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 Trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej
 Misja: burzyć i rozbrajać
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Refleksje niedzielne

Wniebowstąpienie Jezusa opisane przez św. 
Łukasza stanowi ostatnią scenę, która jesz-
cze należy do Ewangelii o Jezusie Chrystusie 
i pierwszą z życia Kościoła. Chrystus zachęca 
swoich uczniów, aby poczęli przygotowywać 
się na przyjście Ducha Świętego – „obietnicę 
mojego Ojca”, który obdarzy ich „mocą z wy-
sokości”. Wniebowstąpienie Chrystusa stano-
wi Jego ostateczne zwycięstwo nad siłami zła 
i śmierci. Powraca On tam, gdzie znajdował 
się wcześniej: „I nikt nie wstąpił do nieba, 
oprócz tego, który z nieba zstąpił – Syna 
Człowieczego (J 3,13). Jest to także ostatnie 
objawienie się Jezusa swoim uczniom. W tej 
godzinie kończy się czas dostrzegalnej zmy-

Uroczystości Zesłania Ducha Świętego to-
warzyszy urywek Ewangelii wg. św. Jana.
To dzień dzień nowego stworzenia, kiedy 
rodzi się Kościół. Duch Święty – Duch Jego 
Syna, którego Ojciec posłał do naszych 
serc, przychodzi z pomocą naszej słabości, 
otwiera nasze serca i umysły na zrozumie-
nie prawd wiary. „Gdy przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy 
(J 16,23) – mówił Jezus podczas Ostatniej 
Wieczerzy.
W Ewangelii na uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego powraca obraz Jezusa, który trze-
ciego dnia po ukrzyżowaniu staje pomię-

słami obecności Jezusa, jakiej doświadczali 
uczniowie w różnych sytuacjach po zmar-
twychwstaniu Pańskim. Wstępując „do Ojca 
mego i Ojca waszego oraz do Boga mego 
i Boga waszego” (J 20, 17) Jezus pozosta-
wia swoje wielkie posłannictwo: ogłoszone 
wszystkim narodom w Jego imieniu nawró-
cenie dla odpuszczenia grzechów. Ewangelię 
jako pierwsi mają usłyszeć mieszkańcy Jero-
zolimy. To oni, świadkowie Jezusowej męki 
i śmierci, pierwsi powinni usłyszeć prawdę 
o Jego zmartwychwstaniu. Obecni podczas 
Wniebowstąpienia uczniowie Jezusa staną 
się Jego świadkami. Nastąpi w ich sercach 
coś bardzo istotnego i ważnego: przejście od 

dzy uczniami, choć drzwi do pomieszczenia 
w którym się znajdowali były zamknięte 
w obawie przed Żydami. Ukazuje swe przebi-
te ręce i bok.
Jezus, jako Syn Boży, ma władzę odpusz-
czania grzechów (por. Mk 2, 10). Podczas 
tego niezwykłego spotkania na mocy swego 
Boskiego autorytetu przekazuje tę władzę 
także swoim uczniom: „Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im 
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 
zatrzymane” (J 20, 23). Apostołom, posła-
nym w imię Jezusa i ich następcom zlecona 
została „posługa jednania” (2 Kor 5, 18).

życia z Jezusem dostrzeganym zmysłami, do 
życia w Duchu z Jezusem zmartwychwstałym 
i chwalebnym. Bowiem to na nich, świad-
kach i apostołach Jezusa, spocznie dar Du-
cha Świętego. Ten, który spoczął na Jezusie 
w momencie chrztu świętego, spocznie także 
na uczniach Chrystusa, na wspólnocie rodzą-
cego się Kościoła. Ta Jezusowa obietnica spra-
wia, że chwila Wniebowstąpienia nie wywo-
łuje żalu, bólu rozstania. Ewangelista mówi, 
że po oddaniu pokłonu Jezusowi unoszącemu 
się ku niebu, uczniowie wrócili do Jerozolimy 
„z wielką radością”, wielbiącą Boga. Zstąpi-
ła na nich Boska radość Chrystusa uwielbio- 
nego. Zawierzyli Jego obietnicy.               o. jł

Ich misję Jezus umacnia tchnieniem w nich 
Ducha Świętego, wyposaża ich w Jego moc, 
roztropność, umiejętność przenikania głębi 
ludzkich serc. Ta misja wciąż trwa. 
Tego dnia wyznajemy nasza wiarę w Ducha 
Swiętego – Trzecią Osobę Trójcy Świętej  – 
który został zesłany w dniu Pięćdziesiątnicy, 
aby ustawicznie uświęcał Kościół – sakra-
ment zbawienia, znak jedności Boga i ludzi. 
„Przybądź Duchu Święty/ Spuść z niebiosów 
wzięty/ Światała Twego strumień/ Przyjdź, 
Ojcze ubogich/Dawco darów mnogich/
Przyjdź światłości sumień”.       

        o.jł 

12 maja – VII niedziela Wielkanocy, 
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (Łk 24, 46–53)

19 maja – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (J 20, 19-23)

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

Na okładce:

Spacer z detektorem min – atrapą.
Festyn Komandosa w Dziwnowie,
23-26 sierpnia 2013 r.

Goszczący w ciągu ostatniego dziesięciolecia ponad 8 tys. dzieci i młodzieży Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliź-
niego „Caritas” w Puszczy ma swoją nową stronę.
Zawiera podstawowe informacje o funkcjonowaniu ośrodka, możliwościach i atrakcjach, które czekają na 
dzieci i młodzież w nadchodzącym sezonie wakacyjnym „Puszcza 2013”.
Stronę można oglądać pod adresem: http://www.e.puszcza-chelm.pl/index.htm

Ośrodek „Caritas” OPWP w Puszczy ma nową stronę www

2 maja Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 3 maja Uroczystość NMP Królowej Polski
oraz 222. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Nie zapomnij wywiesić flagi!

’
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wodniczył bp Józef Zawitkowski. W homilii 
przypomniał, że dzięki katastrofie smoleńskiej 
świat dowiedział się o Katyniu. Stwierdził, że 
ziemia katyńska i ziemia smoleńska należą do 
Polski, bo zostały przesiąknięte polską krwią. 
– My nie jesteśmy żałobnikami, co chodzą od 
katedry pod pałac namiestnika. My nie je-
steśmy chorzy na ojczyznę. My tylko chcemy 
pamiętać i zachować tożsamość – podkre-
ślił. Po Eucharystii jej uczestnicy wzięli udział 
w wielotysięcznym „Marszu Pamięci”.
W intencji zmarłych modlono się również 
podczas Mszy św. w Kościele Garnizonowym 
w Nowym Glinniku, której przewodniczył, 
ks. ppłk Piotr Majka, kapelan 25 Brygady Ka-
walerii Powietrznej. Przy grobie śp. gen. bro-
ni Tadeusza Buka, dowódcy Wojsk Lądowych 
w Spale, wystawione zostały posterunki ho-
norowe, a punktualnie o godzinie 8.41 mi-
nutą ciszy zebrani uczcili pamięć wszystkich 
ofiar katastrofy smoleńskiej.
W Świnoujściu na początku Mszy św. w in-
tencji ofiar katastrofy smoleńskiej delegacje 
8. Flotylli Obrony Wybrzeża zapaliły znicze 
pod tablicą pamiątkowa poświęconą bp. Ta-
deuszowi Płoskiemu i adm. Andrzejowi Kar-
wecie oraz pozostałym ofiarom katastrofy. 
W Ustce natomiast tragicznie zmarłych uczczo-
no podczas Mszy św., a następnie dowódcy 
jednostek wchodzących w skład  Garnizonu 
Ustka zapalili znicze pod tablicą pamiątkową 
w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej

Oprac. red.

Po Mszy św. pod tablicą upamiętniającą 
ofiary katastrofy smoleńskiej oraz pod ta-
blicą poświęconą śp. ks. Romanowi Indrzej-
czykowi, kapelanowi Prezydenta RP, złożone 
zostały kwiaty. 

Świątynia Opatrzności Bożej
Wczesnym popołudniem w Świątyni Opatrz-
ności Bożej kard. Kazimierz Nycz przewodni-
czył Mszy św. sprawowanej w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej. Eucharystię koncele-
brował bp Józef Guzdek.
– Tylko miłosierdzie Boga zdolne jest utulić 
ból i żal, który nosimy w sobie po tamtym 
wydarzeniu – mówił w homilii metropolita 
warszawski. 
Podkreślił, że krzyż jest odpowiedzią Boga na 
zło świata, na grzech.
– Bez tego klucza, który chrześcijanin ma 
w ręce, nie otworzymy skutecznie żadnej 
przestrzeni i żadnej rzeczywistości. Bez tego 
klucza: krzyża, przebaczenia, miłości, mi-
łosierdzia Bożego nie otworzymy także tej 
trudnej rzeczywistości smoleńskiej katastro-
fy – stwierdził.
Po Mszy św. kard. Kazimierz Nycz poświęcił 
pierwsze elementy pomnika, który zostanie 
postawiony w miejscu katastrofy Tupolewa.

Inne miejsca pamięci
Za ofiary katastrofy smoleńskiej modlono 
się w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie podczas Mszy św., której prze-

Mszę św. koncelebrowali najbliżsi współpra-
cownicy biskupa Płoskiego i jego sekretarza 
– kapelani ordynariatu polowego oraz kapła-
ni, którzy znali obydwu tragicznie zmarłych. 
W liturgii uczestniczyły rodziny biskupa Pło-
skiego i ks. Osińskiego, przyjaciele, pracow-
nicy kurii polowej oraz siostry Pallotynki od 
lat związane z ordynariatem polowym. 
Po Mszy św. pod tablicą upamiętniającą 
ofiary katastrofy smoleńskiej znajdującej się 
w kaplicy katyńskiej Katedry Polowej oraz na 
grobach biskupa Płoskiego i ks. Osińskiego 
zapalono znicze. Biskup polowy wspólnie 
z wiernymi odmówił modlitwę w ich intencji.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach
Na kilka godzin przed sprawowaniem Eucha-
rystii w Katedrze Polowej bp Józef Guzdek 
uczestniczył w uroczystościach upamiętniają-
cych 96 osób, które zginęły w katastrofie samo-
lotu rządowego pod Smoleńskiem, 10 kwiet- 
nia 2010 r., które odbyły się na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. Tam przewodni-
czył modlitwie w intencji zmarłych członków 
delegacji, załogi samolotu oraz funkcjonariu-
szy BOR. Wraz z Księdzem Biskupem modlitwy 
odmówili także przedstawiciele ordynariatu 
prawosławnego i ewangelickiego: bp. Jerzy 
Pańkowski i bp. Mirosław Wola. Następnie 
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod 
Pomnikiem Ofiar Katastrofy Lotniczej pod 
Smoleńskiem. Uroczystość zakończyło ode-
granie utworu „Cisza”, dokładnie o godzinie 
8:41, w godzinie katastrofy.

Pałac Prezydencki
W godzinach przedpołudniowych Prezydent 
RP Bronisław Komorowski  wraz z małżonką 
oraz rodziny ofiar katastrofy związane z Kan-
celarią Prezydenta RP uczestniczyli we Mszy 
św. sprawowanej w intencji ofiar katastrofy 
smoleńskiej, której przewodniczył ks. ppłk 
Krzysztof Kacorzyk, kapelan Prezydenta RP.
– Tragedia wydarzyła się w okresie wielkanoc-
nym, w przeddzień Niedzieli Bożego Miłosier-
dzia, w momencie, w którym stajemy przed 
dwiema tajemnicami: zmartwychwstania i mi-
łości miłosiernej. Dlatego w tej perspektywie: 
miłosierdzia i zwycięstwa nad śmiercią powin-
niśmy szukać nadziei i pocieszenia – powie-
dział w homilii ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk.

To już trzy lata
3. rocznica katastrofy smoleńskiej

– Trzy lata minęły od tragicznych wydarzeń. Tamtego po-
ranka zostaliśmy porażeni wiadomością, która do nas do-
tarła. Przeżywaliśmy to wszyscy, ale szczególnie przeżywali 
to najbliżsi, rodziny tych, którzy zginęli (…). Dzisiaj z jednej 
strony wspominamy tamto wydarzenie i naszych bliskich, 
ale nie mówimy o nich w czasie przeszłym. Jako chrześcija-
nie wierzymy, że oni żyją i nam towarzyszą. Dlatego z taką 
nadzieją stajemy dziś przy ołtarzu, aby się z nimi łączyć, 
i aby się z nimi razem modlić – powiedział bp Józef Guz-
dek, przewodnicząc popołudniowej Mszy św. w Katedrze 
Polowej, 10 kwietnia 2013 r., w intencji śp. bp. Tadeusza 
Płoskiego, jego sekretarza śp. ks. płk. Jana Osińskiego oraz 
pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej. Fo
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Bp Józef Guzdek rozmawiał z członkami rodzin ofiar
katastrofy smoleńskiej i wspólnie modlił się przy grobach
Ich bliskich na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Kard. Kazimierz Nycz zaznaczył, że do czasu przeniesienia pomnika w miejsce 
katastrofy, będzie on  „cierpliwie czekał” na terenie Świątyni Opatrzności Bożej
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Zenona Bożena Mamontowicz (używała dru-
giego imienia) była warszawianką. Ukończy-
ła Państwową Szkołę Baletową, występowa-
ła jako tancerka m.in. w Centralnym Zespole 
Artystycznym Wojska Polskiego, w Zespole 
Pieśni i Tańca Mazowsze, kierowała zespołem 
baletowym Państwowego Teatru Muzyczne-
go w Łodzi. Drugi wątek jej życia to studia na 
Uniwersytecie Warszawskim. Zajmowała się 
historią polskiego teatru i baletu, obroniła 
doktorat (w Katedrze Dziejów Oświaty i Kul-
tury UW, 1972), na swym koncie miała kilka 
publikacji książkowych (m.in. „Tancerze króla 
Zygmunta Augusta: 1774-1798. Początki ba-
letu polskiego”), szereg naukowych rozpraw 
ogłaszanych na łamach specjalistycznych 
czasopism. W 1961 r. poślubiła Jerzego Łoj-
ka (1932-1986), utalentowanego historyka. 
Ojciec Jerzego Łojka, Leopold, był majorem 
WP, lekarzem wojskowym, zginął w Katyniu. 
Ważnym motywem działalności i pisarstwa 
Jerzego Łojka stało się przywracanie pamięci 
o zbrodni katyńskiej określanej w oficjalnej 
historiografii jako zbrodnia niemiecka, także 
o agresji sowieckiej we wrześniu 1939 r. To 
był dług pamięci wobec zmarłego tragicznie 
ojca, wobec tysięcy jego towarzyszy broni i 
służby dla Polski. Jerzy Łojek nie mógł tego 
robić oficjalnie. Publikował w tzw. drugim 
obiegu, który zaczął funkcjonować pod ko-
niec lat siedemdziesiątych, swe teksty sy-
gnował pseudonimami (Leopold Jerzewski, 
Antoni Jałowiecki). Jego książki „Agresja 17 
września 1939” i „Dzieje sprawy Katynia” 
stały się bestsellerami wydawniczego pod-
ziemia. W pamiętnym 1981 r., roku „Solidar-
ności”, Jerzy Łojek był jednym z sygnatariu-
szy deklaracji założycielskiej Klubów Służby 
Niepodległości zawiązanych przez działaczy 
niepodległościowych, m.in. Bronisława Ko-

morowskiego i Jarosława Kaczyńskiego. 
Był szykanowany, m.in. czynniki polityczne 
zablokowały mu drogę do tytułu profesor-
skiego, mimo dużego dorobku naukowego. 
Zmarł w 1986 r. W testamencie napisał m.in. 
„Proszę wszystkich ludzi mi bliskich, aby za-
wsze i konsekwentnie podnosili publicznie 
sprawę zbrodni katyńskiej i żądali jej ukara-
nia. W tej sprawie nie może być przebacze-
nia ani zapomnienia”.
Ten testament z niezwykłym oddaniem, de-
terminacją poczęła wypełniać jego żona. 
„Bożenka i Jerzy byli parą idealną, prawdzi-
wymi platońskim połówkami. Zafascynowa-
ni sobą, mimo dwudziestu pięciu wspólnie 
spędzonych lat. Do końca” – wspominała po 
latach jedna z przyjaciółek. Z wielkim zaan-
gażowaniem działała na rzecz wyjaśnienia 
prawdy o zbrodni katyńskiej, upowszechnie-
nia wiedzy o niej, utrwalenia pamięci o jej 
ofiarach. 
Jeszcze u schyłku lat osiemdziesiątych Bożena 
Łojek była współzałożycielką Warszawskiej 
Rodziny Katyńskiej, której siedziby użyczył w 
pomieszczeniach parafii pw. św. Karola Boro-
meusza jej proboszcz, ks. Stefan Niedzielak, 
wkrótce, w styczniu 1989 r. skrytobójczo za-
mordowany. W 1990 r. z jej inicjatywy utwo-
rzono Federację Rodzin Katyńskich, której 
prezesem była do 1993 r. Współpracowała 
z Wojciechem Ziembińskim przy organizacji 
uroczystości ku czci ofiar Katynia, fundowa-
niu pamiątkowych tablic, utrwalaniu pamię-
ci o tamtej zbrodni, organizowaniu wystaw, 
wydawaniu publikacji. W tamtych, gorących 
latach dziewięćdziesiątych, widywano ją na 
czele marszów protestacyjnych, pikiet pod 
ambasadą rosyjska z żądaniem ujawnienia 
prawdy. Była rzeczniczką twardych, bezkom-
promisowych działań, szczególnie wtedy, kie-

dy śledztwo katyńskie znalazło się w impasie. 
Jednym z jej działań było organizowanie co 
roku na Zamku Królewskim w Warszawie se-
sji historycznych dotyczących zagadnień ka-
tyńskich. Brali w nich udział historycy, przed-
stawiciele różnych gremiów podejmujących 
tą tematykę, także rosyjscy opozycjoniści i 
działacze Stowarzyszenia Memoriał, które 
zajmowało się badaniami i propagowaniem 
wiedzy o ofiarach represji sowieckich. Prze-
bieg tych spotkań dokumentowały „Zeszyty 
Katyńskie”. Bożena Łojek była też współzało-
życielką (1989) Niezależnego Komitetu His- 
torycznego Badania Zbrodni Katyńskiej oraz 
powstałej w 1990 r. Polskiej Fundacji Katyń-
skiej (od 2000 r. była jej prezesem). To niepeł-
na lista stowarzyszeń służących sprawie Ka-
tynia, w których pracach odcisnęła ślad swej 
osobowości. Potrafiła bronić swego zdania 
w sposób zdecydowany, także w sytuacjach 
konfliktowych, których nie brakowało w śro-
dowisku katyńskim, m.in. dotyczących eks-
humacji ofiar, kształtu cmentarzy wojennych 
w miejscach kaźni, oceny czy to, co się stało 
w Katyniu było ludobójstwem czy zbrodnią 
wojenną. „Bożena nie miała daru politycznej 
dyplomacji. Zawsze mówiła prawdę i zawsze 
wprost. To było jej kryterium człowieczeń-
stwa: mówienie tego, co się myśli” – wspo-
minał już po jej śmierci jeden z przyjaciół i 
uczestników wspólnej drogi płk dr Marek 
Tarczyński. Jeszcze kilka dni przed datą wylo-
tu na uroczystości w Katyniu nie była pewna, 
czy znajdzie się dla niej miejsce w samolocie. 
Jej doczesne szczątki spoczęły na Cmenta-
rzu Powązkowskim, w grobie rodzinnym 
Łojków, obok męża, Jerzego Łojka, którego 
testament – ujawnienie prawdy o zbrodni 
katyńskiej i utrwalenie o niej pamięci – reali-
zowała przez lata.

 Jędrzej Łukawy

„Zawsze mówiła prawdę i zawsze wprost”
Bożena Mamontowicz-Łojek (22 XII 1937 – 10 IV 2010) 
W poprzednim numerze „Naszej Służby” Elżbieta Szmigielska-Jezierska pisała o 
„Sanktuarium wiernych aż do śmierci” – Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej WP. 
Wspominała m.in. wizytę, jaką 15 stycznia 2001 r. bp. gen. dyw. Sławojowi Leszkowi 
Głódziowi, biskupowi polowemu WP, złożyli przedstawiciele Polskiej Fundacji Katyń-
skiej: dr Bożena Łojek, prof. Jacek Trznadel, płk dr Marek Tarczyński, przynosząc nie-
zwykły dar: wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej – Matki Miłosierdzia wykonany 
na kawałku deski z obozowej pryczy przez por. Henryka Gorzechowskiego, więźnia 
Kozielska. Dar swój przekazali z intencją, aby Katedra Polowa stała się miejscem czci 
należnej tej szczególnej pamiątce – świadkowi ostatnich miesięcy życia więźniów z 
Kozielska. Wkrótce, 7 kwietnia 2001, w Zamku Królewskim, podczas sesji „Zbrodnia 
Katyńska – próba bilansu”, Biskup Polowy WP oświadczył, że zbliża się czas, kiedy 
ta relikwia „doczeka się wywyższenia”. 15 września 2002 r. Józef Kardynał Glemp, 
Prymas Polski, dokonał uroczystego poświęcenia Kaplicy Katyńskiej, tronu chwały 
Matki Miłosierdzia i miejsca pamięci o jeńcach niewypowiedzianej wojny, którzy 
zginęli w miejscach kaźni na „nieludzkiej ziemi”. 15 sierpnia 2010 do oksydowanych 
tabliczek z nazwiskami ofiar tamtej zbrodni, pokrywających ściany kaplicy i przed-
sionka katedry, dołączyła nowa tablica. Umieszczono na niej nazwiska tych, którzy 
10 kwietnia 2010 r. zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w drodze do 
Katynia na obchody siedemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Pośród nich zna-
lazło się nazwisko Bożeny Łojek, jednej z osób, których dar – wizerunek Ostrobram-
skiej – stoi u genezy Kaplicy Katyńskiej.
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3. rocznica tragedii smoleńskiej

Dr Bożena Łojek i płk dr Marek 
Tarczyński podczas sesji „Zbrodnia 
Katyńska – próba bilansu”, 2001 r.
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Profesjonalizm, odpowiedzialność, zaangażowanie

16 kwietnia 1945 r. oddziały 1 Armii Wojska 
Polskiego rozpoczęły forsowanie Odry w re-
jonie Siekierek, w ramach operacji berlińskiej 
1. Frontu Białoruskiego. W tym samym cza-
sie 1.FB zaczął forsowanie Nysy Łużyckiej. 
Po pierwszym dniu operacji siłom polskim 
udało się zdobyć przyczółek i połączyć na 
zachodnim brzegu Odry. W rejonie Gozdo-
wic saperzy zbudowali most pontonowy, co 
umożliwiło przeprawę oddziałów tyłowych i 
zaopatrzenia dla walczących dywizji 1. AWP. 
Na pamiątkę tego wydarzenia, w jego rocz-
nicę 16 kwietnia 1946 r., został ustanowiony 
Dzień Sapera.
– Dla nas saperów 16 kwietnia, Święto Wojsk 
Inżynieryjnych, to przede wszystkim symbol 
tego, co polscy saperzy wykonywali na prze-
strzeni istnienia państwa polskiego, począw-
szy od najdawniejszych lat, kiedy to przygo-
towano w niedalekim Czerwińsku pierwszą 
na ziemiach polskich przeprawę pontono-
wo-mostową dla wojsk króla Władysława 
Jagiełły maszerujących na Malbork, poprzez 
okres wojen napoleońskich, pierwszą i drugą 
wojnę światową aż po dzień dzisiejszy – mó-
wił gen. bryg. Bogusław Bębenek, szef Inży-
nierii Wojskowej SGWP podczas uroczystości 
pod pomnikiem Sapera w Warszawie.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej sa-
perzy w ramach operacji rozminowania kra-
ju zlikwidowali ponad 80 mln przedmiotów 
wybuchowych i niebezpiecznych. Do roz-
minowania przystąpiono jeszcze w okresie 
działań wojennych. Operacja ta, formalnie 
zakończona w 1956 r., trwa do dziś. Tylko 
w 2012 r. zostało zniszczonych ponad 
713 tys. przedmiotów wybuchowych i nie-
bezpiecznych. Na co dzień wojska inżynieryj-
ne nie tylko zachowują zdolność do realizacji 
zadań militarnych, ale niosą również pomoc 
społeczeństwu podczas powodzi i katastrof, 
odbudowują zniszczone drogi i mosty, umac-
niają wały przeciwpowodziowe, niszczą zato-
ry lodowe. W ubiegłym roku jednostki inży-
nieryjne aktywnie uczestniczyły w usuwaniu 
skutków powodzi w Kotlinie Jeleniogórskiej, a 
także zbudowały dwanaście mostów stałych 
oraz przygotowały pięć przepraw tymcza-
sowych. Aby zwiększyć zdolność oddziałów 
pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywio-
łowych, minister obrony narodowej w 2012 
r. podjął decyzję o przygotowaniu w ciągu 
dwóch lat na bazie pułków i batalionów in-
żynieryjnych dziesięciu punktowych jedno-

stek odbudowy. Jednostki te wyposażone w 
nowoczesny sprzęt będą mogły z powodze-
niem realizować zadania ratunkowo-ewaku-
acyjne oraz odbudowywać zniszczoną infra-
strukturę drogowo-mostową.
Polscy saperzy odgrywają ponadto ważną 
rolę podczas pełnienia misji poza granica-

mi kraju. Prowadzą budowę oraz rozbudo-
wę baz wojskowych, a także rozpoznanie i 
likwidację ładunków wybuchowych, które 
stanowią jedno z największych zagrożeń dla 
polskich żołnierzy. W samym 2012 r. polscy 
saperzy wykryli tam i zneutralizowali 143 
miny-pułapki. Ponadto znaleziono i znisz-
czono 62 sztuki min przeciwpancernych i 
przeciwpiechotnych, ponad 300 granatów 
moździerzowych i ponad 650 kg materiałów 
wybuchowych.

Katedra Polowa

Uroczystości Święta Wojsk Inżynieryjnych 
rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w Ka-
tedrze Polowej, której przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podziękował sape-
rom za ich służbę na rzecz ochrony ludzkie-
go życia oraz zachęcił, by w codziennej pracy 
starali się dawać przykład swoja chrześcijań-
ską postawą i zaangażowaniem. 
– Bóg mnie potrzebuje. Potrzebuje mojego 
profesjonalizmu, mojego wrażliwego serca, 

mojej uczciwości. Taka jest rola chrześcijan, 
żebyśmy tym promieniowali, żebyśmy tym 
zarażali innych (…). Myślę, że mam tu przed 
ołtarzem tych, którzy są najważniejsi, bo to 
od was zależeć będą kolejne pokolenia żoł-
nierzy w szeregach Wojsk Inżynieryjnych. To 
wy rodzicie nowe pokolenia, to wy ich wy-
chowujecie. Miejcie świadomość tego, że je-
steście Panu Bogu potrzebni – podkreślił.
Szef Wojsk Inżynieryjnych podziękował Księ-
dzu Biskupowi za sprawowaną Eucharystię 
oraz kapelanom za ich posługę wśród żoł-
nierzy Wojsk Inżynieryjnych.
– Wszystkie pokolenia saperów, tu w Kate-
drze Polowej Wojska Polskiego oddają cześć 
i składają podziękowanie Matce Bożej, Het-
mance Żołnierza Polskiego za opiekę w nie-
bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy i służbie 

(…). Składam podziękowanie wszystkim 
kapelanom za duchowe wsparcie dla nas i 
naszych rodzin – powiedział.
Po Mszy św. pod tablicą poświęconą pole-
głym żołnierzom Wojsk Inżynieryjnych, znaj-
dującą się w kruchcie katedry, zostały złożo-
ne kwiaty.

Pomnik Chwała Saperom

Podczas uroczystości pod pomnikiem Chwa-
ła Saperom w Parku im. Edwarda Rydza-
Śmigłego w Warszawie, Czesław Mroczek, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, podziękował żołnierzom Wojsk 
Inżynieryjnych za ich pełną poświęcenia 
służbę.
– Trudno przecenić rolę Wojsk Inżynieryjnych. 
Wykonują oni najbardziej złożone prace wy-
magające specjalistycznego przygotowania 
i zastosowania specjalistycznego sprzętu 
technicznego, wnosząc swój nieoceniony 
wkład w umacnianiu naszej obronności (…). 
Chcę z tego miejsca, w imieniu ministra To-
masza Siemoniaka i całego kierownictwa Mi-

- Realizując codzienne zadania, często z narażeniem życia w kraju i za granicą, 
w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych, zapewniacie bezpieczeństwo Rzeczy-
pospolite Polskiej i jej obywatelom. Podejmujecie najtrudniejsze wyzwania zwią-
zane z usuwaniem śladów wojennej przeszłości, skutków klęsk żywiołowych oraz 
zmagacie się ze współczesnymi zagrożeniami ze strony terroryzmu. Wasze działanie 
charakteryzuje profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie – napisał gen. 
Mieczysław Cieniuch, szef Sztabu Generalnego WP do polskich saperów w liście gra-
tulacyjnym z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych. 16 kwietnia to szczególny dzień 
dla polskich saperów, którzy ciesząc się swoim świętem, nie zapominają o swoich 
poprzednikach poległych na misjach poza granicami kraju. 

Święto Wojsk Inżynieryjnych

Modlitwie przed tablicą poświęconą poległym żołnierzom
Wojsk Inżynieryjnych przewodniczył bp Józef Guzdek

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i



6

nisterstwa Obrony Narodowej podziękować 
wszystkim żołnierzom Wojsk Inżynieryjnych 
za wielką pracę, jaką wykonują w ramach 
funkcjonowania wojsk, ale również za wiel-
ką pracę na rzecz społeczeństwa. Gratuluje 
i życzę utrzymania tej kwalifikacji, jaka te-

raz państwo prezentujecie oraz satysfakcji 
z tego, co robicie – powiedział.
Wiceminister podkreślił również, że praca sa-
perów wymaga nieustannej gotowości i so-
lidnego przygotowania.
– Dlatego w najbliższym okresie będziemy 

kontynuować proces profesjonalizacji tej 
formacji wojskowej polegający na dalszej 
modernizacji technicznej, pozyskiwaniu no-
wego sprzętu oraz specjalistycznym szkole-
niu żołnierzy. Zwieńczeniem tych wysiłków 
będzie gotowość wojskowych oddziałów 
odbudowy, tak by jeszcze skuteczniej dzia-
łać na rzecz społeczeństwa i przeciwdziałać 
skutkom katastrof – zaznaczył.
Podczas uroczystości żołnierzom oraz byłym 
żołnierzom wręczono medale i odznaki: „Za 
zasługi dla obronności kraju”, „Za rozmino-
wywanie kraju”, a także wyróżnienie Kordzi-
kiem Honorowym Sił Zbrojnych.
Medalami pamiątkowymi Wojsk Inżynieryj-
nych „Zasłużony Saper WP” oraz „Zasłużo-
ny dla Wojsk Inżynieryjnych” uhonorowano, 
m.in.: gen. broni Edwarda Gruszkę, dowód-
cę operacyjnego Sił Zbrojnych, gen. dyw. pil. 
Sławomira Kałuzińskiego, zastępcę dowódcy 
Sił Powietrznych, gen. dyw. Bogusława Pac-
ka, rektora-komendanta Akademii Obrony 
Narodowej.
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców 
pod pomnikiem Chwała Saperom, po czym 
jej uczestnicy przeszli na druga stronę Wi-
słostrady, gdzie wieńce i wiązanki kwiatów 
złożono na płycie Czerniakowskiej.

Karolina Anna Kwaśniewska

Gen. broni Edward Gruszka wśród wyróżnionych 
medalami pamiątkowymi Wojsk Inżynieryjnych

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

An
na

 K
w

aś
ni

ew
sk

a

Karolina Anna Kwaśniewska: Mówi się 
o was, że możecie pomylić się tylko 
raz…
– Każda pomyłka w tym zawodzie często 
kończy się śmiercią. Jednak musimy rozgra-
niczyć, czy mówimy o wykonywaniu zadania 
bezpośrednio na polu walki, czy, tak jak w 
przypadku saperów wojsk specjalnych, o 
analizie tego zadania. Jeżeli pomylimy się 
jeszcze przed przystąpieniem do działania, 
to jeszcze mieści się to w granicy błędu. Na-
tomiast jeśli pomylimy się na polu walki, to 
ryzyko jest bardzo duże.

Czym się różni praca sapera w woj-
skach specjalnych od tej w siłach kon-
wencjonalnych?
– Różnice tkwią w umiejętnościach, wiedzy, 
doświadczeniu. W siłach konwencjonalnych 
saper zajmuje się głównie bezpieczeństwem, 
czyli unieszkodliwianiem materiałów wybu-
chowych. W wojskach specjalnych nazywa-
my samych siebie minerami, pirotechnikami, 
ludźmi, którzy zajmują się tym wszystkim, 
co związane jest z materiałami wybucho-
wymi:  nie tylko ich unieszkodliwianiem, ale 
także używaniem tych materiałów, które są 
potrzebne do wykonania danej operacji. Do-
datkowo na misjach bardzo dużą rolę odgry-
wa też umiejętność analizowania wszelkiego 
rodzaju sytuacji, które miały miejsce wcze-

A czy zdarzają się sytuacje, które rów-
nież znamy z filmów akcji, że saper 
musi szybko rozbroić bombę i zastana-
wia się, który kabel przeciąć: czerwony 
czy niebieski?
– Na szczęście nie miałem takiej sytuacji. Nie 
skupiamy się na rozbrajaniu takich ładun-
ków, które mogłyby zagrażać nam samym. 
To nie jest nasza profesja. Nie jesteśmy prze-
znaczeni do indywidualnego działania w ra-
mach operacji takich, jak na filmach: niebie-
ski, czerwony czy żółty? W naszej pracy liczy 
się przede wszystkim informacja o zagroże-
niu materiałami wybuchowymi. Jeżeli takie 
zagrożenie istnieje, chociażby niebezpie-
czeństwo ze strony ajdików, czyli tzw. mini-
pułapek na obiekcie, wtedy neutralizujemy 
je własnymi siłami lub przekazujemy sprawę 
odpowiednim służbom, przykładowo sape-
rom wojsk konwencjonalnych, którzy w ta-
kich zadaniach się specjalizują. 

Jak można przeciwdziałać zagrożeniu 
płynącemu ze strony wspomnianych 
przez Pana mini-pułapek? 
– Na żadnej misji nigdy nie zdarzyło się, by 
saperzy pierwsi wiedzieli, gdzie te ładunki 
zostały założone. Zawsze ktoś na nas polu-
je i zawsze będzie szukać takiego miejsca, 
takiej okazji, by nas zaskoczyć. Większość 
przypadków, które analizowałem wraz z ko-

śniej i wyciąganie z nich wniosków, które po-
tem przydają się przy planowaniu kolejnego 
zadania. Około osiemdziesiąt procent naszej 
pracy stanowi działalność o charakterze ana-
litycznym. 

Na filmach akcji z udziałem komando-
sów często widzimy sceny, kiedy pod-
czas wykonywania operacji najpierw 
wychodzą saperzy i sprawdzają teren, 
dopiero potem wkraczają pozostali 
członkowie zespołu. Czy to prawdziwy 
obraz pracy komandosów?
– Trzeba mieć świadomość, że filmy akcji 
są tak skonstruowane, żeby akcja, zwykle 
brawurowa, rzeczywiście dominowała. Dla 
ludzi, którzy obserwowaliby naszą pracę z 
zewnątrz, mogłaby się ona wydać nudna. Na 
filmie trudno byłoby pokazać żołnierza, który 
przez większość czasu poświęca na analizę 
wieloźródłowych informacji, próbując wycią-
gnąć z nich ważne dane dla planowanej ope-
racji. Oczywiście operacje, w których wejście 
na obiekt następuje przy użyciu materiałów 
wybuchowych, również mają miejsce. Acz-
kolwiek nie zdarza się to często.  To już na-
prawdę ostateczność, kiedy musimy użyć ma-
teriałów wybuchowych, gdyż wszelkie inne 
metody wejścia na ten obiekt nie są możliwe 
do zastosowania. W filmach chętnie się je wy-
korzystuje, gdyż są one widowiskowe.

Od nich wszystko się zaczyna
Choć ich praca wygląda bardziej spektakularnie na filmach niż w rzeczywistości, na ich barkach spoczywa po-
wodzenie całej operacji i bezpieczeństwo zespołu. O zawodzie sapera ze specjalistą w tej dziedzinie, uczestni-
kiem misji w Iraku i w Afganistanie, oficerem zespołu bojowego Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu 
rozmawiała Karolina Anna Kwaśniewska
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legami, dotyczyły sytuacji po zamachu. To 
pokazuje, że saper zwykle bywa te pół kroku 
za sprawcą. Ale zdarza się również, że infor-
macja odpowiednio wcześnie zdobyta i ana-
liza poprzedniego zdarzenia podobnego to 
tego, które ma miejsce dziś, może pozwolić 
być nam te pół kroku przed tzw. triggerem, 
czyli człowiekiem, który odpala ładunek, i 
możemy w porę zneutralizować materiał 
wybuchowy.

Czy te ładunki wybuchowe się unowo-
cześniają? 
– Same sposoby emisjowania wybuchu są 
stare jak świat. Zmienia się tylko technolo-
gia. Kiedyś używano bardzo dużych akumu-
latorów, a teraz mamy dostęp do bardzo 
małych baterii o bardzo długiej żywotności. 
Zamachowcy natomiast skupiają się na do-
skonaleniu taktyki, poszukując coraz bardziej 
wymyślnych  sposobów i miejsc, w których 
mogą podłożyć ładunek, tak jak najmocniej 
zaskoczyć na przykład przejeżdżający patrol. 
Jednak sposób działania ładunku oraz ini-
cjatora, który powoduje eksplozję niewiele 
się różni od wersji poprzednich. Oczywiście 
ewolucja polega też na tym, że im lepiej 
znamy budowę materiałów wybuchowych, 
tym bardziej ładunki te są skomplikowane. 
Przykładowo jeżeli detonacja odbywa się 
drogą radiową, sposoby inicjowania są tak 
skonstruowane, by ominąć urządzenia za-
głuszające. Jest to swojego rodzaju zabawa 
w kotka i myszkę. Jedni próbują przechytrzyć 
drugich i to napędza postęp w tej dziedzi-
nie.

Na czym polega modernizacja sprzętu 
saperskiego?
– Od pierwszej zmiany w Iraku w 2003 roku 
po dzisiejszą misję w Afganistanie, widać, że 
sposoby, do jakich uciekają się zamachowcy, 
są coraz bardziej wyszukane, dlatego moder-
nizacja sprzętu musi iść w tym kierunku, by 
zapewnić bezpośrednią ochronę. Polega ona 
na przebudowaniu pojazdów, aby były jak 
najbardziej odporne na ładunki wybuchowe. 
Również wyposażenie sapera, który działa na 
polu walki, ulega unowocześnieniu. Jednak 
dla nas bardziej liczą się rozwiązania kom-
pleksowe obejmujące cały system zabezpie-
czeń. Nie wystarczy dać saperowi wykrywacz 
najnowszej generacji, nie umieszczając go w 
całym systemie procedur i zachowań, które 
dotyczą wszystkich żołnierzy wyjeżdżających 
na misje. Każdy dla własnego i innych bez-
pieczeństwa musi przestrzegać świętych za-
sad obowiązujących na polu walki.

Czy na misjach wykorzystuje się roboty 
saperskie? 
– Oczywiście. Roboty są wykorzystywane 
przez wyspecjalizowane ekipy. Mamy to 
szczęście, że i nasze pododdziały również 
wykorzystują już roboty, które bardzo uła-
twiają pracę. Życie człowieka-żołnierza jest 
najważniejsze, a maszynę zawsze można od-
kupić. W naszym działaniu pomoc stanowią 
także psy saperskie, które szkolone są do wy-
krywania materiałów, choć ich zastosowanie 
ma większą przydatność w pracy saperów 
wojsk konwencjonalnych, którzy dzień w 

dzień muszą przecierać szlak na trasach pa-
troli, aby zapewnić imbezpieczeństwo. Woj-
ska specjalne korzystają również z jeszcze 
bardziej wyrafinowanych narzędzi – dronów 
powietrznych zdolnych do detekcji miejsc, 
w których przechowywano, przechowuje się 
lub umieszczono materiały wybuchowe.

Czy mógłby Pan się podzielić jakimś 
wydarzeniem związanym z Pana zawo-
dem?
(Śmiech)

Oczywiście takim, którym może się Pan 
podzielić.
– Gdy byłem na misji w Iraku, po zamachu 
bombowym w Karbali w 2004 roku wraz 
z zespołem pojechaliśmy na oględziny, by 
zebrać jak najwięcej informacji z miejsca 
zdarzenia. Dokoła nas pełno było poroz-
rywanych samochodów i fragmentów ciał 
ludzi, którzy zginęli i zostali ranni w zama-
chu. Trzeba było jednak dokonać obserwacji 
miejsca i zebrać potrzebne informacje, starać 
się odtworzyć sytuację sprzed zamachu. Nie 
było czasu na emocjonalne zatrzymywanie 
się nad tym, co się stało. Byłem zdziwiony 
oceną ówczesnego dowódcy posterunku w 
Karbali, który powiedział, że chyba jesteśmy 
niespełna rozumu, podchodząc tak zimno 

do całej sytuacji. To jednak nie był czas i miej-
sce na sentymenty. Saperzy muszą być bar-
dzo odporni psychicznie. Na misji będą pra-
cować w dużym stresie i zagrożeniu życia. 
Mają świadomość, że muszą swoją zadanie 
wykonać jak najlepiej, bo od ich umiejętno-
ści zależy życie tych, którzy z nimi pracują. 
Nam się wydaje, że saper zrobi swoją robotę 
i idzie odpocząć, tymczasem dla niego praca 
dopiero się rozpoczyna. Inni liczą na niego. 
Od rozpoznania pirotechnicznego obiektu 
wszystko się zaczyna. To jest albo zielone 
albo czerwone światło do przeprowadzenia 
operacji. 

Czym powinien się charakteryzować 
profesjonalny saper?
– Dobre pytanie, tylko nie wiem, czy do mnie 
(śmiech). Wydaje mi się, że powinien umieć 
podejść do swojej pracy „na chłodno”. Cza-
sem widzimy na szkoleniach, że komuś drżą 
ręce, gdy usłyszy detonowane materiały 
wybuchowe. A w tej pracy najważniejsze 

jest opanowanie emocji, bo im jestem spo-
kojny, tym więcej informacji jestem w stanie 
przyswoić. Saper powinien też być spostrze-
gawczy, drobiazgowy i dokładny. Tu nie ma 
miejsca na odpuszczanie pewnych rzeczy. 
Najmniejsze zaniedbanie może sprawić, 
że to będzie ta jedyna, tragiczna pomyłka 
w życiu. 

Gdy tak Pana słucham, to stwierdzam, 
że to bardzo stresująca praca…
– Myślę, że zadania, które stoją przed sape-
rem są taki samo stresujące jak każde inne 
zadania żołnierza wojsk specjalnych. Nikt 
z nas nie odczuwa jakiegoś dodatkowego 
stresu. Każdy lubi, to co robi. To nie jest tylko 
wykonywanie jakiejś czynności od siódmej 
do piętnastej. To jest pasja, której trzeba się 
poświęcić. Żeby być najlepszym, a każdy do 
tego dąży, nie wystarczy przeczytać jedną, 
czy dwie instrukcję. Trzeba szukać informacji 
wszędzie, gdzie się da.

Jak wygląda szkolenie saperów?
– Zaczyna się od podstawowego kursu, który 
przechodzą przyszli operatorzy przejawia-
jący predyspozycje do zostania minerem. 
Na początek należy skonstruować zwykły 
zapalnik lontowy. Później przechodzi się do 
zadań bardziej złożonych: analiza wydarzeń, 

sprawdzanie obiektów pod kątem pirotech-
nicznym. Szkolenie obejmuje również zada-
nia saperów wojsk konwencjonalnych, gdyż 
bardzo ważną rolę, szczególnie na misjach, 
pełni wymiana doświadczeń. Tu nie ma miej-
sca na chowanie informacji dla siebie. Każda 
zmiana zebrane dane przekazuje kolejnej 
zmianie. Dzięki temu praca przebiega spraw-
niej i bezpieczniej. 

Co daje saperowi obecność kapelana?
– Gdy miałem dwadzieścia parę lat nie my-
ślałem, by pójść do kapelana na pogawędkę. 
Dzisiaj, mając te dwadzieścia lat więcej, ma-
jąc za sobą wiele misji i pokorę wobec tego 
czego doświadczyłem i co jeszcze może sta-
nąć na mojej drodze zupełnie inaczej to po-
strzegam.  Kapelan często jest jedyną sobą, z 
którą można porozmawiać na tematy nieko-
niecznie związane z pracą, gdyż ma dystans 
do tego wszystkiego, co się dzieje na polu 
walki. Każdy potrzebuje, kogoś komu może 
się wygadać, nawet saper. 
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„Matko Boża Częstochowska, 
módl się za Polskę, módl się za nami”

(z aktu erekcyjnego lotniczej kapliczki w Septfonds)

Na szlaku pielgrzymki wojskowej do Lourdes…

Patrzę na starannie wykaligrafowany akt 
erekcyjny, który francuska ziemia przecho-
wała przez ponad 50 lat… Rzeczywiście, 
„droga Pielgrzymstwa Polskiego zasłana 
jest cierniem zawodu”. Ale tamci oficerowie 
lotnictwa dobrze wiedzieli, kto jest władny 
wyrwać ich ze stanu apatii i zniechęcenia. 
Uciekali się więc „do Tej, co Jasnej broni Czę-
stochowy” i budowali razem z Francuzami, 
przyjaciółmi Polski, ludźmi dobrej woli, ka-
pliczki z Jej świętym wizerunkiem.
Zanim polscy żołnierze odeszli z obozu in-
ternowania w Septfonds, zamurowali w ka-
pliczce swoisty duchowy testament: „Prosi-
my, aby co roku w dniu 3 Maja, jako w dniu 
święta Narodowego Polski oraz święta Matki 
Boskiej Królowej Korony Polskiej składano 
wiązankę kwiatów polnych w tej kapliczce”. 
Tej prośbie – po 50. Latach – zadośćuczynili 
mieszkańcy tej małej miejscowości, położo-
nej w departamencie 82 – Tarn et Garonne. 
8 maja 1995 r. po Mszy św., którą koncele-
brował proboszcz A. Penavaise wespół z ks. 
Ryszardem Fydą (S Chr), Francuzi razem z Po- 
lakami zebrali się o 15.30 przed kapliczką 
i złożyli bukiet polnych kwiatów. To spotka-
nie z okazji 50. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej miało bardzo uroczysty charakter. 
Ale przecież już od 1992 r. z inicjatywy ks. 
Ryszarda Fydy, Polacy z Tuluzy i departamen-
tu Haute Garonne po Mszy św. w kościele 
St. Rome, gromadzili się przed kapliczką 
w Septfonds na nabożeństwie majowym, 
a w październiku odmawiali różaniec…
Czytam słowa modlitwy zawierzenia Maryi 
Królowej Polski z aktu erekcyjnego kapliczki 
w Septfonds, a w oczach mam jak żywą scenę 
sprzed trzech lat. Jest 24 maja 2010 r. Piel-
grzymka wojskowa wraca z Lourdes. Błękit 
nieba i słońce jak u nas lipcu. Po drodze auto-
kary zatrzymują się niemal w szczerym polu. 
Zdziwienie w oczach zdezorientowanych 
pielgrzymów. Przed Kapliczką w Septfonds 
czekają już na wojskową pielgrzymkę nasi ro-
dacy w ludowych strojach, najmłodsza polska 
emigracja, miejscowe władze i historia, która 
porusza najtwardsze żołnierskie serca.
Kto nas tu przyprowadził?.. To była pielgrzym-
ka zaledwie miesiąc po tragedii smoleńskiej, 
poświęcona przede wszystkim 96. ofiarom 
przerwanego tragicznie lotu do Katynia. Jesz-
cze mamy pod powiekami wyprostowanych 

jak struny i salutujących francuskich oficerów 
w Lourdes, gdy mijał ich polski sztandar od 
sióstr Nazaretanek z Bartres, z czarnym kirem 
po stracie polskiej elity. Na nim napis „Polonia 
semper fidelis” i zatroskane oblicze Matki Bo-
żej Częstochowskiej. To była wojskowa piel-
grzymka do Lourdes przepełniona modlitwą 
w Ich intencji. Naszym zdumionym oczom 
ukazuje się po krótkim marszu pięknie przy-
strojona i ukwiecona kapliczka z Madonną 
o smagłej twarzy z dwiema rysami. 
Oficjalny przedstawiciel polskich władz we 
Francji wręcza Pani Nicole Taillade i byłemu 
merowi Septefond Andre Mignot oraz innym 
osobom zasłużonym w pielęgnowaniu tego 
miejsca medal przyznany przez… śp. Janu-
sza Krupskiego (był wśród 96. ofiar katastro-
fy smoleńskiej).
Żegnamy się z rodakami, zamieszkującymi 
w Departamencie Garonne. Czteroletnia 
osóbka w krakowskim stroju dostaje obrazek 
z Matką Bożą Częstochowską (o. Kamil, pau-
lin z Jasnej Góry, zaopatrzył nas w obrazki 
z modlitwą, by obdarować spotykanych lu-
dzi). Dziewczynka bez słów całuje obrazek.
A jednak testament polskich lotników pozo-
staje w mocy. Na drogach „pielgrzymstwa 
polskiego” we Francji trwa na straży polskie-
go ducha Królowa Polski.

Francuzka zakochana w Polsce
„Nie po raz pierwszy spotykam wśród pro-
stych ludzi w Polsce pamięć przeszłości 
i cześć dla niej… 
Braciszek-analfabeta sam jeden starczy za 
wiele tomów encyklopedii regionalnej. (Ojca 
Teofila) można pytać o wszystko co dotyczy 
klasztoru i jego filii. Nie myli się ani co do 
dat ani co do faktów. Zastępuje przepadłe 
w pożarach archiwa. Ale jego pamięć nie jest 
zakurzonym pergaminem: barwi ją szacu-
nek, miłość, nabożny lęk i zmysł tajemnicy… 
O świcie idę na mszę. Celebrant odprawia ją 
z wielką pompą w obecności chłopa i dwu 
chłopek. Ale wokół ołtarza unoszą się anieli 
z marmuru i złota, anieli ze światła – istoty 
niewidzialne i ich cielesne upostaciowania. 
Pienia liturgiczne rozbrzmiewają w nawie 
wzniosłą pełnią. O, jakaż wielkość jest w tych 
bractwach religijnych, które na pustyni za-
świadczają o istnieniu Boga, tak samo roz-
rzutnie gospodarują muzyką i kadzidłem wo-

bec trojga wieśniaków jakby robiły wobec 
królów i cesarzy. To potwierdzenie katolickiej 
i polskiej wiary na kresach Europy chrześci-
jańskiej, kresach ciągle pustoszonych i żyją-
cych pod nieustanną groźbą, było dla mnie 
głęboko przejmujące”.

Tak patrzyła na Polskę, jej kulturę, trady-
cję religijną rodowita Francuzka Rose Bailly 
z domu Dufour (1890-1976). To fragment jej 
wspomnień z pobytu na Podolu, w klaszto-
rze ojców dominikanów w Podkamieniu.
Ile może zdziałać zachwyt, szacunek, ser-
ce, ręce i umysł, otwarte dla innych? Rosa 
Bailly, poetka, tłumaczka literatury polskiej, 
rodowita Francuzka, zachwyciła się Polską, 
a ten zachwyt przekuła na niezwykle owocną 
pracę nad propagowaniem jak najlepszego 
obrazu naszej ojczyzny w oczach swoich ro-
daków. W swoim kraju promowała polską 
kulturę, historię, literaturę. 
Zadziwiający jest rozmach jej działania i… za-
wstydzająca nas, Polaków, niewdzięczność. 
Rosa Bailly to dziś postać niemal zapomnia-
na. W 1919 r. Bailly założyła stowarzyszenie 
Les Amis de la Pologne (Przyjaciele Polski). 
W czasie akcji plebiscytowej na Śląsku pro-
wadziła we Francji intensywna agitację za 
przyznaniem Śląska Polsce.
Po klęsce Francji w „drolle de guerre”, 
w czerwcu 1940 r., z takim trudem odbudo-
wywana przez naczelnego wodza i premiera, 
gen. Władysława Sikorskiego armia polska we 
Francji uległa rozproszeniu. Wielu polskich 
ochotników, rekrutujących się zarówno z emi-
gracji zarobkowej we Francji oraz tych, którzy 
chcieli dalej walczyć z Niemcami u boku alian-
tów, znalazło się w obozach internowania.
Ta dzielna Francuzka i jej stowarzyszenie na-
tychmiast uruchomili wielostronną pomoc 
dla Polaków – aprowizacyjną, edukacyjną 
i religijną. Już w czerwcu 1940 r. sekretarz 
generalna, stowarzyszenia Les Amis de la Po-
logne, Rosa Bailly zorganizowała namioty dla 
Wojska Polskiego, które miało szansę na dal-
szą walkę u boku Anglików. Żołnierze czekali 
nocą w Saint Jean de Luz na łodzie, często 
w deszczu, by przepłynąć na wyspę.
W sytuacji najtrudniejszej dla żołnierza, któ-
rego pozbawiono broni i perspektywy na 
dalszą walkę, znaleźli się wojskowi ochotnicy 
izolowani w obozach internowania w strefie 
kolaboracyjnego rządu Vichy. Obozy dla inter-
nowanych Polaków powstały w południowej 
części tzw. wolnej strefy; w rejonie Pau, Tuluzy, 
Perpignan, Caylus i Montpellier. Bezczynność 
pogłębiała apatię. Na to nakładały się bardziej 
niż skromne warunki bytowe, skazujące ich na 
wegetację. W tej obozowej opresji bezcenna 
okazała się m.in. inspirująca rola Rosy Bailly, 
która z właściwą sobie empatią i wrażliwością 
rozpoznała, co Polakom w duszy gra. W pią-

– „Tu lotnik polski  leczył swe rany, nabierał sił i modlił się o nowe Skrzydła, tu mo-
dlił się o rozkaz do walki. Lecz droga Pielgrzymstwa Polskiego jest długa, zasłana 
cierniem zawodu. I oto znowu do obozu w Septfonds napływają Żołnierze-Piel-
grzymi, bez Orłów Białych na czapkach, bez broni. Lecz w oczach Duma Żołnier-
ska, a w sercach Wiara w Boga… Przybyli na nowe rozstaje i znaczą je Krzyżem”. 
To fragment z aktu erekcyjnego kapliczki Matki Bożej Częstochowskiej, wzniesio-
nej w 1941 r. przez polskich lotników z obozu internowania we Francji. Butelkę 
z dobrze zachowanym aktem erekcyjnym znaleźli w 1995 r. Francuzi z Septfonds, 
w czasie remontowania polskiej kapliczki.
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tym liście drugiej serii „Listów do Polaków” 
z 10 czerwca 1941 r. zaapelowała o budowę 
kapliczek w miejscach, w których przebywali. 
W czasie przedwojennych wypraw do Polski 
zafascynował ją nasz zwyczaj stawiania ka-
pliczek na rozstajach dróg i krańcach wiosek. 
Z wielką intuicją wiary podkreślała, że pomo-
gą one przyjąć cierpienie z chrześcijańską po-
korą, ofiarować je Bogu, a przez to ustrzec od 
rozpaczy i beznadziei. 
Żołnierze polscy wybudowali trzy kapliczki. 
Pierwsza – w stylu zakopiańskim – powsta-
ła kapliczka w Septfonds. Kolejną, w Cay-
lus, wznieśli internowani w obozach Livron 
i Espagots (nie zachowała się do naszych 
czasów). Trzecią kapliczkę w Idron znają 
wszyscy polscy pielgrzymi wojskowi, którzy 
od ponad 20. lat uczestniczą w Międzyna-
rodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Lourdes 
o 54. letniej tradycji. 
Przy swojej Królowej Polacy zawsze czuli się 
wolni wbrew zewnętrznej opresji, więc na-
tychmiast zabrali się do dzieła.
U schyłku życia Rosa Bailly przeniosła się z 
Paryża na południe Francji, gdzie klimat ła-
godniejszy. Zamieszkała w Pau, 7. kilome-
trów od Idron. Po raz ostatni udało się jej 
odwiedzić tak admirowaną Polskę w 1959 r.
W 1970 r. w „Tygodniku Powszechnym” 
(nr 42) ukazał się list Agaty Paluszkiewiczo-
wej z Poznania, która przebywała w sierpniu 
tego roku w Pau. Od rodziny otrzymała nu-
mer gazety z artykułem prof. Jana Sarnickiego 
o kapliczce w Idron. Postanowiła odwiedzić 
tak zasłużoną dla Polski Francuzkę: – „W jej 
bibliotece – pisze nasza rodaczka – sporo miej-
sca zajmują pozycje literatury polskiej… albu-
my z miast szczególnie jej drogich: Warszawy, 
Poznania i Bydgoszczy. Miło nam było słyszeć 
z jej ust wiele miłych słów o Polsce i Polakach, 
o których szlachetności i bohaterstwie ma 
bardzo wysokie mniemanie. Bardzo tęskni za 
naszym krajem i bardzo chciałaby jeszcze raz 
zobaczyć Polskę, jednak tak długa podróż ze 
względu na nie najlepsze zdrowie i podeszły 
wiek jest raczej niemożliwa. Każde spotkanie 
z Polakami jest dla niej dużą radością, a i nam 
pod koniec wizyty łzy zakręciły się w oczach”.
Przez wiele lat zapomniany i zaniedbany 
grób Rosy Bailly w Pau, został ostatnio od-
nowiony. 
A może jednak Rosa Bailly, już po tamtej 
stronie, ucieszy się kolejnym spotkaniem z 
Polakami? Z Idron do Pau jest zaledwie 7 km. 
Zasłużyła sobie na naszą modlitewną pamięć 
i światełko na grobie – ofiarowane przez ko-
lejne pokolenie polskich żołnierzy.

Idron i nauczyciel Karola Wojtyły
Przed kapliczką w Idron biały orzeł w koronie 
u stóp Bogurodzicy Dziewicy, a wokół pełna 
wojskowa gala. Jeszcze Polska nie zginęła” 
i „Allons enfants de la Patrie” niesie się wo-
kół. Pani mer Idron, Annie Hild, w otoczeniu 
kombatantów polskich i francuskich. Pan 
Zygmunt Szczepaniak dba o polską kapliczkę 
i jest spiritus movens corocznej uroczystości 
w Idron z udziałem polskich pielgrzymów 
wojskowych. Jeszcze do niedawna pełnił 
w Lourdes rolę wolontariusza hospitalnika. 
Wcześniej i obecnie – podobnie jak to czy-
niła Rosa Bailly – obdarza gościną przyby-
łych w Pireneje Polaków oraz pielgrzymów 

podążających przez Lourdes do Santiago de 
Compostela. 
Dziś już siły nie te, co kiedyś, więc się martwi, 
czy jego patriotyczną powinność – czuwania 
nad pamięcią o tym miejscu – podejmie naj-
młodsze pokolenie Polaków, urodzonych już 
we Francji. Tak jak on podjął kultywowanie 
tradycji od swoich rodziców – Stanisławy 
i Franciszka. W 2012 r., najmłodsze poko-
lenie Francuzów, związanych rodzinnie z 
historią kapliczki w Idron, reprezentowała 
17. letnia Lea Legrand, wnuczka jednego z 
budowniczych kapliczki. 
Pan Zygmunt Szczepaniak gromadzi więc 
skrzętnie całą dokumentację. W lokalnej prasie 
francuskiej co roku ukazują się fotoreportaże 
i informacje o uroczystościach przy polskich 
kapliczkach. Czy jest lepszy „ambasador” Pol-
skiego Wojska niż kochające, zawsze bezinte-
resownie serce Maryi Królowej Polski?
W 2005 r. Pan Zygmunt Szczepaniak i jego 
żona Sabina byli gośćmi honorowymi Pieszej 
Pielgrzymki Wojskowej na Jasną Górę. Z rąk 
biskupa polowego Tadeusza Płoskiego otrzy-
mali wówczas na Przeprośnej Górce Medal 
„Milito pro Christo”. 
Po uroczystości przed kapliczką Polacy i Fran-
cuzi wspólnie wyśpiewują cześć Notre Dame 
de Częstochowa na Mszy św. w miejscowym 
kościele. Przed obrazem Pani Jasnogórskiej, 
ofiarowanym dla Kościoła w Idron przez 
grupę polskich pielgrzymów wojskowych 
w 2004 r. nigdy nie brakuje żywych kwia-
tów i modlitwy. W czasie pielgrzymki roku 
2009 po Mszy św. podeszła do mnie starsza 
Francuzka i wskazując na obraz powiedziała 
z wielką czułością: Ma Mere (moja Matka).
W historię Kapliczki Matki Bożej Często-
chowskiej w Idron wpisuje się jeszcze jedno 
nazwisko – znakomitego geografa i geologa, 
utalentowanego malarza – Jana Sarnickiego 
(1904–1985).
To on w latach 1934–1936 uczył w wadowic-
kim liceum Karola Wojtyłę, przyszłego papie-
ża i błogosławionego. 
Umiłowanie przyrody i turystyki Jan Paweł II 
zawdzięczał m.in. takim nauczycielom z Wa-
dowic, jak twórca kapliczki w Idron – prof. 
Jan Sarnicki.
Zmobilizowany 25 sierpnia 1939 r. jako pod-
porucznik Wojska Polskiego walczył we wrze-
śniu z oddziałami wadowickiego 12 Pułku 
Piechoty. Po 17 września przedostaje się przez 
granicę węgierską i zostaje internowany. Po 
pewnym czasie decyduje się na konspiracyjną 
ucieczkę do Francji. Po klęsce Francji w czerw-
cu 1940 r. przechodzi prze kilka obozów inter-
nowania; wreszcie trafia do obozu w Idron, 
gdzie przebywa ok. 700 polskich żołnierzy.
Ten uzdolniony plastycznie geograf zapro-
jektował kapliczkę, orła w koronie oraz mo-
zaikową Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. 
Żołnierze z obozu w Idron z zapałem wzno-
sili kapliczkę, a pracami kierował jeden z nich 
– absolwent Politechniki Warszawskiej, inży-
nier architekt Józef Waltosz.
Motyw kapliczki w Idron pojawia się w wielu 
pracach plastycznych nauczyciela geografii z 
Wadowic. Jak mocno musiało zapaść to dzieło 
w sercu człowieka, który pomagał młodemu 
Karolowi Wojtyle odkrywać urodę polskiej zie-
mi… Ziemi, którą „od Bałtyku, po gór szczyty” 
okrywa ochronny płaszcz Hodegetrii.

W 2004 r. kustoszem wystawy prac plastycz-
nych prof. Jana Sarnickiego w Idron zostaje 
Zygmunt Szczepaniak.
W tym samym roku kapliczka w Idron na 
mocy decyzji władz francuskich zostaje ob-
jęta ochroną zabytków.

Modlitwa Prymasa Hlonda w Lourdes
Wojenne losy zaprowadziły, Sługę Bożego, 
kard. Augusta Hlonda do Francji. W latach 
1940–1943 znalazł schronienie w Lourdes. To 
tam, u stóp Niepokalanej we francuskich Pire-
nejach wypraszał łaski dla Kościoła w Polsce. 
Tam biło modlitewne źródło maryjnego ofia-
rowania narodu polskiego Niepokalanemu 
Sercu Maryi. 8 września 1946 r. milion Pola-
ków zgromadziło się na Jasnej Górze. Do dziś 
w moim domu wisi pamiątka tego zawierze-
nia. Bezcenna, chociaż tylko gipsowa, figurka 
Matki Bożej o niepokalanym grzechem sercu.
Kardynał August Hlond dobrze wiedział, ja-
kim zagrożeniem dla wolności religijnej jest 
władza komunistów.
Gdy wracał po II wojnie światowej do Polski, 
po drodze odwiedził niemiecką mistyczkę Te-
resę Neumann. Towarzyszył mu oficer. Styg-
matyczka ucałowała dłoń kardynała, a potem 
rękę oficera. Wielce zdumiał się tym gestem 
oficer: – „Dlaczego? Jestem oficerem”. – „Je-
steś kapłanem, całuję Twoje kapłaństwo”. 
Oficer nie miał żadnych znaków tożsamości 
kapłańskiej. Prymas wahał się czy wracać do 
Polski, gdzie umacniali swoją władzę komu-
niści. – „Co robić? – pytał. – Czy wracać do 
Polski?” „Wracajcie, Polskę uratuje Czarna 
wędrująca Madonna” – usłyszeli odpowiedź 
niemieckiej mistyczki…
Czy wśród słuchaczy kazania Prymasa Hlonda 
w Lourdes w 1940 r. byli może polscy żołnierze, 
którzy niedaleko Lourdes – w Idron, wystawili 
potem swoją kapliczkę?.. Tego nie wiemy, ale 
to, że swoją modlitwą ochraniał ich w Lour-
des Prymas Polski to pewne. Wtedy w 1940 r. 
mówiąc do rodaków w Lourdes, wskazał na 
Matkę Bożą jako jedyną ucieczkę uciemiężo-
nego narodu. Dwudziestego drugiego paź-
dziernika 1948 roku, tuż przed swoją śmiercią, 
nawoływał „Walczcie i pracujcie pod opieką 
Maryi. Nie rozpaczajcie, nie opuszczajcie rąk, 
trwajcie wiernie. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, 
będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej – 
Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję”!
Ten duchowy testament Prymasa Hlonda 
podjęli wielcy czciciele Maryi – Prymas Ty-
siąclecia, Stefan Kardynał Wyszyński i Papież 
Jan Paweł II. 
„Żywa wiara w potęgę Matki Najświętszej 
była zobowiązująca dla mnie, Jego następ-
cy. Widzenie prorocze umierającego Pryma-
sa Hlonda dokonuje się, mimo tylu lat walki 
mocarzy ciemności z Kościołem w Polsce”- 
mówił Prymas Stefan Wyszyński. 
A błogosławiony Jan Paweł II podczas ostat-
niej pielgrzymki do Polski w 2002r. na kra-
kowskich Błoniach 18 sierpnia modlił się:
„Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie pole-
cam mój naród, Tobie ufam i Tobie jeszcze 
raz wyznaję: Totus Tuus Maria, Totus Tuus.”

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

* Autorka dziękuje Panu Zygmuntowi Szczepania-
kowi i wojskowym geografom, Panu mjr. Piotrowi 

Szarko i Łukaszowi Stefaniakowi za pomoc. 
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„Na Anioł Pański biją dzwony,/niech będzie Maria pozdrowiona,/niech będzie 
Chrystus pozdrowiony.../Na Anioł Pański biją dzwony,/w niebiosach kędyś głos 
ich kona…”. Tak rozpoczyna się znany wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera, 
jeden z utworów, które poetyckim słowem próbują uchwycić nastrój i sens 
chwili, kiedy rozlega się głos dzwonów, a fale ich harmonijnych tonów „idą 
nurtem przez dal rozległą, napełniając ją zwiastowaniem świętości. Zwiasto-
waniem dali, zwiastowaniem Boga bez miar i bez granic, zwiastowaniem tę-
sknoty i nieskończonego wypełnienia” (Romano Guardini, Znaki święte, Wro-
cław 1991). Dzwony są znakiem chrześcijańskiego świata. Ich dźwięk, który 
słychać z daleka, oznajmia o obecności wspólnoty wiary i świątyni – Domu 
Boga Żywego. Dźwięk dzwonu nie ma tylko wartości użytkowej, jego funkcja 
nie kończy się na zwoływaniu wiernych na modlitwę, towarzyszeniu liturgii 
i ceremoniom kościelnym. W perspektywie religijnej dźwięk wykonanego 
z brązu dzwonu ma bardziej doniosłe znaczenie. Służy do sygnalizowania obec-
ności sacrum, więcej, uświęca przestrzeń, w której niesie się jego dźwięk. 

Ponieważ dzwony służą do celów świętych 
poczęto je błogosławić i poświęcać. 
Poprzez obrzęd konsekracji dzwon był włą-
czany do sfery sacrum, obrzęd ten stanowi 
odwzorowanie obrzędu chrzcielnego, wpro-
wadzającego neofitę do społeczności wier-
nych, czyniącego zeń „nowe stworzenie” 
(2 Kor 5,17). Konsekracji dzwonu towarzyszy 
rytuał obmycia go wodą święconą, okadze-
nia spalanym pod dzwonem kadzidłem, na-
mszczenia olejem świętym, nadania imienia, 
wreszcie, na wzór katechumenów, przykry-
cie białą materią, stanowiącą nawiązanie 
do białej szaty ofiarowanej ochrzczonemu, 
która ukazuje, że „przyoblekł się w Chrystu-
sa” (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystu-
sem. Uroczystego poświęcenia (konsekracji) 
dzwonu dokonuje biskup lub wyższy prze-
łożony zakonny. Nowy obrzęd poświęcenia 
dzwonów, który został wprowadzony w 
1984 r. jest bardziej prosty i zwięzły. Z tek-
stu poświęcenia zniknęło m.in. wskazywa-
nie na rolę dźwięku dzwonu, który pomoże 
odpędzić „nieprzyjaciela, zapobiec zarazie, 
zatrzymać przynoszące nieszczęście żywioły: 
gromy, nawałnice, powodzie. 
Wspomniałem, że dzwonom nadawane są 
imiona. Zwyczaj ten wprowadził w 968 r. 
papież Jan XIII. Poświęcając dzwon do rzym-
skiej Bazyliki Laterańskiej, nadał mu imię Jan. 
Od tego czasu rozpowszechnił się zwyczaj 
nadawania dzwonom imion, ale niekiedy 
nadawano im nazwy symboliczne: Tuba Dei, 
Gratia Dei, Hosanna. 
Zewnętrzna powierzchnia dzwonów jest 
zwykle zdobiona, umieszcza się na niej 
oprócz imienia ornamenty, herby fundato-
rów, biskupa sprawującego w tym czasie 
rządy, nazwisko ludwisarza – wykonawcy 
dzwonu, datę odlania, także pobożne sen-
tencje, m.in. Ave Maria, O rex gloriae Christe 
veni cum pace (O królu chwały przyjdź z po-
kojem), Mors crimium (Śmierć dla grzechu), 
Vita meritorum (Życie zasłużonym). 
Pierwsze wzmianki o dzwonach chrześcijań-
skich pochodzą z końca VI w., m.in. w ży- 
ciorysie św. Kolumbana jest mowa o tym, że 
udawał się do kościoła pulsante sampana 
(gdy uderzał dzwon). We wczesnych wie-

kach chrześcijaństwa, szczególnie wtedy, 
gdy trwały prześladowania, nie było mowy 
o jakimkolwiek ostentacyjnym, dźwięko-
wym przekazywaniu informacji. O terminie 
zgromadzenia modlitewnego wierni byli po-
wiadamiani przez diakonów, którzy chodzi-
li od domu do domu. Używanie dzwonów 
upowszechniło się poczynając od VIII i IX w.; 
stały się trwałym elementem chrześcijańskie-
go świata, ich głos towarzyszy życiu pokoleń 
wyznawców Chrystusa, członków Kościoła. 
Jeden z dawnych dokumentów papieskich 
definiuje przeznaczenie dzwonu: „…chwalę 
Boga żywego, zwołuję lud, gromadzę du-
chowieństwo, opłakuję zmarłych, odpędzam 
zarazę, uświetniam uroczystości”. Niegdyś 
dzwony odzywały się w ciągu dnia kilkakrot-
nie. Różne były też sposoby dzwonienia: ude-
rzenia pojedyncze, podwojone, zróżnicowane 
tempo, czas – ich język był powszechnie ro-
zumiany. Oprócz ogólnych zasad obowiązu-
jących w całym Kościele, synody lub dekrety 
poszczególnych biskupów wprowadzały do-
datkowe zarządzenia o dzwonieniu, związane 
z określonym kościołem lub diecezją, niektóre 
z tych postanowień, wspartych o pobożne 
fundacje, przetrwały do dziś, np. każdego 
wieczoru rozlega się dzwon sandomierskiej 
katedry wzywając do modlitwy za poległych 
w bitwie pod Warną w 1444 r. Zanikł zwyczaj, 
wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII 
uderzenia w dzwony w godzinę po zmierz-
chu, wzywając do modlitwy za umarłych. Nie 
dzwoni się już sygnaturką – małym dzwon-
kiem umieszczonym na kościelnej wieży 
w czasie Mszy św. w chwili odczytania Ewan-
gelii i Przeistoczenia. Według Kodeksu Prawa 
Kanonicznego dzwonu używa się do wzywa-
nia wiernych na nabożeństwo, podczas pro-
cesji z Najświętszym Sakramentem, na Anioł 
Pański, podczas uroczystego przyjęcia bisku-
pa, podczas pogrzebu, w mniejszych wspólno-
tach parafialnych zawiadamia się o śmierci jej 
członka. Dzwonienie jest zabronione w czasie 
Triduum Paschalnego (od Wielkiego Czwart-
ku do Wielkiej Soboty). Decyzje o dzwonieniu 
dla celów świeckich, np. dla uczczenia rocznic 
historycznych wydarzeń, ma prawo podejmo-
wać jedynie biskup ordynariusz. Taką decyzję 

podjął ostatnio metropolita warszawski kard. 
Kazimierz Nycz, zarządzając, aby w rocznicę 
powstania w warszawskim getcie odezwały 
się dzwony kościołów archidiecezji warszaw-
skiej i bp Józef Guzdek w odniesieniu do sto-
łecznych świątyń wojskowych. 
Dziś w większości kościołów uruchamia się 
i wstrzymuje dzwony elektrycznym sygna-
łem. Przez wieki czyniono to za pomocą 
grubego sznura. Wiązała się z tym funkcja 
dzwonnika kościelnego, zwykle doskonałe-
go znawcy „duszy dzwonu”, mistrza w wy-
dobywaniu jego tonów. 
Do Polski dzwony przybyły wraz z chrześci-
jaństwem. Musiało być ich już dużo, skoro 
czeski kronikarz Kosmas, relacjonując najazd 
księcia czeskiego Brzetysława w 1039 r., pi-
sze że najeźdźcy na więcej „niż stu wozach 
wieźli olbrzymie dzwony i wszystek skarb 
Polski”. Najstarsze z zachowanych polskich 
dzwonów pochodzą z XIV w. (dzwon Nowak 
z katedry wawelskiej, dzwon w kościele far-
nym w Bieczu, dwa dzwony w kościele św. 
Jakuba w Sandomierzu). Wielką sławę zyskał 
wawelski dzwon Zygmunta, odlany w 1520 
roku na polecenie króla Zygmunta Starego 
w krakowskiej ludwisarni Hansa S. Behama 
z Norymbergi, ważący ok. 8 ton. Jego dźwięk 
towarzyszy drodze Kościoła i ważnym wyda-
rzeniom w dziejach ojczyzny. 
Zwykle dzwony umieszczone są w dzwon-
nicach, wolnostojących budynkach w for-
mie kilkukondygnacyjnej wieży. Dzwonnice 
katedralne tradycyjne mają pięć dzwonów, 
kolegiackie trzy, parafialne dwa-trzy. Niekie-
dy na szczycie dzwonnicy umieszczone jest 
wyobrażenie koguta. To stary symbol chrze-
ścijański związany z zaparciem się Chrystusa 
przez św. Piotra. Ale w tym wypadku znaczy 
co innego. Kogut, który siedzi na szczycie 
wieży dzwonnej, niczym na strażnicy „ocze-
kuje wzejścia Gwiazdy Porannej, a kiedy ta się 
pojawia, jego głos wtóruje głosom dzwonów 
wschodzącego dnia, przepędza noce demo-
ny, zapowiadając wieczne zmartwychwstanie 
Słońca Sprawiedliwości” (Jean Hani, Symboli-
ka świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1998). 
Słońca Sprawiedliwości – Chrystusa.

Jędrzej Łukawy

Dzwony
Symbolika chrześcijańska
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W wieży Bazyliki św. Piotra zawisło sześć 
dzwonów. Patronem największego z nich
jest Św. Marek. Rozbrzmiewa on
obwieszczając śmierć lub wybór papieża
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Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Władysław Pa- 
dacz urodził się 2 mar-
ca 1900 r. w Ciano-
wicach koło Olkusza, 
jako syn Jana i Kata-
rzyny z Nowakow-

skich. Po zdaniu matury wstąpił do Szkoły 
Podchorążych w Warszawie. 30 lipca 1920 r. 
wyjechał na front, jako starszy szeregowy 
205 pułku piechoty. Wziął udział w bitwie 
warszawskiej. Za bohaterstwo w czasie woj-
ny polsko-bolszewickiej został odznaczony 
Orderem Virtuti Militari V klasy numer 3247.
Po zakończeniu wojny rozpoczął studia na 
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. 
W 1924 r., po uzyskaniu dyplomu, wstąpił do 
Metropolitalnego Seminarium Duchownego. 
25 września 1927 r. w archikatedrze war-
szawskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
bp. Stanisława Galla, biskupa polowego WP. 
W 1928 r. uzyskał doktorat prawa kanoniczne-
go na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.
Po powrocie do kraju był wikariuszem w Ja-
zgarzewie, Jeruzalu i w Warszawie (Bazylika 
Serca Jezusowego, parafia Świętego Floria-
na). W 1931 r. został dyrektorem Niższego 
Seminarium Duchownego w Warszawie. Od 
1934 r. był profesorem w Metropolitalnym 
Seminarium Duchownym. W 1938 r. został 
wybrany posłem na Sejm z okręgu Warszawa 

– Praga z listy Obozu Zjednoczenia Narodo-
wego. 28 kwietnia 1939 r. został mianowany 
kapelanem rezerwy. 28 lipca 1939 r. został po-
wołany do czynnej służby w WP i mianowany 
naczelnym kapelanem Legii Akademickiej.
30 sierpnia 1939 r. został kapelanem 1 pułku 
lotniczego, który wchodził w skład Brygady 
Pościgowej. W kampanii polskiej 1939 r. prze-
szedł szlak bojowy pułku prowadzący przez 
Brześć, Kowel, Łuck, Brody i Tarnopol. Po agresji 
sowieckiej przekroczył granicę rumuńską. Zo-
stał osadzony w obozie w Babadag, gdzie był 
kapelanem polskich lotników. 8 lutego 1940 r. 
został przeniesiony do obozu w Targoviste, 
skąd zbiegł. Dotarł do Francji. 31 marca 1940 
r. wstąpił do WP w Punkcie Zbornym w Paryżu. 
8 kwietnia 1940 r. został mianowany kapela-
nem w 1 Dywizji Grenadierów. Brał udział w 
kampanii francuskiej 1940 r. Z żołnierzami 1 
dywizjonu rozpoznawczego uczestniczył w wy-
padach i akcjach rozpoznawczych. 22 czerwca 
dostał się do niewoli. Osadzono go w oflagu 
XVII A w Edelbach w Austrii. W obozie był ka-
pelanem konspiracyjnej grupy oficerów.
11 maja 1945 r. po uwolnieniu z niewoli wstą-
pił do WP w Paryżu. 14 czerwca mianowano 
go kapelanem w Centrum Wyszkolenia Wojsk 
Pancernych oraz wykładowcą w Szkole Pod-
chorążych Kawalerii Pancernej w Galipoli. W 
kwietniu 1946 r. został awansowany na sto-

Ks. pułkownik Władysław Padacz (1900–1974), 
kapłan archidiecezji warszawskiej, kapelan 1 pułku lotniczego

pień starszego kapelana, 14 czerwca 1946 r. 
zdemobilizowany. Został prorektorem Pol-
skiego Seminarium Duchownego w Rzymie.
We wrześniu 1947 r. wrócił do kraju. Został 
rektorem kościoła Św. Anny w Warszawie. 
Odbudował kościół, a w 1949 r. przyczynił się 
do jego uratowania, kiedy w związku z budo-
wą Trasy W-Z świątyni groziło zawalenie. Od 
1949 r. był wykładowcą prawa wyznaniowego 
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym. 
13 września 1952 r. został kapelanem księdza 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Od 1950 r. 
pracował w Kurii Metropolitalnej Warszaw-
skiej, m.in. od 1964 r. był oficjałem Sądu Me-
tropolitalnego.
W 1957 r. został mianowany kanonikiem gre-
mialnym Kapituły Metropolitalnej Warszaw-
skiej. W 1959 r. został prałatem domowym 
Ojca Świętego Jana XXIII. W 1972 r. Ojciec 
Święty Paweł VI mianował go protonotariu-
szem apostolskim, tj. infułatem. 16 kwietnia 
1970 r. otrzymał awans na stopień pułkow-
nika rezerwy. Zmarł 26 marca 1974 r. w War-
szawie. Spoczywa w grobie kapłańskim na 
Cmentarzu Powązkowskim.
Odznaczony był również Krzyżem Walecz-
nych, Orderem Odrodzenia Polski, Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, Croix de Guerre i Corona 
d’Italia.

Bogusław Szwedo

W styczniu 1979 r. Jan 
Paweł II, zwracając się 
do tłumów w Mexico 
City, powiedział: „W mo- 
jej Ojczyźnie mawia się: 
Polonia semper fidelis”. 

Chciałbym także powiedzieć: Meksyk 
semper fidelis, zawsze wierny. W istocie 
historia religijna tego narodu jest histo-
rią wierności”. 
Meksyk czekał długo na ten film, odsłaniają-
cy prawdę o męczeństwie meksykańskich ka-
tolików, którzy walczyli z masońską władzą 
pod sztandarami Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i umierali z okrzykiem: Viva Cristo Rey 
(niech żyje Chrystus Król). Świat ma szansę do-
wiedzieć się o tym z filmu „Cristiada” w reż. 
Deana Wrighta. Ale czy świat chce prawdy o 
prześladowaniu katolików, gdy wzmagają się 
coraz bardziej wyrafinowane i ukryte metody 
represji wobec Kościoła Katolickiego? Film na-
potyka przeszkody dystrybucyjne, podobnie 
jak „Pasja” Mela Gibsona. Scena męczeństwa 
jednej z głównych postaci (wyniesionej na oł-
tarze przez Benedykta XVI w 2005 r.) to jakby 
zamierzony artystycznie cytat z tamtego filmu 
i drogi krzyżowej Chrystusa. Odnajdujemy też 
w filmie przepiękne kadry, stylistycznie na-
wiązujące do filmu „Drużyna pierścienia” (wg 

Milczenie dzwonów i…  świata
prozy angielskiego katolika Tolkiena). Scena 
podniesienia w czasie Mszy św. w górach na 
tle lasu krzyży w dolinie – świeżego cmentarza 
niewinnych ofiar terroru federales – dotyka 
głębi duchowości chrześcijańskiej.
Film Cristiada przerywa zmowę milczenia wo-
kół tematu tak dziś niepoprawnego politycznie. 
I jeśli padają zarzuty niektórych recenzentów 
filmu, że w sposób niewystarczający wyświetla 
on historyczny kontekst kontrrewolucji katolic-
kiej w Meksyku w latach 1926-1929, to prze-
cież bezcenną wartością jest pokazane w filmie 
autentyczne świadectwo wiary meksykańskich 
katolików. Główne postaci filmu to w więk-
szości męczennicy wyniesieni na ołtarze przez 
Jana Pawła II i Benedykta XVI. Nawrócenie ge-
nialnego dowódcy, generała Enrigue Gorestie-
ty, który staje na czele katolickiego powstania, 
to materiał do głębokiej refleksji dla sceptyków 
i agnostyków. Ten zdystansowany mason, ate-
ista, towarzysz walki prezydenta Callesa, na-
zywanego „meksykańskim Neronem”, oddaje 
wszystko, co dotąd kochał, Chrystusowi. W tej 
roli słynny aktor Andy Garcia. W czasie rozmo-
wy ze swoim byłym politycznym towarzyszem, 
prezydentem Callesem, de facto wyznaje swo-
ją wiarę: - „Meksyk nie jest ani mój, ani twój. 
Meksyk jest w rękach Boga”. Piękną żonę ge-
nerała, osobę wierzącą, która dba o katolickie 

wychowanie ich córek, odtwarza słynna aktor-
ka Eva Longoria. Kreacja Petera O’Toole jako 
sędziwego kapłana, który oddaje życie w obro-
nie Chrystusa i „rodzi” duchowo najmłodszego 
wiernego ucznia – to esencja prawdy Ewan-
gelii. Kielich goryczy wyznawców Chrystusa w 
Meksyku przepełnił dekret prezydenta Callesa 
z 33. antykościelnymi artykułami, przybity na 
drzwiach wszystkich kościołów. Kościoły, klasz-
tory i zakonne przytułki zostały ogłoszone 
własnością państwa. Uroczystości religijne mo-
gły odbywać się jedynie we wnętrzu świątyń, 
„pod nadzorem państwa”. Zakazano nauki 
religii, tak w szkołach publicznych, jak i pry-
watnych. Zniesiono zakony, Księży miał obo-
wiązywać zakaz noszenia sutanny w miejscach 
publicznych. Zakazano bicia dzwonów.
„Cristiada” kończy się w momencie podpisa-
nia porozumienia z rządem. Kulisy rozmów 
dyplomatycznych odsłaniają prawdziwe gry 
interesów.
Koniec (?) zmagań Cristieros ogłaszają bijące 
dzwony. Dzwon w tradycji katolickiej miał bu-
dzić sumienia, odstraszać złe duchy czyli siły 
ciemności. Bił też na trwogę – w razie nadcią-
gającego niebezpieczeństwa.
Porozumienie z rządem, który obiecał amne-
stię dla wszystkich przywódców katolickich… 
rozpoczęło krwawą rozprawę z nimi. Wszyst-
kich skrytobójczo zamordowano. Ciąg dalszy 
- już nie filmowy - nastąpił…

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Delegacji, w której uczestniczą polscy par-
lamentarzyści, generałowie Wojska Pol-
skiego oraz kombatanci przewodniczył Jan 
Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Uroczystości rocznicowe rozpoczęły się Mszą 
św. sprawowaną w kościele św. Pawła w La 
Valette.
- Miłość do Boga i Ojczyzny zawsze poddawa-
ne są próbie – mówił w homilii bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podkreślał, że społecz-
ność zamieszkująca wyspę „pozostała wierna 
wolności, płacąc za to wysoką cenę”. – Pomimo 
strat oparła się inwazji wojsk faszystowskich 
Niemiec i Włoch – podkreślał. Biskup Guzdek 
przypomniał, że także na Malcie, podobnie jak 
w innych miejscach okupowanej Europy, krew 
przelewali polscy żołnierze, głównie maryna-
rze z niszczyciela ORP „Kujawiak”, a także ORP 
„Garland”, „Piorun” i „Błyskawica”. – Wielu z 
nich zapłaciło cenę najwyższą – mówił.
Nawiązując do słów Ewangelii, bp Guzdek 
podkreślał, że obrońcy Malty byli tymi, którzy 
podobnie jak św. Piotr usłyszeli pytanie: Czy 
miłujesz mnie więcej aniżeli ci? – Umiłowanie 
wolności i podjęcie walki było zdecydowa-
nym opowiedzeniem się po stronie Chrystusa, 
przeciwko siłom zła. Pytanie o „umiłowanie 
Chrystusa” powinno stawiać sobie każde ko-
lejne pokolenie – powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli członkowie polskiej 
delegacji, m.in. bryg. Krzysztof Szymański 
z BBN, przedstawiciel Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego, gen. bryg. Sławomir 
Pączek, wysłannik Szefa Sztabu Generalnego, 
przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, par-
lamentarzyści oraz blisko stu kombatantów. 
Na Maltę przybyli również weterani II wojny 

Hołd obrońcom Malty

światowej z Anglii i Kanady. Obecni są rów-
nież biskup ewangelicki Mirosław Wola i ks. 
płk Michał Dudicz z prawosławnego ordyna-
riatu wojskowego.
Po Mszy św. delegacja złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze pod pomnikami: Great Siege Bell Me-
morial oraz War Memorial.
Minister Ciechanowski w trakcie uroczystości 
pod pomnikami przypomniał udział w obro-
nie wyspy polskich marynarzy i pilotów oraz 
deszyfrantów, którzy złamali kod Enigmy. 
Drugiego dnia uroczystości odbyły się w 
Kalkarze. Hołd poległym marynarzom i lot-
nikom oddano na miejscowym cmentarzu, 
gdzie spoczywa prawie 1,2 tys. żołnierzy 
(pochowani są tam głównie Brytyjczycy), 
którzy polegli w walce z siłami III Rzeszy i 
faszystowskich Włoch. Znajdują się tam tak-
że groby polskiej załogi ciężkiego bombow-
ca „Halifax” nr DT 542 ze 138, Brytyjskiego 
Dywizjonu Specjalnego: por. pil. Krzysztofa 
Dobromirskiego, por. Zbigniewa Idzikow-
skiego, por. pil. Stanisława Pankiewicza, 
sierż. Romana Wysockiego, st. sierż. Oskara 
Zielińskiego i sierż. Alfreda Kleniewskiego. W 
obronie Malty zasłużyli się także polscy ma-
rynarze, m.in. z ORP „Kujawiak”, który zato-
nął w kwietniu 1942 r., patrolując wejście 
do portu Valletta, stolicy Malty. W Kalkarze 

Z okazji 71. rocznicy obrony Malty, jej 
mieszkańcy wraz z polską delegacją, od-
dali hołd poległym w walkach z Niemcami 
i Włochami w 1941 i 1942 roku. W koście-
le św. Pawła w La Valetta biskup polowy 
WP Józef Guzdek celebrował Mszę św. w 
intencji poległych w obronie Malty pol-
skich marynarzy i pilotów. Delegacja zło-
żyła także kwiaty pod pomnikami: Great 
Siege Bell Memorial oraz War Memorial.

znajdują się także groby dwóch marynarzy z 
załogi okrętu podwodnego ORP „Sokół”.
Malta z racji swojego położenia znalazła się 
w centrum działań podczas II wojny świato-
wej. Stanowiła ona główne lotnisko, z które-
go alianckie samoloty atakowały konwoje z 
zaopatrzeniem dla Afrika Korps gen. Erwina 
Rommla. Początkowo nie doceniano jej zna-
czenia strategicznego. Jednak miała ona stać 
się miejscem jednej z ważniejszych bitew śród-
ziemnomorskiego obszaru działań.
Od czerwca 1941 - do lipca 1942 r. Włochy i 
Anglia koncentrowały się na ochronie żeglu-
gi zaopatrującej wojska w północnej Afryce. 
Do planowanej przez państwa Osi inwazji na 
Maltę w 1942 r. ostatecznie nie doszło. Jednak 
w wyniku walk szacuje się, że na wyspę spa-
dło około 14 tys. ton bomb, zginęło 1,5 tys. 
mieszkańców, a blisko 4 tys. zostało rannych.
W działaniach na Morzu Śródziemnym aktyw-
nie uczestniczyły jednostki Polskiej Marynar-
ki Wojennej i Polskiej Marynarki Handlowej. 
W eskorcie konwojów na Maltę brały udział 
niszczyciele: ORP „Garland”, ORP „Piorun 
(1940), ORP „Ślązak” i ORP „Kujawiak” (zato-
piony 16 czerwca 1942 r.).
W działaniach na Morzu Śródziemnym szcze-
gólnie wsławiły się okręty podwodne ORP 
„Sokół” i ORP „Dzik”, nazwane „strasznymi 
bliźniakami”. Załogi na okrętach wywiesiły pi-
rackie bandery „Jolly Roger” i na nich nanosiły 
zwycięstwa i trudne misje.
Nie obyło się bez strat. Na minach 15 czerwca 
1942 r., opodal maltańskiej La Valetty, zatonął 
spiesząc z pomocą innemu niszczycielowi ORP 
„Kujawiak”. Większość załogi została urato-
wana, zginęło 13 marynarzy.
Po kapitulacji Włoch (8 września 1943 r.) 
działania morskie przeniosły się na Morze Li-
guryjskie oraz na Adriatyk i Morze Egejskie. 
Działania marynarzy polskich w konwojach 
i bitwach morskich na Morzu Śródziemnym 
zostały upamiętnione na Grobie Nieznane-
go Żołnierza w Warszawie, napisem na jed-
nej z tablic po 1990 r. - „Morze Śródziemne 
11 IV 1940 - 30 XII 1944”.

Krzysztof StępkowskiFo
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Cmentarz w Kalkarze

Msza św. w kościele pw.  św. Pawła w La Valetta 
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Punktualnie o godz. 10.00 w archidiecezji 
warszawskiej i kościołach wojskowych w 
stolicy zabrzmiały kościelne dzwony.
Uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów 
Getta rozpoczęły się od odegrania hymnu 
państwowego. 
– Warszawa, w której przed II wojną świato-
wą jedną trzecią mieszkańców stanowili Ży-
dzi, od wieków była domem tysięcy żydow-
skich rodzin, ludzi takich jak Isaac Bashevis 
Singer czy Janusz Korczak, Mordechaj Anie-
lewicz, Marek Edelman czy Israel Gutman. Ta 
Warszawa stała się za sprawą obłąkańczego 
planu niemieckiego największym gettem 
okupowanej Europy – mówiła Hanna Gron-
kiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.
Bronisław Komorowski w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę, iż nie ma takiej drugiej sto-
licy europejskiej stolicy jak Warszawa, gdzie 
wojna odcisnęłaby mocniej swoje straszne 
piętno zniszczenia i śmierci. – Nie ma takiej 
drugiej stolicy, która by tak jak Warszawa 
trzykrotnie walczyła z hitlerowskim najeźdź-
cą – mówił, wskazując na kampanię wrze-
śniową 1939 r., powstanie w getcie w 1943 r. 
i Powstanie Warszawskie.
Przytoczył też słowa Władysława Bartoszew-
skiego, który przed laty powiedział, iż „pod-
czas wojny każdy Polak był zagrożony śmier-
cią, natomiast każdy Żyd był skazany na 
śmierć”. – Na tej ziemi ten wyrok był skrupu-
latnie, z zimną krwią i gorliwie wykonywany. 
Niemieccy naziści uczynili z getta prawdziwe 
piekło na ziemi. Prześladując Żydów odwo-
łali się do najbardziej niskich instynktów – 
zaznaczył prezydent Komorowski. W jego 
ocenie, powstanie w getcie było „ostatnim 
zrywem ludzi pozbawianych godności, na-
dziei, często dramatycznie osamotnionych 
w swej walce o przetrwanie” a „istotą po-

wstańczego zrywu było 
prawo do godności, nie 
tylko do godnego umiera-
nia, ale walczenia z bronią 
w ręku”.
Prezydent RP odznaczył 
Krzyżem Wielkim Orderu 
Odrodzenia Polski ostat-
niego z żyjących z kręgu 
dowódców powstania w 
getcie - Symchę Ratajzera-
Rotema ps. „Kazik” za wy-
bitne zasługi na rzecz dia-
logu polsko-żydowskiego i 
kultywowania pamięci.
– Jestem jednym z trojga 
żyjących powstańców. Lu-
dzie odchodzą, taka jest 
kolej rzeczy, ale ważne żeby 
pozostała pamięć – mówił 
Symcha Rotem. – Wszyscy 
byliśmy obywatelami Polski 
i Polska była naszym kra-
jem. Powstanie było pierw-
szym i końcowym rozdzia-
łem tragedii Żydów. Dzisiejszy dzień należy do 
tych, którzy zginęli. Ciszy, pustki po nich nie 
wypełni nic.(…) Nigdy więcej wojny, bo życie 
ludzkie jest święte  – zaznaczył. 
Podczas uroczystość głos zabrał także mini-
ster edukacji Izraela rabin Shai Piron. Przypo-
mniał, że przed wojną w Warszawie miesz-
kało 368 tys. polskich Żydów a całej Polsce 
żyło wówczas 3 mln Żydów. – Była to spo-
łeczność bardzo różnorodna, w której byli 
zarówno ludzie religijni jak i ateiści, chasy-
dzi, syjoniści, ale dla hitlerowców byli „tylko 
Żydami” – stwierdził.
W intencji ofiar powstania modlił się naczel-
ny rabin Polski Michael Schudrich. Odmówił 

Przed Pomnikiem Bohaterów Getta na stołecznym Muranowie od-
były się 19 kwietnia centralne uroczystości 70. rocznicy wybuchu 
powstania w getcie. Hołd powstańcom oddali m.in. prezydent RP 
Bronisław Komorowski i Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gron-
kiewicz-Waltz. Rabin Michael Schudrich odmówił kadisz, a dusz-
pasterze wojskowi różnych wyznań wspólnie modlili się słowami 
Psalmu 130.

w języku hebrajskim Psalm 130, po czym 
przedstawiciele duszpasterstw wojskowych  
różnych wyznań: katolicki – bp Józef Guz-
dek, prawosławny – ks. płk Eugeniusz Bójko 
oraz bp Mirosław Wola - naczelny kapelan 
wojskowy ewangelików wspólnie odmówili, 
rozpoczynający się od słów „Z głębokości 
wołam do Ciebie Panie” ten sam psalm.
Kantor nowojorskiej Synagogi Wielkiej, Jo-
seph Malovany odśpiewał modlitwę pamię-
ci, po której rabin Schudrich odmówił kadisz 
– modlitwę za zmarłych.
Uroczystość zakończyła się apelem pamięci, 
po którym oddano salwę honorową oraz 
złożono wieńce i kwiaty przed pomnikiem.
Centralna uroczystość pod pomnikiem Bo-
haterów Getta nie kończy tegorocznych 
obchodów. 70. rocznicy wybuchu powsta-
nia w getcie towarzyszy szereg spotkań, 
imprez, uroczystości, odczytów i projekcji fil-
mowych. W niedzielę 21 kwietnia odbył się 
marsz modlitewny szlakiem pomników getta 
warszawskiego, który zorganizowała Polska 
Rada Chrześcijan i Żydów. Uczestniczyło w 
nim ponad 200 osób – chrześcijan różnych 
wyznań i Żydów, w tym trzech rabinów.
Podczas obchodów można odwiedzić Mu-
zeum Historii Żydów Polskich, które choć 
jeszcze nie jest skończone rozpoczęło już 
swoją działalność. Pierwszego dnia odwie-
dziło je 7 tys. osób.

Oprac. kes

Życie ludzkie jest święte
W 70. rocznicę powstania w getcie oddano hołd bohaterom

Getto warszawskie zostało utworzone 2 października 
1940 r. - na mocy dekretu szefa dystryktu warszawskiego 
GG, Ludwiga Fischera. Na terenie 3 km kwadratowych 
umieszczono ponad 450 tys. ludzi. Za murem getta pa-
nował głód i terror. Pod koniec lipca 1942 r. Niemcy pod-
jęli akcję przesiedleńczą, która tak naprawdę była akcją 
eksterminacji ponad 300 tys. Żydów, głównie w obozie 
zagłady w Treblince.
Los pozostałych 60 tys. mieszkańców getta był także 
przesądzony, dlatego młodzież żydowska podjęła decyzję 
o gromadzeniu broni i przygotowaniu powstania.
Podjęcie walki przez mieszkańców getta było odpowiedzią 
na rozpoczęcie przez Niemców akcji ostatecznej likwidacji 
getta, którą dowodził Jürgen Stroop (bohater głośnej 

książki Kazimierza Moczarskiego „Rozmowy z katem”). 
19 kwietnia 1943 r. do walki stanęło niewiele ponad tysiąc 
bojowników. Siły przeznaczone do likwidacji getta były 
trzy razy większe. 
W trakcie walk, do połowy maja 1943 r. zginęło około 
14 tys. Żydów - głównie cywilów. 8 maja 1943 r. samobój-
stwo popełnił przywódca powstania, Mordechaj Aniele-
wicz. Symbolicznym zakończeniem powstania było wy-
sadzenie w powietrze Wielkiej Synagogi na Tłomackiem. 
Po upadku powstania nastąpiła ostateczna eksterminacja 
mieszkańców getta i jego zniszczenie, nadzorowane przez 
generała SS Jürgena Stroopa. Wszystkich, którzy przeżyli 
powstanie, prawie 50 tys. osób, wywieziono do obozu 
zagłady w Treblince.

Modlitwy w intencji bohaterów warszawskiego getta
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Urodzony w 1908 r. Żninie, brat Ignacego, 
wychowanek Seminarium Duchownego w 
Gnieźnie. W 1932 r. wstąpił do krakowskie-
go Zgromadzenia Księży Misjonarzy, w 1936 
r. w Rzymie uzyskał tytuł doktora misjologii. 
Po powrocie do Polski został skierowany do 
pracy duszpasterskiej w warszawskim  koście-
le Świętego Krzyża. Działał w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Polskiej Misji w Chinach, przygoto-
wywał się do wyjazdu na misję do Chin, po-
dobnie jak jego brat, Ignacy. Jednak życie jego 
pobiegło inną drogą.
W październiku 1939 r., w pierwszych dniach 
po kapitulacji Warszawy,  przyjął z rąk żoł-
nierzy Batalionu Stołecznego ich sztandar. 
Sztandar ten, ukryty w kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej w kościele Świętego Krzyża, 
spłonął w Powstaniu Warszawskim. Nadpalo-
na, wydobyta po latach z gruzów głowica z 
orłem trafiła do Muzeum Wojska Polskiego. 
Trzeba przypomnieć, że Batalion Stołeczny, 
powołany do życia w marcu 1936 r., był re-
prezentacyjną jednostką stołecznego garni-
zonu i zarazem całego korpusu piechoty II 
Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939 r. walczył 
na zachodnim odcinku obrony Warszawy jako 
najważniejszy batalion zgrupowania ppłk. Le-
opolda Okulickiego. Opuszczał miasto 5 paź-
dziernika jako ostatni umundurowany oddział 
Wojska Polskiego.
Ks. Krause miał jeszcze sposobność zająć się 
innym, wyjątkowym sztandarem. 3 listopada 
1942 r. poświecił wykonany konspiracyjnie 
sztandar dla I Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej, która w Szkocji szkoliła się pod 
dowództwem płk. Sosabowskiego do wyzwo-
lenia stolicy Polski. Sztandar jest dziś przecho-
wywany w zbiorach Instytuty Polskiego i Mu-
zeum gen. Sikorskiego w Londynie.
Wspomina łączniczka AK, Janina Lasocka: 
„Gdy z Anglii przyleciał i wylądował na spa-
dochronie skoczek, kapitan inż. Maciej Ka-
lenkiewicz, rozpoczął natychmiast poszuki-
wania Zofii (Zofia Kossak - przyp aut.). Takie 
miał polecenie. Łączniczka kapitana trafiła do 
Marii Kann a od niej do Zofii, która natych-
miast podjęła inicjatywę, aby społeczeństwo 
ofiarowało sztandar I Brygadzie Spadochro-
nowej. Ogłoszono konkurs i zbiórkę. Sztandar 
pięknie haftowany na białym i czerwonym 
jedwabiu przedstawiał się okazale. Poświęce-
nia dokonał ks. Edmund Krauze* w kościele 
Panien Kanoniczek, matkami chrzestnymi były 
Zofia Kossak i Maria Kann. Na razie sztandar 
przechowywano u M. Kann, następnie - gdy 

długi czas nikt nie chciał podjąć się oficjalne-
go przewiezienia do Anglii - u ss. Urszulanek 
przy ul. Gęstej pod opieką ks. Zieji. Dopiero 
znacznie później jeden z kurierów zabrał go 
nieoficjalnie do Anglii. (…)
Miały miejsce jeszcze dwa niezwykłe zdarze-
nia związane z osobą ks. Edmunda Krause.
W ramach działań Frontu Odrodzenia Pol-
ski, istniejącej od 1941 r. tajnej organizacji 
katolickiej, której ks. Krause był wraz z Zofią 
Kossak jednym z sygnatariuszy, przygotowy-
wał komunię św. dla więźniów na Pawiaku. 
We wspomnieniach Anny Szatkowskiej, córki 
Zofii Kossak, możemy o tych faktach wyczytać 

fascynujące szczegóły: Powierzono mi paro-
krotnie misję udziału w dostarczaniu komunii 
świętej na Pawiak. Za specjalnym zezwoleniem 
Watykanu grupa osób świeckich, mężczyzn i 
kobiet, została upoważniona do przenoszenia 
konsekrowanych hostii, co było jeszcze wtedy 
nie do pomyślenia. Raz w tygodniu dwie oso-
by (zawsze dwie) przychodziły o szóstej rano 
do kościoła Świętego Krzyża, gdzie w bocznej 
kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej ocze-
kiwał je ksiądz Edmund Krauze*. Wręczał im 
puderniczkę z podwójnym dnem, specjalnie 
wykonaną na prośbę Mamy przez jubilera, 
członka konspiracji. Kapłan wkładał kilka 
hostii między podwójne dno. Trzema etapa-
mi, za pośrednictwem trzech różnych osób, 
puderniczka docierała do „Myszki”, która ją 
swobodnie przenosiła w torebce jako własną. 
(…) Na Pawiaku „Myszka” (Ludwika Uzar-Kry-
siakowa) dyskretnie przekazywała pudernicz-
kę Wandzie (tej, którą gestapo aresztowało 

u nas w styczniu 1941 roku zamiast Mamy), 
a ta z kolei rozdawała maleńkie części hostii 
tym kobietom, które miały być rozstrzelane w 
najbliższych dniach. (…) Z czasem udało się 
przenieść komunię również do męskiego od-
działu Pawiaka.
Po wojnie Mama, organizatorka tej akcji, zło-
żyła puderniczkę jako votum na Jasnej Górze 
i tam jest ona przechowywana i wystawiona 
w skarbcu.
We wrześniu 1942 r., na porannej Mszy w 
kościele Św. Krzyża, ks. Edmund Krause poże-
gnał, wraz z najbliższymi przyjaciółmi z FOP, 
Zofią Kossak i Witoldem Bieńkowskim, emisa-
riusza Polskiego Państwa Podziemnego, Jana 
Karskiego. Po Mszy św. w intencji bezpiecz-
nej misji ks. Krause zawiesił na szyi Karskiego 
szkaplerz z hostią, wypowiadając następujące 
słowa: Władze Kościoła służącego umęczonej 
Ojczyźnie upoważniły mnie, abym obdarował 
cię, Polski Żołnierzu, tym oto szkaplerzem za-
wierającym Ciało Chrystusa. Nie rozstawaj się 
z nim w drodze. Gdy znajdziesz się w niebez-
pieczeństwie, spożyj hostię. Ciało Pana uchro-
ni cię przed złem.

Ks. Krause, ciężko chory na nerki, zmarł 
17 kwietnia 1943 r. w szpitalu, po operacji. 
Świadomy nadchodzącej śmierci do końca 
brał udział w pracach konspiracji warszaw-
skiej. Został pochowany na Cmentarzu Po-
wązkowskim w grobie Księży Misjonarzy.
Tak odejście do Pana wspominała po latach 
Aldona Kimontt: Ciężkim przeżyciem była 
śmierć księdza Krauzego. Od dłuższego czasu 
chorował na nerki. Nie zmienił jednak swego 
trybu życia biorąc udział w rozlicznych pra-
cach, choć wyraźnie przewidywał swą rychłą 
śmierć. Na zebraniu u Teresy Zdanowskiej, 
gdyśmy układali plany dalszych prac, włączył 
się żywo do naszej rozmowy, ale po chwili zre-
flektował się i urwał swą wypowiedź krótkim 
zdaniem: „Nie, to już będzie po wszystkim”. 
Zmarł wkrótce po przebytej operacji.

Tomasz Sarnecki
– Stowarzyszenie Historyczne Cytadela

* Właściwa pisownia nazwiska: Krause.

Dzieło Misjonarza Od Świętego Krzyża 
– wspomnienie o ks. dr. Edmundzie Krause CM (1908-1943)
Ks. Edmund Krause CM to postać ważna dla wojen-
nych dziejów Warszawy i konspiracji niepodległościo-
wej, choć dziś zapomniana. Jego misją stała się praca 
konspiracyjna, walka o przetrwanie w najcięższej pró-
bie i duchowe odrodzenie Polski. Błogosławił idącym 
na śmierć więźniom, przygotowującym się do walki 
żołnierzom Wojska Polskiego, emisariuszom Polskie-
go Państwa Podziemnego. Warto przypomnieć jego 
drogę życia, tym bardziej że tym roku mija siedem-
dziesiąt lat od jego przedwczesnej śmierci.

Ks. dr Edmund Krause CM

Otwarcie Wystawy Misyjnej w Warszawie, 1937 r.; metropolita warszawski ks. kard. Aleksander 
Kakowski przecina wstęgę na Wystawie Misyjnej o polskiej misji w Chinach (Apostolska Prefek-
tura w Shuntehfu, 1936/1937). Organizator wystawy ks. dr Edmund Krause (po prawej od ks. 
kardynała), pierwszy sekretarz poselstwa chińskiego Nietsou Wang (po lewej od ks. kardynała), 
dyr. Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wyznań, Religii i Oświecenia Publicznego Franciszek 
Salezy Potocki (w okularach, za ks. Krause), audytor nuncjatury w Polsce ks. prałat Alfredo Pacini 
(w prawo za ks. kardynałem)
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Kętrzyn
W dniach 6–7 kwietnia 2013 r. w parafii Straży Granicznej w Kętrzynie odbyły się 
dwudniowe rekolekcje dla małżeństw funkcjonariuszy i pracowników Straży Gra-
nicznej połączone z wykładami i ćwiczeniami dotyczącymi zapobieganiu i rozwią-
zywaniu konfliktów małżeńskich. Prowadzili je Joanna i Norbert Dawidczykowie 
oraz Urszula i Dariusz Kaliszewscy, specjaliści w zakresie poradnictwa rodzinnego, 
zajmują się organizacją rekolekcji, wykładów, sympozjów z zakresu poradnictwa 
rodzinnego. Centrum każdego dnia stanowiła Eucharystia.                             J.D.

Kronika
Diecezji Wojskowej

Rzeszów
Ponad setka parafian kościoła garnizonowego pw. Matki Bożej Królowej Polski 
w Rzeszowie uczestniczyła 7 kwietnia 2014 r. w pielgrzymce autokarowej do Ła-
giewnik zorganizowanej z okazji Święta Bożego Miłosierdzia. Opiekę duchową 
nad pielgrzymami sprawowali ks. Paweł Liszka, wikariusz parafii garnizonowej 
w Rzeszowie i siostra nazaretanka Anna Kruziewicz.
Parafianie wzięli udział we Mszy św. w Bazylice Bożego Miłosierdzia, której prze-
wodniczył kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Po Eucharystii modlili 
się przy relikwiach św. siostry Faustyny oraz bł. papieża Jana Pawła II. O godz. 
15.00 uczestniczyli w  Godzinie Miłosierdzia. Podczas drogi powrotnej pielgrzymi 
zatrzymali się na cmentarzu w Machowej i nawiedzili grób Otto Schimka, au-
striackiego żołnierza służącego w czasie II wojny światowej w Wehrmachcie, który 
został rozstrzelany za odmowę wykonania wyroku śmierci na polskich cywilach.

P.L.

Orzysz i Wrocław
W kościele garnizonowym w Orzyszu 12 kwiet-
nia  2013 r. została odprawiona Msza św. w 73. 
rocznicę zbrodni katyńskiej i trzecią rocznicę 
katastrofy smoleńskiej koncelebrowana przez  
miejscowych kapłanów oraz kapelanów woj-
skowych: ks. prał Lecha Gardockiego, ks. Janu-
sza Warycha, ks. mjr Piotra Łuńskiego i ks. por. 
Grzegorza Bechtę, proboszcza parafii w Orzyszu. 
W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele władz 
miasta, wojska, organizacji kombatanckich oraz 
uczniowie miejscowych szkół w i harcerze. Po 
Mszy św. jej uczestnicy wzięli udział w Apelu Pa-
mięci przy pamiątkowym kamieniu, a delegacje 
złożyły okolicznościowe wieńce. 
Również we Wrocławiu, w kościele garnizono-
wym pw. św. Elżbiety, 12 kwietnia 2013 r. została 
odprawiona uroczysta Msza św. upamiętniająca 
73. rocznicę śmierci polskich oficerów w Katyniu 
i wywózek mieszkańców Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej na Sybir, której przewodniczył 
abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocław-
ski.  Eucharystię koncelebrowali miejscowi kapła-
ni wraz z ks. płk. Januszem Radzikiem, dzieka-
nem Sił Powietrznych.
We Mszy św. uczestniczyły władze miasta, liczne 
poczty sztandarowe oraz młodzież szkolna i ro-
dziny pomordowanych.                    ks.G.B./ZK

Warszawa
Mszą św. w Katedrze Polowej uczczono pamięć 
o pomordowanych na Wschodzie polskich ofi-
cerów i funkcjonariuszy, pracowników wymia-
ru sprawiedliwości w 73. rocznicę ujawnienia 
przez Niemców grobów w Katyniu. Eucharystii 
przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek, 
który w homilii podkreślał, że zbrodnia katyńska 
stała się wynikiem „odrzucenia Boga i podepta-
nia Jego praw, co przyczyniło się do podeptania  
godności człowieka”. Ksiądz Biskup podzięko-
wał również Rodzinom Katyńskim, że ich nie-
ugięta postawa nie pozwoliła zatrzeć śladów 
zbrodni katyńskiej w świadomości potomnych. 
Po Mszy św. w katedrze odbył sie koncert po-
ezji i muzyki zatytułowany „Liść jestem”, m.in. 
z poezją Juliusza Słowackiego, Jana Lechonia 
i Juliana Tuwima oraz muzyką Jana Sebastiana 
Bacha i Tomasa Albioniego.                         kes

Warszawa
Uroczystą Mszą św. w parafii wojskowej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej na war-
szawskim Boernerowie rozpoczęły się 9 kwietnia 2013 r. obchody 45. rocznicy 
utworzenia Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (COAS). Eucharystii przewod-
niczył ks. płk dr Jan Domian, proboszcz parafii. Asystę liturgiczną przygotowali 
żołnierze COAS-u wraz z dowódcą  płk. Bogusławem Kotem. Po Mszy św. w Klu-
bie Wojskowej Akademii Technicznej zostały wręczone awanse na wyższe stopnie 
wojskowe oraz okolicznościowe nagrody i wyróżnienia.                                    mj

Warszawa
W Katedrze Polowej uroczystą Mszą św. koncelebrowaną uczczono 12 kwietnia 
2013 r 68. rocznicę wyzwolenia obozu w Oberlangen. Eucharystii przewodniczył 
bp Józef Guzdek. Homilię wygłosił ks. kmdr Janusz Bąk, delegat Księdza Biskupa 
ds. kombatantów i weteranów wojennych. Podkreślił, że piątek jest dniem wspo-
minania krzyża Chrystusa, który jest znakiem Miłosierdzia Bożego.
– Kto jak kto, ale wy, Drogie Siostry, wzięłyście na siebie ten krzyż obozowy i po-
szłyście w pełnym zaufaniu Chrystusowi, podążając za nim – powiedział.
Po Mszy św. jej uczestnicy złożyli wieńce przed pomnikiem Powstańców Warszaw-
skich na placu Krasińskich oraz przed pomnikiem 1. Polskiej Dywizji Pancernej 
znajdującym się na placu Inwalidów.                                                                kak
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Karta identyfikacyjna 
Zygmunta Szczepaniaka 
z okresu kampanii włoskiej 1944-45

Kapliczka 
w Septfonds 
(lata 70-te)

Sytuacja polskich żołnierzy i uchodźców cywilnych we Francji po 
22.06.1940 r. Oprac. P. Szarko

Rosa Bailly pomysłodawczyni 
budowy kapliczek

Pani Sabina Szczepaniak
i Lea Legrand

Polscy żołnierze w Idron (2012 r.)

Patriotyczne uroczystości w Idron – czerwiec 1970 r. 
Za wieńcem Stanisława i Franciszek Szczepaniak 
(rodzice p. Zygmunta)

Biskup Polowy WP Józef Guzdek 
przy kapliczce w Idron (2012 r.)

Na szlaku wojskowej pielgrzymki do Lourdes

Polscy żołnierze w Idron (2012 r.)


