobro 
wspólne. 
– Jan Paweł II przeżył trzydzieści lat swojego 
kapłańskiego i biskupiego życia w państwie 
o reżimie komunistycznym. Dobrze wie-
dział, że paliwem dla marksistowskiej ma-
chiny jest walka klas, która w krótkim czasie 
doprowadziła do rozdarcia tkanki ludzkiej 
i społecznej w komunistycznych społeczeń-
stwach. Podejrzenia, wzajemna nieufność, 

– Na przełomie XX i XXI wieku pojawił się niezwykły człowiek (...). Wielki filozof 
i znakomity etyk, mistyk i prorok, niestrudzony pielgrzym, odważny obrońca praw 
człowieka. Nie dał się zamknąć w żadne schematy. Wychodził poza mury świątyń, 
spotykając się z setkami tysięcy, a nawet milionami ludzi na wszystkich kontynen-
tach. Przekroczył próg synagogi i meczetu. Przemawiał na forum Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych i Rady Europy – tak o Janie Pawle II mówił bp Józef Guzdek 
podczas konferencji „Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa”, która obyła się
9 kwietnia 2013 r. w Akademii Obrony Narodowej. Jej zadaniem było przedstawie-
nie wkładu nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II dla wypracowania nowego pa-
radygmatu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wśród panelistów 
znaleźli się wybitni profesorowie wielu polskich uczelni, a także abp Celestino Mi-
gliore, nuncjusz apostolski w Polsce i dziekan korpusu dyplomatycznego.

Jan Paweł II i jego wizja bezpieczeństwaJan Paweł II i jego wizja bezpieczeństwa

Biskup Józef Guzdek zwrócił uwagę na uniwersalizm nauczania Jana Pawła IIBiskup Józef Guzdek zwrócił uwagę na uniwersalizm nauczania Jana Pawła II
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to wizja dramatyczna, pełna sprzeczności, 
które ujawnia, a które są w nas oraz istnieją 
w świecie. I tak, jak z jednej strony jesteśmy 
podani starotestamentalnym nakazom: dru-
giego nie zabijaj, tak z drugiej strony mamy 
też obowiązek wyrazić miłość przez to, że 
nie pozwolimy na to, aby zabijano. A czasem 
nie pozwolić trzeba nawet przemocą i gwał-
tem – powiedział.
Reżyser przytoczył słowa Ojca Świętego Jana 
Pawła II wygłoszone w 2003 r. podczas prze-
mówienia poświęconego problemowi inter-
wencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych AP 
w Iraku.
– „Wojna nigdy nie jest czymś nieuchronnym. 
Jest zawsze porażką ludzkości. Nie można 
uciekać się do wojny, nawet jeśli chodzi o za-
gwarantowanie dobra wspólnego. Chyba, że 
w ostateczności i przy poszanowaniu wyraź-
nie ustalonych warunków”.
Również abp Celestino Migliore w swoim 
wykładzie wspomniał, że Jan Paweł II udzielił 
poparcia etycznego dla prawa i obowiązku 
ingerencji humanitarnej polegającej na in-
terwencji jednego państwa lub organizacji 
międzynarodowej w sprawy bieżące pań-
stwa trzeciego w celu utrzymania albo przy-
wrócenia międzynarodowego pokoju i bez-
pieczeństwa.
– „Moc zobowiązująca prawa i autorytet mo-
ralny najważniejszych instytucji międzynaro-
dowych są fundamentem, na którym opiera 
się prawo do interwencji mającej na celu 
ochronę ludności, zakładników zabójczego 
szaleństwa zwolenników wojny” – napisał 
papież do Sekretarza Generalnego ONZ.
Jednocześnie Ojciec Święty, aprobując zasadę 
interwencji humanitarnej, podkreślał że nie-
koniecznie oznacza ono na pierwszym miej-
scu interwencję militarną, ale jakikolwiek typ 
działania, które skierowane jest do rozbroje-
nia agresora.

Arystokrata ducha
w trosce o bezpieczeństwo

– Autonomia porządku świeckiego upoważ-
nia i zobowiązuje do odważnej współpracy 
z tym, co religijne – mówił płk dr hab. inż. 
Maciej Marszałek, dziekan Wydziału Bezpie-
czeństwa Narodowego AON, przedstawiając 
metodologiczne założenia konferencji. – Bez 
tej współpracy nie tylko zagraża nam nie-
bezpieczeństwo utrwalania wrogości między 
ludźmi, ale także realne szkodzenie prawu 
jednostki do jej poglądów. Bez skoordyno-
wanej współpracy między tym, co świeckie, 
a tym, co religijne nie sposób dążyć o osią-
gnięcia dobra człowieka, który ma prawo 
kierować się swoim postępowaniem, moty-
wacją religijną. Ma prawo być osobą wierzą-
cą – podkreślił.
Sceptycy mówienia o problemach wojny, po-
koju i bezpieczeństwa międzynarodowego 
w oparciu o pierwiastek duchowy i uniwer-
salne wartości mylą się, jeśli nauczanie papie-
skie sprowadzają jedynie do kwestii konfesyj-
ności, „prośby do Boga o zesłanie klęski na 
wroga”, jak to ujął Marek Borowski w swoim 
artykule „Jan Paweł II w barwach wojennych. 
Dziwna konferencja Akademii Obrony Naro-
dowej” zamieszczonym na łamach „Gazety 

Wyborczej”. Pomijanie wpływu katolickiej 
nauki społecznej na kształtowanie życia spo-
łecznego, kulturalnego i ekonomicznego, 
podejmowanie działań mających na celu 
ochronę praw człowieka oraz przywracania 
ładu społecznego, stanowi duże zaniedbanie 
i świadczy o powierzchownym traktowaniu 
zarówno kwestii bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, jak i innych ważnych problemów 
globalnych, takich, jak na przykład integra-
cja europejska.
– Często słyszało się takie zarzuty, czy Kościół 
powinien wprost ingerować i zajmować się 
budowanie wspólnej Europy na forum? Od-
powiedzi na to pytanie udzielił Jan Paweł II 
na forum parlamentu europejskiego w Stras-
burgu 11 października 1998 r. Powiedział 
wówczas: „Czyż Kościół mógłby nie intere-
sować się budowaniem Europy, skoro od 
stuleci żyje pośród tworzących się narodów, 

które niegdyś doprowadził do źródeł chrztu 
i dla których wiara chrześcijańska pozostaje 
jest i pozostaje elementem kulturowej tożsa-
mości?” – mówił poseł dr Józef Zych w swo-
im wykładzie „Stolica Apostolska w procesie 
integracji europejskiej”. 
Wspomniał, że papież wielokrotnie zabierał 
głos w sprawach dotyczących integracji eu-
ropejskiej, wskazując nie tylko na jej wymiar 
ekonomiczny, ale również kulturowy, spo-
łeczny i duchowy. 
– „Chodzi zwłaszcza o wypracowywanie 
i na Wschodzie, i na Zachodzie wizji Europy 
jako duchowo-materialnej całości, wymaga-
jącej właśnie jako całość rozwoju i gwaran-
cji bezpieczeństwa – mówił Jan Paweł II we 
Warszawie do korpusu dyplomatycznego
8 czerwca 1991 r. – Chodzi wreszcie o umie-
jętność dostrzegania z wdzięcznością wszyst-
kich inicjatyw i dowodów międzynarodowej 
solidarności, które sprzyjają dziś dziełu du-
chowej i gospodarczej integracji Europy”.
Ojciec Święty przestrzegał również przed 
czynnikami, które mogą zagrażać pokojowi 
na świecie, a które wcale nie mają swoje-
go źródła w konfliktach o charakterze mi-
litarnym, choć do takich często prowadzą. 
Jednym z takich czynników, zdaniem prof. 
Władysława Bartoszewskiego, był problem 
degradacji środowiska i rosnące ubóstwo. 

– „W naszych czasach rośnie świadomość, że 
zagrożeniem dla pokoju na świecie jest nie 
tylko wyścig zbrojeń, lokalne konflikty zbroj-
ne i różne formy niesprawiedliwości społecz-
nej, wciąż obecne w życiu ludów i narodów, 
ale także brak należytego szacunku dla przy-
rody, chaotyczna eksploatacja bogactw na-
turalnych i stopniowe pogarszanie się jakości 
życia – pisał Jan Paweł II w Orędziu na XXIII 
Światowy Dzień Pokoju z 1 stycznia 1990 r.
Prof. Władysław Bartoszewski przytoczył 
również fragmenty kilku encyklik, w których 
Ojciec Święty wskazywał, że istnieje potrzeba 
wypracowania lepszego systemu międzynaro-
dowej koordynacji w zakresie rozporządzania 
zasobami ziemi. W encyklice Sollicitudo rei 
socialis papież nazywał współczesną cywili-
zację cywilizacją odpadów i marnotrawstwa, 
w której „posiadany przedmiot, zastąpiony 
innym, doskonalszym, zostaje odrzucany bez 

uświadomienia sobie jego ewentualnej trwa-
łej wartości dla nas lub dla kogoś uboższego” 
(SRS 28). Natomiast w encyklice Redemptor 
hominis pisał, że niekontrolowana eksploata-
cja ziemi niesie ze sobą często „zagrożenie 
naturalnego środowiska człowieka, alienuje 
go w stosunku do przyrody, odrywa od niej. 
Człowiek zdaje się często nie dostrzegać in-
nych znaczeń swego naturalnego środowi-
ska, jak tylko te, które służą celom doraźnego 
użycia i zużycia” (RH 15). 
Trafność i aktualność nauczania Ojca Świę-
tego Jana Pawła II stanowi do dziś skarbnicę 
wiedzy i doświadczenia, które mogą mieć za-
stosowanie niemal w każdej dziedzinie życia 
społecznego. Dla współczesnego świata, któ-
ry staje przed wieloma problemami, wyzwa-
niem staje się również próba asymilowania 
tego nauczania z praktyką codzienną zarów-
no na arenie międzynarodowej, jak i w osobi-
stym życiu. Zdaniem bp. Józefa Guzdka warto 
sięgać do pism wielkich myślicieli, takich, jak 
Jana Paweł II, gdyż „święci i arystokraci ducha 
nie przemijają”. Jednak nie wystarczy jedynie 
zachwycać się ich treścią, lecz „należy pielę-
gnować w sobie te cechy, które sprawiły prze-
mianę wielu”. 

Karolina Anna Kwaśniewska
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Moderatorem konferencji był profesor AON dr hab. Waldemar KitlerModeratorem konferencji był profesor AON dr hab. Waldemar Kitler
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Droga krzyżowa na Kopystańkę

Garnizon Nisko

Wielki Czwartek
w Katedrze Polowej

Grób Pański w Kaplicy Katyńskiej 

Katedry Polowej

Droga Krzyżowa ulicami Warszawy
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Fot.: Karolina Anna Kwaśniewska, Krzysztof Stępkowski,
Zbigniew Łamasz, st. sier. Witold Bartoszko,

archiwum Ośrodka Duszpasterskiego Garnizonu Nisko

Obchody Triduum Paschalnego 2013Paschalnego 2013

Afganistan. Święcone w żołnierskich hełmach

Biskup Polowy pobłogosławił pokarmy wielkanocne.

Życzenia złożył gen. Mieczysław Cieniuch,

Szef Sztabu Generalnego

Świnoujście. Harcerze ZHR

pełnią wartę przy Grobie Pańskim

Świnoujście. Liturgia Wigilii Paschalnej

Procesję Rezurekcyjną ulicami Starego Miasta w Warszawie 

zakończyło błogosławieństwo Biskupa Polowego
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Pięć lat temu, 2 kwietnia 2008 roku, zmarł o. gen. bryg Adam Studziński, kapelan 
II Korpusu Polskiego, chyba najbardziej znany z heroicznego udziału w bitwie pod 
Monte Cassino, jako kapelan 4 Pułku Pancernego „Skorpion”. Na stokach Monte 
Cassino z odwagą i poświęceniem niósł posługę rannym i umierającym żołnie-
rzom. Pomagał w identyfikacji żołnierzy poległych, rozerwanych na strzępy, spa-
lonych w trafionych pociskami czołgach. Jego postawa i bohaterstwo przyniosły 
mu nie tylko order wojenny Virtuti Militari, ale również miłość szeregowych i sza-
cunek oficerów. Ojciec Studziński udzielił w 2004 roku wywiadu ks. bp. Sławojowi 
Leszkowi Głódziowi, który prowadził cotygodniową audycję radiową „Nie tylko
z ambony”. 
Tak mówił wtedy o swoim bezpośrednim udziale w bitwie.

„11 maja rano dowiadujemy się, że mamy 
nocą zaczynać ofensywę. Lekarz wydaje roz-
kazy, żeby każdy ubrał się w odpowiednie, 
czyste ubranie, bieliznę, żeby jak będzie ran-
ny, nie było zakażenia. Poszedłem do puł-
kownika, żeby mi pozwolił zebrać żołnierzy 
i dać im rozgrzeszenie. W nocy przychodzi 
rozkaz, że za pięć minut wszystko się zaczy-
na; należy nastawić zegarki, bo radio milcza-
ło, żeby nie zdradzać się. Po półgodzinnym 
ogniu artyleryjskim wyjechaliśmy z tego 
terenu. Było ciemno, przed czołgiem szedł 
żołnierz z ręcznikiem na plecach i czołgista 
najeżdżał na niego, by nie zjechać do rowu, 
czy przepaści. Jechaliśmy do linii frontu pół-
torej godziny. Zaczęli spływać z góry ranni. 
A więc my dwaj, lekarz i ja, wzięliśmy prze-
wodników i poszliśmy do przodu, do tych 
rannych. A prowadziła nas tam rozłożona w 
terenie biała taśma. Od tej taśmy nie wolno 
było zejść, bo było wszystko zaminowane. 
Około 10 godziny wróciłem na nasze stano-
wisko, po drodze opatrując rannych. I tam 

pierwszy raz przeżyłem szok, bo rannemu 
pocisk wyrwał kawał czoła. Patrzę, on do 
mnie mówi, a ja w tej dużej dziurze nie wi-
dzę mózgu (…)”.
O. Studziński rzeczywiście nie okazywał stra-
chu, choć zapewniał że też go odczuwał. 
„Gdzieś koło południa 12 maja to była roz-

pacz w dowództwie, że nastąpiła katastro-
fa. Niemcy jednak poszli do ataku, odrzucili 
nas, ranni spływali cały czas jak rzeka. Do-
piero popołudniu 16. Batalion Piechoty po-
szedł do natarcia i sytuację opanował. Mnie 
też strach oblatywał, kiedy czułem, że coś 
dzieje się ze mną, zimno w głowie, zimno 
w nogach, to przycisnąłem się do sanitariu-
sza, który obok mnie leżał. Tymczasem ten 
sanitariusz nie tylko odczuwał zimno, ale 
cały drżał, trzęsło nim. A mnie się tak dobrze 
zrobiło, że myślę sobie: ty się naprawdę bo-
isz, nie ja. (…)”. W innym miejscu pisał, że 
stawał się zimny, a swoją siłę czerpał ze… 
strachu przed grzechem zaniechania. „Ja do 
bitwy jako kapelan byłem przygotowany. Na 
froncie Pan Bóg dał mi to dobro, że przypo-
minałem sobie z teologii, kiedy ksiądz musi 
się narazić. Widziałem, że jeśli stchórzę będę 
miał grzech, jak nie dojdę do rannego.  On 
był w czołgu ranny, on był na stanowisku 
ogniowym, do niego „bili”, to ja się robiłem 
zimny. Od tego momentu, ja już żadnego 

strachu nie czułem. Jak zaopatrzyłem, da-
wałem porządnego „drapaka” z pola ognio-
wego. Gen. Bronisław Rakowski napisał
o mnie w ankiecie, że choć ma do mnie pewne 
zastrzeżenia to jednak «ognia artyleryjskiego 
i moździerzowego się nie boi». (…) W ogniu 
artyleryjskim szedłem do przodu, specjal-

nie się nie bałem. (…). Żołnierze to widzieli
i sami nabierali odwagi. Mówiono, że bez 
potrzeby się nie narażam, ale zawsze jestem, 
tam, gdzie trzeba. To był dar Boży”.
Po wojnie o. Studziński kilkakrotnie upomi-
nał się o pamięć o tym wielkim zwycięstwie 
Polaków. W wielu publikacjach, jakie ukazy-
wały się na Zachodzie pomijany był udział 
naszych żołnierzy w zdobyciu Monte Cassi-
no. Sugerowano, że Niemcy opuścili zabu-
dowania klasztorne, a Polacy tylko je jako 
pierwsi zajęli. „Owszem, Niemcy wycofali 
się, ale zrobili to, gdyż groziło im otoczenie 
i dostanie się do polskiej niewoli. Ich decy-
zja była podyktowana sytuacją na polu bi-
twy. Nieprawdziwe jest jednak stwierdzenie, 
że niemieckich żołnierzy w ogóle nie było 
na szczycie. Niemcy pozostawili na wzgó-
rzu ciężko rannych jeńców. Ci byli bardzo 
przestraszeni, pewni, że czeka ich śmierć 
z naszych rąk. Tymczasem przewieźliśmy 
ich do szpitala w Neapolu. Po wojnie poja-
wiały się jednak artykuły i książki na rynku 
niemieckim, w których zarzucano armii gen. 
Władysława Andersa, że chciała niemieckich 
jeńców po zdobyciu wzgórza Monte Cassino 
wymordować (…)”.
W swoich wspomnieniach z tamtego czasu 
napisał tak: „Wyrażam wdzięczność Bogu za 
taką, a nie inną drogę życiową, dzięki której 
wiele przeżyłem – i w czasie wojny, i później. 
Nieraz wiele mnie to kosztowało, ale równo-
cześnie wiązało z duchem i historią Polski”. 
Ten duch historii towarzyszył o. Studzińskie-
mu w ostatniej drodze. Uroczystości pogrze-
bowe rozpoczęły się 9 kwietnia 2008 r. w ba-
zylice św. Trójcy w Krakowie Mszą św., której 
przewodniczył kard. Franciszek Macharski. 
Homilię wygłosił ówczesny biskup polowy 
WP Tadeusz Płoski. List pożegnalny przesłał 
prezydent Lech Kaczyński, który dwa lata 
wcześniej awansował o. Studzińskiego do 
stopnia generała brygady.
O. Studziński spoczął na cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Do bitwy byłem przygotowanyDo bitwy byłem przygotowany
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Niebanalne
życiorysy

Franciszek Studziński uro-
dził się 2 czerwca 1911 r.
w Strzemieniu, powiecie 
żółkiewskim, jako syn Ada-
ma i Józefy z Sicińskich.

W 1923 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum 
w Żółkwi. W 1928 r. wstąpił do zakonu OO. 
Dominikanów, przyjmując imię zakonne 
Adam. Nowicjat odbył w Krakowie, gdzie 
uzyskał świadectwo dojrzałości. Studia fi-
lozoficzno-teologiczne odbył w Kolegium 
Dominikańskim we Lwowie. Śluby wieczy-
ste złożył 5 września 1933 r. Święcenia ka-
płańskie przyjął 7 marca 1937 r. w katedrze 
lwowskiej z rąk biskupa Eugeniusza Baziaka, 
sufragana lwowskiego.
Wybuch wojny zastał go w Krakowie, skąd 
przez Lwów dotarł do Czortkowa. Na wia-
domość o wkroczeniu armii sowieckiej 
przeszedł na Węgry. Został tam kapelanem
w obozach dla internowanych polskich żołnie-
rzy. W czerwcu 1940 r. przybył do Jugosławii, 
gdzie prowadził pracę duszpasterską. 7 mar-
ca 1941 r. wyjechał do Palestyny. 1 sierpnia
1942 r. wstąpił do WP. Został kapelanem 4 ba-
talionu czołgów, który w lipcu 1943 r. został 
przemianowany na 4 pułk pancerny.
W 1944 r. wziął udział w kampanii włoskiej. 
Za bohaterstwo w walkach o Monte Cassino 
został odznaczony Orderem Virtuti Militari
V klasy numer 9936 (który 26 kwietnia 2007 r.

złożył jako wotum Matce Bożej Częstochow-
skiej).
Brał również udział w walkach o Piedimon-
te, Ankonę i Bolonię. W kwietniu 1945 r. 
został kapelanem 2 batalionu komandosów 
zmotoryzowanych w 2 Brygadzie Pancernej. 
W maju 1945 r. wyjechał do Wielkiej Bryta-
nii. 28 października 1947 r. wrócił do Pol-
ski. W roku szkolnym 1947/48 był dyrekto-
rem Małego Seminarium Diecezji Opolskiej
w Gliwicach. Po półrocznej pracy został sze-
fem gospodarczym konwentu w Krakowie. 
W 1952 roku został proboszczem parafii Św. 
Dominika na Służewiu w Warszawie. W la-
tach 1958-1961 był przeorem w klasztorze 
Dominikanów w Lublinie. Od 1961 roku był 
przeorem w klasztorze w Gdańsku. W paź-
dzierniku 1962 r. został proboszczem w pa-
rafii dominikańskiej w Korbielowie. Po roku 
wrócił do Krakowa.
W Krakowie rozpoczął prace konserwatorskie 
w klasztorze dominikańskim, które prowa-
dził aż do swojej śmierci. W 1970 r. uzyskał 
stopień magistra sztuki na Wydziale Konser-
wacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Był współautorem planu ratowania wieży
w Pizie, złożonym na konkurs ogłoszony 
przez władze miasta. 
Przez blisko 50 lat pracy w Krakowie skupiał 
wokół siebie kombatantów wielu pokoleń. Był 
kapelanem legionistów, peowiaków, żołnierzy 

O. generał Adam Studziński (1911-2008)
– dominikanin, kapelan w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

WP, PSZ na Zachodzie, AK i harcerzy. Organizo-
wał słynne opłatkowe spotkania legionistów, 
na które regularnie przychodził metrpolita kra-
kowski kardynał Karol Wojtyła. Z początkiem 
lat osiemdziesiątych wyremontował stojący 
pod Wawelem kościółek Św. Idziego. Uczynił 
z niego ośrodek duszpasterstwa harcerskiego. 
Przez kilka lat był Naczelnym Kapelanem ZHR. 
W czasach peerelu udało mu się kilka razy wy-
jechać do ZSRR, oficjalnie w celu odwiedzenia 
rodziny. Korzystając z tej okazji przemierzał 
ogromne przestrzenie tego kraju. Odprawiał 
Msze Święte, udzielał ślubów, często już wie-
loletnim małżeństwom, chrzcił dzieci. Dotarł 
aż do Chabarowska, za co został wydalony
z ZSRR. Od 1981 r. był honorowym kapelanem 
Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Był 
współorganizatorem dorocznych pielgrzymek 
żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Jasną Górę 
w rocznicę bitwy o Monte Cassino.
3 maja 2006 r. został mianowany na stopień 
generała brygady przez prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Odznaczony był również m.in. 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandor-
skim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
Zmarł 2 kwietnia 2008 r. w Krakowie. Spo-
czywa w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Ra-
kowickim. Jego imię nosi plac przed kościo-
łem Św. Idziego w Krakowie.

Bogusław Szwedo

Jeździł do Afganistanu, 
Czeczenii, Gruzji, Kon-
go, m.in. ogarniętej re-
woltą Rumunii, gdzie 

po raz pierwszy otarł się o śmierć. Zawsze 
z aparatem w ręku, czasami obiektywem, 
celując w tych, którzy karabinem celowa-
li w niego. W każdej chwili mógł zginąć, 
gdyż jak sam pisze pocisk jest szybszy 
od spustu migawki. Krzysztof Miller od-
daje czytelnikom swoje wspomnienia
z 13 kolejnych wojen i konfliktów, któ-
rych był świadkiem, i które dokumen-
tował dla gazet i portali internetowych. 
Miller otrzymał liczne nagrody w Konkur-
sie Polskiej Fotografii Prasowej. W 2000 
roku juror konkursu World Press Photo,
a w 2004 roku laureat Nagrody Stowa-
rzyszenia Dziennikarzy Polskich (polskie-
go Pulitzera) za zdjęcie z Iraku, a w 2005 
nagrody tygodnika „Newsweek Polska”.
Pierwsze zetknięcie z kreślonymi przez Millera 
rozdziałami może zniechęcać. Pozornie ubo-
gi język, krótkie zdania, ciągłe opowiadanie 

Sfotografować wojnę

o swoich emocjach niemal odrzuciły mnie 
od książki. W miarę lektury zacząłem jednak 
odczuwać klimat tej książki, zarówno pisanej 
słowami i zdjęciami książki. Zrozumiałem, że 
jej chropowatość, lakoniczność jest kluczem 
do współodczuwania biegu wydarzeń. Na 
wojnie doświadcza się raz nadmiaru czasu,
a innym razem kompletny jego brak. W sy-
tuacji napięcia nikt nie notuje w pamięci 
kolorów, faktury, nie skupia się na detalach 
dlatego też próżno szukać dłuższych opisów 
w książce. 
Jest to wstrząsająca opowieść, która ujawnia, 
ile kosztuje news zdobyty dla gazety oraz jak 
wysoką cenę trzeba zapłacić za życie na kra-
wędzi śmierci. Miller spisał swoje wyznania
w męski, dosadny sposób. Czasem poziom 
wulgarności języka może razić, przed czym 
lojalnie ostrzegam. Nie można przejść obok 
jego słów obojętnie. Tak jak nie można obo-
jętnie przejść obok zdjęć. 
Książka prowadzi do zaskakującej pointy. Jest 
nią opis tego co dzieje się z psychiką człowie-
ka, którego życiem była wojna. Znów wraca-

my do motywu znanego z filmu „The Hurt 
locker – w pułapce wojny”, gdzie główny bo-
hater nie potrafi wrócić do cywila, włączyć się 
w normalne życie, w którym nie ma strzałów, 
gwałtu i adrenaliny. Miller przyznaje, że przez 
dłuższy czas problemem dla niego było  wyj-
ście na spacer z ulubionymi psami czy kupno 
mleka w sklepie na rogu. Te problemy ma już 
za sobą dzięki terapii w Klinice Stresu Bojo-
wego w Wojskowym Instytucie Medycznym. 
Stres i depresja to wysoka cena jaką płaci fo-
toreporter za możliwość bycia w środku wy-
darzeń. 
Mam tylko jeden zarzut do książki i nie do-
tyczy on autora, ale wydawnictwa, które nie 
pozwoliło czytelnikowi poznać większej liczby 
zdjęć Krzysztofa Millera,  a te które opubliko-
wało, wydrukowało w wersji czarnobiałej.
 
Krzysztof Miller, Andrzej Niziołek „13 wojen 
i jedna. Prawdziwa historia reportera wojen-
nego”, Wydawnictwo ZNAK, 2013, ss.360.

Krzysztof Stępkowski
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Jędrzej Łukawy: Jest Pan z wykształce-
nia inżynierem, absolwentem Politechniki 
Rzeszowskiej. A dziś rozmawiamy z Panem 
jako historykiem biografistą, dziennikarzem, 
a także menadżerem. Tarnobrzeskie Radio 
Leliwa, które Pan w 1992 r. założył, to znana 
rozgłośnia w Polsce południowo-wschodniej, 
od lat chętnie słuchana „nad Wisłą i Sanem”. 
Okazuje się, że życie pobiegło innym torem.

Bogusław Szwedo: Rzeczywiście. W dużej 
mierze „zawiniła” w tym „Solidarność”, która 
wybuchła w czasie moich studiów. „Wiatr od 
morza” ogarnął także moją uczelnie, otwo-
rzył oczy na wiele spraw, rozbudził obywa-
telskie myślenie. To wtedy odkryłem w sobie 
dziennikarski bakcyl, zacząłem publikować 
w „Solidarności Rzeszowskiej”. Po studiach 
przez prawie dziesięć lat pracowałem jako 
nauczyciel w Zespole Szkół Górniczych 
w Tarnobrzegu, to były też lata intensywnej 
lektury, coraz mocnej poczęła mnie pasjono-
wać historia. Po przemianach 1989 r. zdecy-
dowałem się już na dobre pójść nową drogą; 
najpierw było to dziennikarstwo w lokalnych 
pismach, a potem tworzenie Radia Leliwa. 

Pasjonuje Pana biografistyka. Dzieje 
ludzi, którzy tworzą historię. Co to za 
ludzie?
Kierunek moich zainteresowań w pewien 
sposób motywowały względy ideowe. Naj-
bliższa jest mi tradycja niepodległościowa 
i postawa konserwatywna z jej szacunkiem 
dla wartości, które tworzą naszą narodową, 
chrześcijańską tożsamość. Były lata, kiedy 
tego szacunku było za mało. A co za tym 
idzie – pamięci, szczególnie tej o wymiarze 
wspólnotowym. Od lat w „Małopolskim 
słowniku uczestników działań niepodległo-
ściowych 1939-1956” publikuję biogramy 
ludzi z mojego regionu, przywracam pamięć 
o ich wiernej służbie Niepodległej. W szes-
nastu kolejnych tomach zamieściłem 190 
biogramów. W pewnym momencie zainte-
resowały mnie biografie tych najdzielniej-
szych z dzielnych, kawalerów Orderu Virtuti 
Militari, najwyższego polskiego odznaczenia 
wojskowego, wspaniałego znaku żołnier-
skiej chwały, ustanowionego w 1792 r. przez 

lęgnowana w okresie II RP, w ostatnich de-
kadach – trzeba przyznać – zbladła, została 
przyćmiona XX-wiecznymi wydarzeniami, 
szczególnie tymi, które przez lata stanowiły 
białe plamy: epopeją legionową, wojną pol-
sko-bolszewicką 1920 r., pozbawionym za-
fałszowań ideologicznych obrazem Powsta-
nia Warszawskiego. A przecież w tradycji 
niepodległościowej, z którą się utożsamiam, 
powstanie styczniowe zajmuje szczególne 
miejsce, jako potężny, ofiarny zryw przeciw 
rosyjskiej uzurpacji, także ostatnie świadec-
two jedności i wspólnoty narodów Rzeczy-
pospolitej. Ukazuje to wymownie pieczęć 
Rządu Narodowego, na której znalazło się 
wyobrażenie Białego Orła, litewskiej Pogoni 
i Archanioła Michała – znaku Rusi-Ukrainy. 
Pomyślałem że pójdę swym przetartym szla-
kiem. Powstańcy styczniowi – kawalerowie 
Virtuti Militarni. Tego tematu nikt dotąd nie 
podjął. Nie sądziłem, że będzie to to taka fra-
pująca przygoda. Równolegle pracowałem 
nad książka o sportowcach odznaczonych 
Virtuti Militari – 80 biogramów. Ukazała się 
przed dwoma laty. Nie jestem historykiem 
zawodowym, nie pracuję na uczelni, czy
w jakimś instytucie naukowym. Kieruję Ra-
diem Leliwa, a ponadto w ostatnim pięcio-
leciu przyszły nowe obowiązki: członkostwo 
w Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej, dwu-
letni okres jej przewodniczenia, prezesura 
Telewizji Polskiej w 2009 roku. Trzeba było 
jakoś łączyć te powinności z czasochłonny-
mi poszukiwaniami źródłowymi, nawigo-
waniem w bibliotekach przez roczniki pism, 
pamiętniki, wspomnienia, penetrowaniem 
zasobów archiwalnych. Jakoś udało się to 
pogodzić, powstała książka, której rdzeń 
stanowi 59 szkiców biograficznych poświe-
conych weteranom 1863 roku odznaczonych 
tym zaszczytnym orderem.

Order ten przez zaborcę rosyjskiego zo-
stał zdegradowany do roli odznaki pa-
miątkowej, którą car Mikołaj I obdzie-
lał szczodrze swych żołnierzy biorących 
udział w tłumieniu powstania listopa-
dowego. Należną mu cześć i chwałę 
przywróciła Wolna Polska. Kto był in-
spiratorem uhonorowania nim sędzi-
wych weteranów powstania?
Józef Piłsudski, ukształtowany w tradycji 
powstania 1863 r. i w niej rozmiłowany. Już 
w pierwszych tygodniach Polski Niepodle-
głej, 21 stycznia 1919 r., jako Wódz Naczel-
ny wydał rozkaz „zaliczenia do szeregów 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po 
zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Zieleńca-
mi. Efekt tych zainteresowań to trzy kolejne 
książki przynoszące biogramy kawalerów 
Virtuti Militari z mego regionu: ziemi niżań-
skiej, tarnobrzeskiej, sandomierskiej. 

Na badawczy warsztat wziął Pan kape-
lanów WP. Książka „Zawsze w pierw-
szej linii. Kapłani odznaczeni Orderem 
Virtuti Militari 1914-1921, 1939–1945” 
przyniosła Panu duże uznanie. Nikt do 
tej pory nie zdawał sobie sprawy, że 
tak wielu kapłanów zostało odznaczo-
nych tym szczególnym orderem.
Ja też tego sobie nie uświadamiałem, kiedy 
rozpoczynałem kwerendę źródłową. Moja 
lista liczy 68 nazwisk. To dużo. Przecież wo-
jenne czyny kapelanów trzeba mierzyć inną 
miarą. Oni nie walczą z bronią w ręku. Na 
odznaczenie VM zapracowali czynami o mo-
ralnym wymiarze: wspieraniem duchowym 
żołnierzy, towarzyszeniem im na tej przy-
słowiowej „pierwszej linii”, sakramentalną 
posługą, modlitwą, niesieniem pomocy ran-
nym, budzeniem ducha męstwa, ukazywa-
niem sensu walki w imię pokoju, wolności, 
sprawiedliwości. Motywy tej kapelańskiej 
posługi na polu walki wydobył w swej przed-
mowie do mej książki ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź, wtedy Biskup Polowy WP.

Kontynuuje Pan ten wątek na łamach 
„Naszej Służby” w rubryce „Niebanal-
ne życiorysy”, publikując biografie 
kapłanów w służbie Boga i Ojczyzny: 
kapelanów regularnych jednostek WP, 
oddziałów leśnych, więźniów komuni-
stycznego systemu.
W miarę moich poszukiwań, a także postępu 
badań historycznych ta lista wciąż się wy-
dłuża. Myślę, że te informacje służą edukacji 
historycznej, także kapelanów WP, ukazują 
trwałe związki kapłanów z wojskiem, z na-
szymi drogami do niepodległości.

„Powstańcy styczniowi odznaczeni Or-
derem Wojennym Virtuti Militari”, to 
Pana najnowsza książka, która święci 
zasłużone sukcesy, lada dzień ukaże się 
jej drugie wydanie. Zdaję sobie spra-
wę, że inspiracją do jej napisania stała 
się obchodzona w tym roku 150 roczni-
ca wybuchu Powstania Styczniowego.
Tak jest. Zbliżająca się rocznica ożywiła pa-
mięć o tym powstaniu, która, tak żywa i pie-

Biografie„najdzielniejszych Biografie„najdzielniejszych 
z dzielnych”z dzielnych”
Z Bogusławem Szwedo, dziennikarzem, historykiem biografistą, zało-
życielem i prezesem Radia Leliwa w Tarnobrzegu, b. prezesem Telewizji 
Polskiej, autorem licznych biogramów publikowanych na łamach nasze-
go pisma w rubryce „Niebanalne życiorysy” rozmawia Jędrzej Łukawy.
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W uroczystości otwarcia placówki dosko-
nalącej kwalifikacje personelu medycznego 
udział wziął Waldemar Skrzypczak, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej. Obecni byli także gen. broni Edward 
Gruszka, dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, 
generałowie WP, profesorowie z WIM i wy-
kładowcy w liczbie ok. 100 osób.
Uczestnicy zwiedzili sale wykładowe, w których 
lekarze, ratownicy medyczni z Zakładu Medy-
cyny Pola Walki WIM zapoznali ich z propozy-
cjami, dotyczącymi „medycyny polowej”, prak-
tycznie stosowanej, choćby, w Afganistanie.

Z miłości do życia 

Po prezentacji głos zabrał gen. 
bryg. dr hab. n. med. Grzegorz 
Gielerak, dyrektor WIM, który 
omówił proces wdrażania pro-
cedur zwiększających bezpie-
czeństwo medyczne Polaków oraz wskazał na 
braki uregulowań prawnych w tym zakresie.
Kolejnym prelegentem był płk dr n. med. 
Stefan Antosiewicz – komendant CKP WIM, 
który przedstawił strukturę i ofertę edukacyj-
ną Centrum.
Następnie głos zabrał Waldemar Skrzypczak, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Obro-

– Wszechmogący Boże! Z miłości do człowieka obdarzasz nas duchem 
mądrości, abyśmy przez naukę o świecie i prawach nim rządzących do-
szli do poznania wiecznej Prawdy. Potrzeba doskonalenia zawodowego 
lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych jest wyrazem miłości
i szacunku wobec życia i zdrowia pacjentów. Prosimy Cię, pobłogosław 
to Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM – modlił się podczas po-
święcenia nowej siedziby Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM
bp Józef Guzdek. Uroczystość otwarcia i poświęcenia Centrum odbyła 
się 4 kwietnia w Warszawie.

ny Narodowej, podkreślając wagę Centrum,
w tym dla wojska. Na koniec spotkania omó-
wiono perspektywy kształcenia medycznego.
W otwarciu CKP WIM ze strony duszpasterzy 
szpitala udział wzięli kapelani: ks. płk Marek 
Kwieciński i ks. ppłk Marek Jaraszek.

ks. płk Marek Kwieciński

Wojskowy Instytut Medyczny z nowym centrum kształceniaWojskowy Instytut Medyczny z nowym centrum kształcenia

wojska wszystkich weteranów 1863 r.”, był 
inicjatorem powołania przy Ministerstwie 
Spraw Wojskowych Wydziału ds. Wetera-
nów 1863 roku. Na pierwsze posiedzenie 
Kapituły odnowionego Orderu Virtuti Milita-
ri, które miało miejsce 22 stycznia 1920 r., 
zaprosił grupę weteranów 1863 r., witając 
ich, „jako zasłużonych kolegów w pracy nad 
piorunem, co błyska i uderza”. 5 sierpnia 
1921 r., w Cytadeli Warszawskiej, w 57 rocz-
nicę stracenia członków Rządu Narodowego 
osobiście udekorował Orderem VM pierwszą 
grupę odznaczonych nim weteranów 1863 r.
Kolejna zbiorowa dekoracja miała miejsce 2 
maja 1922 r. na placu Świętego Ducha we 
Lwowie. W sumie odznaczenie to otrzymało 
59 powstańców. Byli to już ludzie w późnej 
jesieni życia. W 1921 minęło 58 lat od wy-
buchu powstania. To tak, jakby pamięć o Po-
wstaniu Warszawskim zaczęto czcić w 2003 
roku. Najmłodsi jego uczestnicy liczyli już 
74-76 lat. Członkowie Kapituły musieli wło-
żyć wielki wysiłek, aby z tego, topniejącego 
wręcz z miesiąca grona weteranów – w 1922 
żyło ich jeszcze ok. trzech tysięcy – wyłowić 
tych, którzy w dnach powstania wyrastali 
„nad poziomy”, zasłużyli na to odznaczenie. 
Zwykle byli to szeregowi żołnierze, pośród 
odznaczonych VM tylko jeden, płk Józef Mi-
niewski, był dowódcą oddziału powstańcze-
go, ale miał wtedy zaledwie 22 lata. 

Pańska książka to zbiór fascynujących 
biografii; odzwierciedla się w nich jak-
że ogromna rozmaitości ludzkich dróg, 
losów, na które oddziaływał udział 
w powstaniu, który – w wypadku od-
znaczonych – wypadł zwykle na progu 

dorosłego życia. Powstanie stanowiło 
cezurę, swoisty punkt graniczny na ich 
drogach życia.
Zwykle zwieńczeniem powstańczego tru-
du był Sybir, więzienie, konfiskata majątku, 
emigracja. Trzeba było wszystko zaczynać od 
nowa, zwykle w ciężkich warunkach. Różna 
była geografia osiedlenia weteranów po-
wstania. Cześć po latach zsyłki wróciła do 
Kongresówki, cześć pozostała na emigracji, 
wielu z nich osiadło w Galicji, która w 1867 r.,
w ramach Cesarstwa Austriackiego, uzy-
skała dużą autonomię, sejm i rząd krajowy, 
swobody kulturalne i polityczne, stając się 
z biegiem czasu ośrodkiem polskiego ruchu 
niepodległościowego. Różnie ułożyły się ich 
drogi życiowe. Pośród tych, których odzna-
czono VM znalazło się kilka jednostek nie-
przeciętnych, m.in. Ludomir Benedyktowicz, 
wybitny artysta malarz, który w powstaniu 
stracił obie dłonie, malował dzięki protezom; 
Henryk Walter, geolog, pionier polskich tech-
nik wiertniczych, Józef Męciński, przez 41 lat 
poseł do Sejmu Krajowego Galicji, Zygmunt 
Mineyko, budowniczy kolei, dróg i forty-
fikacji w Grecji, jego zięć, wnuk i prawnuk 
byli premierami Grecji. Pamięć powstania to 
był motyw łączący te życiorysy. Wydarzenie, 
które uformowało ich osobowość, postawę 
życiową. W pamiętnikach, relacjach nie ma 
śladu ich utyskiwania na swój losu, żalu do 
siebie, że gdyby nie decyzja o włączeniu się 
do powstania, życie mogło się ukształto-
wać inaczej. I co jeszcze ważne: weteranom
1863 r. towarzyszył społeczny szacunek. 
Przybierał on zewnętrzny wyraz w Galicji, 
szczególnie we Lwowie. Działały tam różne 
społeczne organizacje niosące im materialną 

pomoc. Byli poważani, fetowani... Z wielką 
estymą odnosili się do nich członkowie two-
rzonych u schyłku pierwszej dekady polskich 
paramilitarnych organizacji niepodległościo-
wych. Pamiętali o nich, gdy latem 1914 r. 
ruszyli na ziemie zaboru rosyjskiego „starym 
ojców szlakiem”. Także w zaborze rosyjskim, 
mimo, że pamięć o powstaniu była tłumio-
na, żyła podziemnym życiem, oddziaływała 
na młodą generacje, formowała polską, pa-
triotyczną tożsamość. Sędziwi weterani po-
wstania u schyłku życia doznali wielkiej sa-
tysfakcji, kiedy wolna Polska, ustami swych 
najwyższych przedstawicieli, wskazywała na 
nich, jako na tych, których ofiarny trud stano-
wił fundament odzyskanej wolności. Istniała 
nawet niepisana zasada, że generałowie WP 
pierwsi oddawali honory wojskowe sędzi-
wym weteranom w oficerskich mundurach. 
Dziś ta fala szacunku, ciekawości, podziwu 
dla pokolenia oddanego ideałom Polski Nie-
podległej, ku zaskoczeniu wielu, powraca. 
Świadectwem tego są obchody Dnia Żołnie-
rzy Wyklętych, święto polskich patriotów, 
nabierające z roku na rok coraz większego 
wymiaru, przyciągające ku sobie, co bardzo 
cieszy, młodzież.
 
Nad czym Pan pracuje?
Za kilka dni ukaże się moja nowa książka, 
podejmuje wątek regionalny, który stano-
wi cząstkę wielkiego polskiego dramatu, 
o którym musimy pamiętać. To „Tarnobrzeski 
słownik katyński”. 

Na pewno odnotujemy jej ukazanie na ła-
mach NS. Dziękuję za rozmowę.

Fo
t

W
IM



14

– Liturgie Triduum rozpoczynały się o godz. 
19.00, a więc po skończonych obowiązkach 
służbowych. Kilka dni wcześniej wszyscy 
boleśnie przeżywaliśmy śmierć naszego ko-
legi śp. sierżanta Pawła Ordyńskiego, który 
poległ w wyniku najechania pojazdu typu 
MRAP na ładunek wybuchowy – mówi ks. 
płk Roman Dziadosz. Kapelan podkreśla, że 
w czasie uroczystości paschalnych w sposób 
szczególny żołnierze modlili się i pamiętali
o poległych kolegach oraz rannych. Prosili 
też o szczęśliwy powrót do domów.
– W Wielki Piątek nasi żołnierze trzymali war-
tę przy Grobie Pańskim do północy. W Wiel-

Podczas rekolekcji ze uczestniczącymi w nich 
kapelanami harcerstwa spotkał się ks. Jan 
Dohnalik, kanclerz ordynariatu polowego i 
koordynator biskupa polowego ds. duszpa-
sterstwa harcerzy. Spotkanie z ks. Dohnali-
kiem poprzedziła Msza św. koncelebrowana 
m.in. przez rekolekcjonistę, ks. Antoniego 
Michnę, ks. Józefa Nowakowskiego, kustosza 
Sanktuarium bł. dh. Stefana Wincentego Fre-
lichowskiego w Toruniu oraz ks. hm. Ronalda 
Kasowskiego, naczelnego kapelana ZHP. 
Podczas spotkania omówione zostały spra-
wy związane ze zbliżającym się Międzynaro-
dowym Zlotem Harcerzy i Skautów „Wicek 
2013”, który odbędzie się na początku sierp-
nia w Toruniu. Jego organizatorem są ZHP, 
ZHR oraz Urząd Marszałkowski województwa 
kujawsko-pomorskiego. Do udziału w zjeź-

ką Sobotę żołnierze
w swoich hełmach, uży-
tych jako kosze wielka-
nocne, przynosili swoje 
pokarmy, które dostali 
w paczkach z Polski do 
poświęcenia. Wieczo-
rem wojskowi strażacy 
obok kaplicy rozpalili 
ognisko obecne w li-
turgii Wigilii Paschalnej – powiedział ks. Dzia-
dosz.
Zdaniem kapelana, żołnierze potrzebują 
świątecznego i liturgicznego przeżywania 

dzie zaproszeni są wszyscy chętni należący do 
organizacji harcerskich i skautowych.
– Wiemy, że do Torunia przyjadą skauci
i harcerze także spoza Polski. Postać błogosła-
wionego druha Wicka, jak go harcerki i har-
cerze nazywają, warta jest propagowania 
niezależnie od przynależności do organizacji 
– powiedział w rozmowie z „Naszą Służbą” 
ks. Dohnalik. Kanclerz kurii polowej podkre-
ślił, że postać patrona harcerstwa polskiego 
jest przez wielu dziewcząt i chłopców do-
piero odkrywana, ale dostrzegane jest coraz 
żywsze zainteresowanie jego drogą życiową. 
Upowszechnieniu biografii, wartości chrze-
ścijańskich i uniwersalnych niesionych przez 
postać dh. Wicka ma służyć także ogłoszenie 
przez bp. Józefa Guzdka roku 2013 – Rokiem 
bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

tych dni. – Msza święta rezurekcyjna od-
prawiona była tradycyjnie o świcie. W uro-
czystej procesji okrążyliśmy naszą kaplicę, 
śpiewając pieśni wielkanocne. Byłem mile 
zaskoczony tak wielką liczbą uczestników tej 
Eucharystii. Zdaliśmy sobie też sprawę, że 
było to największe zgromadzenie liturgiczne 
wyznawców Chrystusa w całym Afganista-
nie. Natomiast w drugi dzień świąt „obficie 
polała się woda święcona” – powiedział.
– 27 marca rozpoczęła się już rotacja i pierw-
si żołnierze XIII zmiany przybyli do Afgani-
stanu. My już powoli myślami wybiegamy ku 
naszym najbliższym i pierwsi nasi żołnierze 
zaczynają pakować plecaki – podkreślił.
– W święta odprawiłem też Msze św. w ba-
zie „Waghez”, a ks. mjr Tomasz Paroń [drugi 
z kapelanów PKW Afganistan – przyp. kes] 
sprawował wszystkie uroczystości w bazie 
„Bagram”.

Oprac. K. Stępkowski

Święconka w hełmieŚwięconka w hełmie

Rekolekcje kapelanów harcerstwaRekolekcje kapelanów harcerstwa

W Afganistanie dobiega końca XII zmiana kontyngentu. Wraz z nią 
do kraju powróci ks. płk Roman Dziadosz, kapelan ordynariatu 
polowego. Przed powrotem do kraju opowiedział „Naszej Służ-
bie” o przebiegu Świąt Wielkanocnych w Afganistanie.

Od wtorku 2 kwietnia 2013 r. w Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Na-
dzieja” w Dubiecku (woj. podkarpackie) odbywały się ogólnopolskie rekolekcje dla 
kapelanów i duszpasterzy harcerskich. Patronatem objął je biskup polowy WP Józef 
Guzdek. W modlitwie i naukach rekolekcyjnych, zatytułowanych „Kapłan – świadek 
wiary”, wygłoszonych przez ks. Antoniego Michnę, wykładowcę Wyższego Semina-
rium Duchownego w Przemyślu, uczestniczyło ponad dwudziestu kapelanów najważ-
niejszych organizacji harcerskich w kraju.
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Informacje na temat zlotu można znaleźć 
na stronie internetowej: www.wicek2013.pl. 
Podczas spotkania z kapelanami omówiono 
także kwestie związaną z aktywizacją i przy-
gotowaniem kleryków do pracy w duszpa-
sterstwie harcerzy i skautów. Ks. Dohnalik 
poinformował także, że rozmawiano o kon-
trowersyjnym projekcie ustawy o działalno-
ści harcerskiej. – Była okazja do rzeczowej 
dyskusji na ten temat. Jednym z punktów 
naszej rozmowy był także temat pielgrzymki 
harcerzy na Jasną Górę. Do tej pory odbywa-
ją się dwie oddzielne doroczne pielgrzymki 
największych organizacji harcerskich w Pol-
sce: w maju i we wrześniu. Rozmawialiśmy 
o możliwości zorganizowania wspólnej piel-
grzymki Harcerstwa Polskiego. Kapelani pod-
trzymali chęć regularnych kontaktów i spo-
tkań między sobą. To cieszy i dobrze rokuje 
na dobrą współpracę całego ruchu harcer-
skiego i skautowego w Polsce – powiedział 
ks. Dohnalik.
W czwartek 4 kwietnia, w przedostatnim 
dniu rekolekcji, kapelani udali się na jedno-
dniową pielgrzymkę do Lwowa.

kes
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Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl
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Grudziądz
W Roku Wiary w ramach przygotowania duchowego do Świąt Zmartwychwsta-
nia Pańskiego ks. ppłk Piotr Gibasiewicz, rodziny wojskowe i żołnierze Centrum 
Szkolenia Logistyki w Grudziądzu w dniu 16 marca 2013 r. odbyli pielgrzymkę 
autokarową do Sanktuarium Maryjnego w Górce Klasztornej, gdzie uczestniczy-
li w Misterium Męki Pańskiej, które przybliżyło pielgrzymom wydarzenia, jakie 
miały miejsce dwa tysiące lat temu w Jerozolimie podczas męki i śmierci Jezusa
Chrystusa.                                                                                                        xPG

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

Brunssum i Mons
W kaplicach wojskowych w Brunssum (Holandia) i SHAPE (Mons-Belgia) 17 mar-
ca 2013 r. miały miejsce rekolekcje dla żołnierzy stacjonujących w tych bazach 
oraz ich rodzin. Nauki rekolekcyjne, na zaproszenie ks. prał. płk. Ryszarda Stępnia, 
kapelana Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego przy NATO i UE w Brukseli, 
wygłosił ojciec franciszkanin Roman Barbużyński. W homilii rekolekcjonista zwró-
cił uwagę na Boże Miłosierdzie. Podkreślił, że Bóg czeka na każdego człowieka 
i nigdy nie jest za późno na powrót do Niego. Uczestnicy rekolekcji, żołnierze
z rodzinami, a także pracownicy cywilni, mieli możliwość przystąpienia do sakra-
mentu pokuty. Po Mszach św. odbyły się przedświąteczne agapy. Natomiast żoł-
nierze służący w Brukseli uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych w kościele 
Ojców Dominikanów, które poprowadził o. Marek Grubka.                             xRS

Porost
W Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Poro-
ście 26 kwietnia 2013 r. odbyły się uroczystości 
pogrzebowe śp. sierżanta Pawła Ordyńskiego, 
poległego w czasie wykonywania zadań bojo-
wych XII-tej zmiany Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w Afganistanie. Rozpoczęła je Msza św. 
celebrowana przez biskupa polowego WP Józefa 
Guzdka. Żołnierza z 12 Brygady Zmechanizowa-
nej pożegnała najbliższa rodzina, przyjaciele oraz 
przedstawiciele ministerstwa obrony narodowej
i wojska. Po zakończeniu Eucharystii kondukt po-
grzebowy przeszedł na pobliski cmentarz, gdzie 
odbyła się dalsza część ceremonii.         WK/MON

Łódź
Podchorążowie skupieni wokół duszpasterstwa 
akademickiego „Kompania B”, działającego przy
Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w 
Łodzi, 26 marca 2013 r., w parafii wojskowej pw. 
św. Jerzego wystawili Misterium Męki Pańskiej, 
oparte o własny scenariusz. Po przedstawieniu 
podchorążowie spotkali się na symbolicznej 
wieczerzy u swojego opiekuna, ks. ppor. Przemy-
sława Tura, który również wziął udział w przy-
gotowaniu spektaklu. Na zakończenie spotkania 
duszpasterze złożyli życzenia świąteczne i po-
błogosławili zebranych, a podchorążowie WCK-
Med-u przekazali na ręce ks. proboszcza ppłk. 
Mariusza Śliwińskiego koszz zebraną przez nich 
żywnością dla potrzebujących.             M. K./red

Dęblin
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dę-
blinie 28 marca 2013 r. gościła delegację słu-
chaczy z Air Force Academy z Colorado Springs 
oraz przedstawicieli Chrześcijańskiego Stowa-
rzyszenia Wojskowego „Korneliusz”. W czasie 
pobytu Amerykanie uczestniczyli w spotkaniu 
z kapelanem o. ppłk Mirosławem Biernackim, 
proboszczem Parafii Wojskowej Matki Bożej 
Loretańskiej oraz z grupą podchorążych „Szko-
ły Orląt”, które odbyło się w kościele garnizo-
nowym. Poświęcone zostało przykazaniu „Nie 
zabijaj”, rozpatrywanemu w kontekście służby 
wojskowej na misjach pokojowych.           K. B.

Przemyśl
Żołnierze, pracownicy wojska oraz ich rodziny 
w Wielki Piątek 29 marca 2013 r. wzięli udział 
w Drodze Krzyżowej na Kopystańkę,  górę na  
Pogórzu Przemyskim o wysokości 541 m n.p.m. 
Tam modlili się pod krzyżem. Drogę Krzyżową 
zorganizował 5 batalion strzelców podhalań-
skich i Oddział Wojskowy PTTK, a poprowa-
dził ją karmelita o. Tomasz Gajewski w oparciu
o rozważania „Droga Krzyżowa z polskimi świę-
tymi i błogosławionymi”, zamieszczone w pią-
tym numerze „Naszej Służby br.        B. W./red

Ostrów Mazowiecka – Komorowo
Biskup polowy Józef Guzdek 21 marca 2013 r., udzielił sakramentu bierzmowania 
siedemdziesięcioosobowej grupie młodzieży klas drugich gimnazjum w Ostrowi 
Mazowieckiej-Komorowie. W homilii zwrócił uwagę na postawę miłosierdzia, 
którą praktykuje bardzo wielu chrześcijan na całym świecie. – Prawdziwa wiara 
wymaga jednak czegoś więcej. Do pełni chrześcijaństwa potrzebne są sakramenty, 
modlitwa i świadectwo życia – powiedział. Podkreślił również odwagę w posta-
wie życia Ojca Świętego Franciszka, a także podał liczne przykłady innych ludzi, 
którzy świadczyli o Chrystusie swoim życiem. Po udzieleniu młodzieży sakramentu 
bierzmowania, Ksiądz Biskup poświęcił pamiątkowe krzyże i udzielił wszystkim  
pasterskiego błogosławieństwa.                                                                      S.D.

Świnoujście
W parafii wojskowej pw. bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia w Świnoujściu 
24 marca 2013 r. grono harcerzy wzięło udział w Niedzieli Palmowej, pełniąc służ-
bę przy ołtarzu. Parafianie mogli również nabyć palemki wykonane przez harcerzy 
i w ten sposób wspomóc  ich działalność. Natomiast wielogodzinna praca przy 
wykonywaniu palm stanowiła dla młodzieży okazję do zaznajomienia się z pol-
ską tradycją wielkanocną, pomogła także .do  przygotowania się do właściwego
przeżywania Triduum Paschalnego                                                          P. Ch./red
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