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Refl eksje niedzielneRefl eksje niedzielne

Lumen fidei – encyklika na cztery ręceLumen fidei – encyklika na cztery ręce

Pożegnaliśmy ks. mjr. Leszka MenclaPożegnaliśmy ks. mjr. Leszka Mencla

PAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA LIPIECPAPIESKA INTENCJA MISYJNA NA LIPIEC
Aby na całym kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed 
posłańcami Ewangelii.

Na okładce: Ruiny kościoła
w Kisielinie, Prezydent RP 
Bronisław Komorowski oddaje 
hołd ofiarom Rzezi Wołyńskiej
– 14 lipca 2013 r.

– Zebrałem całą tę dobrą robotę i dopro-
wadziłem ją do końca. Daję ją z radością 
całemu ludowi Bożemu, wszyscy bowiem, 
zwłaszcza dzisiaj, potrzebujemy kroczeniu 
ku istocie wiary chrześcijańskiej, do pogłę-
biania jej i konfrontowania jej z bieżącymi 
zagadnieniami. Ale sądzę, że encyklika ta, 
przynajmniej w niektórych swych częściach, 
może być użyteczna też dla tych, którzy szu-

kają Boga i sensu życia. Składam ją w ręce 
Maryi – doskonałej ikony wiary – aby mogła 
przynieść te owoce, których chce Pan – mó-
wił Ojciec święty Franciszek 7 lipca, do zgro-
madzonych na placu św. Piotra wiernych, 
podczas modlitwy Anioł Pański. Dwa dni 
wcześniej encyklika „Lumen fidei” została 
oficjalnie zaprezentowana w siedzibie Kon-
ferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
Encyklika ta ma niezwykły charakter już po-
przez sam fakt, że pracę nad nią rozpoczął 
Benedykt XVI, a dokończył obecny papież. 
Ojciec święty Franciszek postrzega siebie
w długim szeregu Biskupów Rzymu, pełnią-
cych jedną tę samą posługę „utwierdzania 
braci w tym niezmierzonym skarbie, jakim 
jest wiara, którą Bóg daje jako światło na 
drodze każdego człowieka”. Wskazuje też 
na przyczyny bolączek, jakie przeżywa czło-
wiek współczesny, zagrożeń dla cywilizacji.
Encyklika „Lumen fidei” Ojca świętego 
Franciszka zamyka w pewnym sensie tryp-
tyk encyklik o trzech teologalnych cnotach: 
miłości, nadziei i właśnie wierze – mówił 
podczas warszawskiej prezentacji bp Woj-
ciech Polak sekretarz generalny Konferencji 
Episkopatu Polski. Przypomniał, że na ten 
tryptyk składają się dwie encykliki Benedykta 
XVI „Deus caritas est” (o miłości), „Spe salvi” 
(o nadziei) i ostatnia encyklika o wierze, pod 
którą podpis złożył 29 czerwca Ojciec Święty 
Franciszek.
– Gdybym miał podsumować istotę encykliki 
w jednym zdaniu, powiedziałbym: „Zdejmij-
cie korzec ze światła Ewangelii”, taki subiek-

tywny tytuł bym jej 
nadał – powiedział 
wybitny teolog, pu-
blicysta i duszpasterz 
o. Jacek Salij OP. Zda-
niem dominikanina 
najważniejszą metaforą, porządkującą wy-
kład w tekście, to metafora światła, bardzo 
istotna w Nowym Testamencie. – Chrzest 
nazywano oświeceniem, w czasach nowo-
żytnych chrześcijanie pozwolili sobie odebrać 
to, co określa ich tożsamość do tego stopnia, 
że utożsamiani są z ciemnogrodem, obsku-
rantyzmem, ciemnotą. Encyklika jednak nie 
jest zaczepna wobec mentalności świeckiej, 
dominującej w naszej kulturze – stwierdził
o. Salij.
Zwrócił on uwagę, że chrześcijaństwo przed-
stawione jest w encyklice jako przeszłość 
oświetlona przez kolejne etapy dziejów 
Zbawienia począwszy od Abrahama i Zmar-
twychwstania Chrystusa, aż po przyszłość
i ostateczne przeznaczenie człowieka. W tek-
ście zawarta jest struktura myślenia o wierze, 
zakorzeniona w przeświadczeniu, że wiara 
nie jest czymś, co ludzie wymyślili ani sumą 
ludzkiej mądrości, a Bożą inicjatywą – mówił 
dominikanin.
O. Salij podkreślił, że encyklika jest wezwa-
niem pasterza uniwersalnego Kościoła, aby-
śmy się otworzyli na światło wiary.
W Polsce pierwszą encyklikę Ojca św. Fran-
ciszka wydało „Wydawnictwo M”.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. mjr. Leszka Mencla, który pełnił 
posługę w Ordynariacie Polowym w latach 1994-2012, odbyły się
3 lipca w Piasecznie. Ks. Mencel był m.in. proboszczem parafii wojsko-
wej w Mińsku Mazowieckim oraz parafii wojskowej w Skwierzynie.
Liturgii pogrzebowej przewodniczył abp. Henryk Hoser, ordynariusz 
diecezji warszawsko-praskiej w koncelebrze z bp. Tadeuszem Piku-
sem, biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej, ks. płk. Ja-
nuarym Wątrobą, wikariuszem generalnym biskupa polowego oraz 
kilkunastoma kapelanami i kilkudziesięciu księżmi z obu warszaw-
skich diecezji.
Ks. płk January Wątroba odczytał przesłanie biskupa polowego Józefa 
Guzdka, który nie mógł przybyć na pogrzeb, gdyż uczestniczył w tym 
czasie w uroczystościach odbywających się na Gibraltarze związanych 
z 70. rocznicą śmierci gen. Władysława Sikorskiego.

Zmarły został pochowany na cmen-
tarzu komunalnym w Piasecznie.
Ks. mjr rez. Leszek Mencel (1953-
-2013) zmarł 29 czerwca, w uroczy-
stość Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Pełnił funkcję kapelana
w Ordynariacie Polowym od 1994 r.
do 2012. Był kapłanem diecezji 
warszawsko-praskiej. Ostatnią pa-
rafią, gdzie pełnił posługę pro-
boszcza była parafia wojskowa
w Skwierzynie. W 2012 r. ze względów zdrowotnych zakończył
posługę w Ordynariacie Polowym.

Zjk, kes
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przyjaźni z sowiecką Ukrainą. Dziś pełnemu, 
wyczerpującemu, odkrywaniu i upublicznianiu 
prawdy o tamtej tragedii, także jej utrwalaniu 
w świadomości zbiorowej i przestrzeni pu-
blicznej, towarzyszy niekiedy rezerwa nawet 
przeciwdziałanie politycznych decydentów. 
Trwa swoiste „reglamentowanie prawdy”, 
spór o termin określający charakter tamtej 
zbrodni, w miejsce jednoznacznych określeń 
konstruowane są semantyczne eufemizmy.. 
Znowu termin: ludobójstwo w odniesieniu do 
rzezi wołyńskiej podzielił polski Sejm, a wraż-
liwość ocalonych z rzezi i ich potomków zo-
stała boleśnie dotknięta odrzuceniem projek-
tu ustanowieniu Dnia Pamięci Męczenników 
Kresów. A przecież „Nie o zemstę lecz pamięć 
wołają ofiary”…
Z problemem rzezi wołyńskiej nie potrafi się 
uporać współczesna Ukraina, kraj o zróżni-
cowanej tożsamości; inaczej ukształtowanej 
w dawnej Małopolsce Wschodniej, inaczej na 
wschodzie, w wyrazistej strefie postsowiec-
kiej. Trudno jej odnaleźć właściwy język histo-
rycznej narracji, aby się z tym zagadnieniem 
zmierzyć. UPA, która tak strasznie zapisała się
w pamięci Polaków, stanowi jeden z elemen-
tów, które tworzą ukraińską tożsamość histo-
ryczną, szczególnie w Ukrainie Zachodniej. 
Wskazuje się na jej determinację w walce z Ro-
sją Sowiecką u schyłku wojny i później, zapo-
mina o jej zbrodniczym obliczu w realizacji na-
cjonalistycznych haseł: „Ukraina bez Polaków”, 
„Śmierć Lachom – sława Ukrainie”. Na zachod-
niej Ukrainie wznosi się pomniki utrwalające 
pamięć o ideologach i przywódcach OUN-UPA, 
ulicom nadaje ich imiona, czci jako bohaterów 
ukraińskiej drogi do wolności. 

Milowy krok na drodze pojednania
„Uzdrowienie pamięci i krok ku przyszłości” 
to jeden z tytułów prasowych trafnie ujmują-
cych znaczenie podpisanej 27 czerwca w sie-
dzibie Konferencji Episkopatu Polski deklaracji 
o polsko-ukraińskim pojednaniu. W kontek-
ście 70 rocznicy zbrodni wołyńskiej to ważny 
krok, akcentujący priorytet prawdy – rękojmi 
zbliżenia, przebaczenia, zadośćuczynienia, 
pojednania. Sygnatariuszami deklaracji byli: 
abp. większy Światosław Szewczuk, metro-
polita kijowsko-halicki, zwierzchnik Ukraiń-
skiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Józef 
Michalik, metropolita przemyski obrządku 
łacińskiego, przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski, abp. Mirosław Mokrzycki, 
metropolita lwowski obrządku łacińskiego, 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukra-
iny, abp Jan Martyniak, metropolita przemy-
sko-warszawski Kościoła greckokatolickie-
go w Polsce. Deklaracja została podpisana
w imieniu wiernych dwóch obrządków tego 
samego, powszechnego i apostolskiego Ko-
ścioła katolickiego, który na Ukrainie w latach 
wojny i komunistycznego systemu doznał 
straszliwych ran, był Kościołem „cierniem ko-
ronowanym”. To milowy „krok na drodze po-

ińców” prowadziła przez bezwzględną eli-
minację innych nacji zamieszkujących Wołyń 
i Małopolskę Wschodnią, przede wszystkim 
Polaków. Tereny te stały się miejscem Ka-
inowych zbrodni; niewiarygodnych w swym 
okrucieństwie i sadyzmie. W piśmiennictwie 
historycznym używa się na ich określenie ter-
minu genocidium atrox – ludobójstwo dzikie, 
straszne, okrutne. Pozbawiona jakichkolwiek 
etycznych hamulców nacjonalistyczna ideolo-
gia wprowadzał straszliwy zamęt w świat po-
jęć, zasad, zachowań ukraińskiej wspólnoty. 
Zatriumfowało misterium nieprawości – nie-
pojęte, okrutne zło. Sprawcami straszliwych 
zbrodni były nie tylko jednostki UPA, często 
także najbliżsi sąsiedzi mordowanych, jeszcze 
do wczoraj przyjaźni, od lat dobrze znani. 
Zbrodniom towarzyszyło zacieranie śladów 
polskiej obecności: palono wsie, wycinano 
sady, zasypywano studnie, zaorywano spu-
stoszone nienawiścią miejsca osadnictwa. Ci, 
którym udało się przeżyć pogromy ukrywali 
się, chronili w okolicznych miastach, do któ-
rych nie sięgał terror, uciekali na zachodnią 
stronę Bugu. Zawiązywały się oddziały pol-
skiej samoobrony, niestety zbyt słabe, aby 
zapobiec akcjom eksterminacyjnym. Walkę
z UPA podjęły struktury Armii Krajowej. Obli-
cza się, się, że na Wołyniu zginęło ok. 60 tys. 
Polaków, zniszczeniu uległo ponad 90% za-
mieszkałych przez nich osad i wsi. Ocaleni nie-
śli przez życie pamięć okrutnych rzezi. Niekiedy 
rozjaśnianą iskierkami dobra. We wspomnie-
niach wołyniaków pojawiają się niekiedy tak-
że postaci Ukraińców, którzy nie ulegli tyranii 
zła i nienawiści: ostrzegali Polaków, pomagali, 
obronili swoje człowieczeństwo i chrześcijań-
stwo. Historycy rzezi wołyńskiej odnotowali 
jak dotąd 402 przypadki, kiedy Ukraińcy za 
ratowanie Polaków zapłacili najwyższa cenę 
cena. O tym też trzeba pamiętać.

Trudna droga prawdy
Wołyńska zbrodnia rzuciła cień głęboki na 
wzajemne relacje dwu narodów, polskiego
i ukraińskiego, przez wieki żyjących pod 
wspólnym dachem Rzeczypospolitej. Prawda 
o niej wciąż zbyt wolno toruje sobie drogę do 
świadomości współczesnych Polaków. Elimi-
nowano ją w czasach PRL-u w imię urzędowej 

„Nie wstydźmy się mordów,
grabieży i podpaleń”

W niedzielę 11 lipca 1943 r. oddziały UPA 
(Ukraińskiej Powstańczej Armii) przy wspar-
ciu ukraińskiego chłopstwa zaatakowały 
99 polskich wsi i osad na Wołyniu (powia-
ty włodzimierski, horochowski i kowelski), 
mordując w bestialski sposób ich mieszkań-
ców. Ofiarami mordów stali się również ka-
płani i wierni zgromadzeni na niedzielnych 
Mszach św. w katolickich świątyniach. Nie 
oszczędzono nikogo: dzieci, kobiet, starców. 
Ta zbrodnicza masakra, określona mianem 
krwawej niedzieli, stanowiła apogeum Rze-
zi Wołyńskiej z lat 1943–1944, która swym 
zasięgiem, oprócz Wołynia, objęła także 
województwa lwowskie, tarnopolskie, sta-
nisławowskie. Zginęło ok. 130 tys. Polaków
w 4100 miejscowościach. 
Za zbrodnie odpowiada Organizacja Ukraiń-
skich Nacjonalistów (OUN-B) Stepana Ban-
dery. Celem, jaki sobie stawiało to nacjonali-
styczne i szowinistyczne polityczno-wojskowe 
ugrupowanie, zawiązane w 1929 r., było zbu-
dowanie niepodległej Ukrainy w granicach od 
Donu po Małopolskę. W dążeniu do jego reali-
zacji usprawiedliwiano wszystkie środki. My-
chailo Kolodzinski, jeden z ideologów OUN, 
pisał: […] „Trzeba krwi, dajmy morze krwi, 
trzeba terroru, uczyńmy go piekielnym, trze-
ba poświęcić dobra materialne, nie zostawmy 
sobie niczego. Mając na celu wolne państwo 
ukraińskie, idźmy doń wszystkimi środkami
i wszystkimi szlakami. Nie wstydźmy się mor-
dów, grabieży i podpaleń. W walce nie ma 
etyki”. W latach trzydziestych bojowcy OUN-u 
dokonywali napadów terrorystycznych, m.in. 
z ich rąk na warszawskiej ulicy zginął w 1934 r.
minister spraw wewnętrznych RP Bronisław 
Pieracki. We wrześniu 1939 r. bojówki na-
cjonalistów, a także komunistów ukraińskich 
napadały we wschodnich województwach 
na żołnierzy i obywateli polskich. Niemcy, 
okupujący od czerwca 1941 r. Kresy Wschod-
nie RP, popierali OUN (od czerwca 1940 r. 
rozdzieloną na dwie frakcje: OUN-B Stepana 
Bandery i OUN-M Andrija Melnyka). Zbrojnym 
ramieniem OUN-B była Ukraińska Powstańcza 
Armia, której początki sięgają jesieni 1942 r. 
Droga ku realizacji hasła: „Ukraina dla Ukra-

Na drodze ku pojednaniuNa drodze ku pojednaniu
„Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wy-
żej to, co jednoczy, niż to, co dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na 
wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, współpracy i autentycznej soli-
darności”. Podczas tegorocznych obchodów 70. rocznicy Rzezi Wołyńskiej
przy różnych okazjach cytowano te słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w 2001 r.
we Lwowie podczas jego historycznej wizyty na współczesnej Ukrainie. Jest to 
wciąż aktualny testament wielkiego Papieża pozostawiony do zrealizowania obu 
narodom. Wsparła się na nim ogłoszona w przededniu rocznicy wołyńskiej trage-
dii deklaracja polskich i ukraińskich hierarchów obrządków łacińskiego i grecko-
katolickiego o pojednaniu, apelujących m.in. „o łaskę stawania w prawdzie wobec 
Boga i ludzi”. Bowiem bez prawdy niemożliwe jest szczere pojednanie, wygasze-
nie wojny, która wciąż trwa w sercach wielu ludzi, także realizacja przekonania, 
„że mimo tragicznej przeszłości możliwe są dobrosąsiedzkie i chrześcijańskie rela-
cje Polaków i Ukraińców”.

70. rocznica Rzezi Wołyńskiej70. rocznica Rzezi Wołyńskiej
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wicz-Waltz, ambasador Izraela Zvi Rav-Ner, 
zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. 
Anatol Wojtan.
Autorem nowego monumentu poświęcone-
go ofiarom zbrodni wołyńskiej jest rzeźbiarz 
Marek Moderau, znany też jako autor pomni-
ka ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powązkach. Monument 
poświęcony ofiarom zbrodni wołyńskiej liczy 
ok. 160 metrów kwadratowych. Jego elemen-
tem dominującym jest siedmiometrowy krzyż
z przełamaną figurą Chrystusa. Przed krzyżem 
znajduje się 18 tablic z nazwami miejscowo-
ści z siedmiu przedwojennych województw
II Rzeczypospolitej, w których dokonano ma-
sowych mordów w latach 1942-1947. Bezpo-
średnio między krzyżem a tablicami jest sar-
kofag przeznaczony na małe urny z grudkami 
ziemi z tych miejscowości.
W południe biskup Tadeusz Pikus celebrował 
Eucharystię dla uczestników Marszu Kreso-
wian. – O tej zbrodni, która miała charakter 
eksterminacji etnicznej, nie wolno zapomnieć 
ani jej lekceważyć – mówił podczas Mszy św. 
W jego ocenie, ujawniła ona u niektórych lu-
dzi najwyższy stopień pogardy wobec Boga 
i wobec człowieka. – Tamte haniebne wyda-
rzenia świadczą o porażce człowieczeństwa. 
Stanowią koszmar dla rodzin ofiar oraz do 
dziś nieprzezwyciężony problem na drodze 
pojednania narodu polskiego i ukraińskiego. 
A oba narody są słowiańskie i chrześcijańskie 
– zaznaczył biskup pomocniczy archidiecezji 
warszawskiej.
Także w kościele św. Aleksandra homilię wy-
głosił bp Guzdek. Ordynariusz wojskowy 
powtórzył słowa apelujące o prawdę i prze-
baczenie. – Ofiary domagają się nie zemsty, 
ale wołają o pamięć – i to jest Ewangelia – 

ski stwierdził, że jest 
wdzięczny za modlitwę 
za dusze ofiar zbrod-
ni wołyńskiej, która
miała znamiona ludo-
bójstwa, że razem mo-
gliśmy modlić się po chrześcijańsku, wypo-
wiadając słowa: „... i odpuść nam nasze winy 
jako i my odpuszczamy naszym winowaj-
com”. Jest co odpuszczać i prosić Boga o da-
rowanie zbrodni, gdyż zbrodnia wołyńska jest 
jednym z najbardziej tragicznym doświadcze-
niem Polaków w czasie II wojny światowej. 
Mówią o tym tablice z nazwami ponad 2 tys. 
miejscowości na dawnych Kresach Rzeczpo-
spolitej - podkreślił B. Komorowski.
Prezydent zwrócił uwagę, że drogę pojedna-
nia otwierają Kościoły - rzymsko- i greckoka-
tolicki w Polsce i na Ukrainie. W swym dzia-
łaniu kierują się wskazaniami Jana Pawła II, 
który apelował o oczyszczenie pamięci i sta-
wianie wyżej tego, co jednoczy niż tego, co 
dzieli. Zdaniem Prezydenta Komorowskiego 
wspólna deklaracja Kościołów z 28 czerwca 
„może być przełomowym dokumentem, jeśli 
się ją przemyśli, gdyż pojednanie buduje się 
na prawdzie”.
Po przemówieniu Głowy Państwa bp Guzdek 
poświęcił monument. Po odczytanym przez 
oficera Dowództwa Garnizonu Warszawa 

apelu poległych Broni-
sław Komorowski złożył 
wieniec od Narodu.
W uroczystości wzięli 
udział, członkowie Ro-
dzin Kresowych, szef
Kancelarii Prezydenta 
RP min. Jacek Micha-
łowski, Tadeusz Mazo-
wiecki, wicemarszałek 
Senatu Cezary Garbar-
czyk, wiceminister obro-
ny narodowej Jacek Ci-
chocki, prezydent War-
szawy Hanna Gronkie-

Podczas Mszy św. polowej, pod nowym po-
mnikiem usytuowanym obok Trasy Toruń-
skiej na warszawskim Żoliborzu bp Guzdek 
apelował o przebaczenie, które musi być po-
przedzone wypowiedzeniem pełnej prawdy 
o straszliwej zbrodni dokonanej na Polakach 
i przedstawicielach innych nacji (także Ukra-
ińców) przez UPA.
– Tylko poznanie pełnej prawdy o dokona-
nej zbrodni może nas wyzwolić od postawy 
wzajemnych oskarżeń a nawet nienawiści. 
Potrzeba nazwać po imieniu zbrodniarza
i ofiarę. Należy dokładnie określić proporcje 
zadanych ran. Konieczne jest, aby wskazać 
przyczynę i skutek. Tylko na fundamencie 
prawdy, nawet jeśli ona jest zawiła i trudna, 
możliwe jest wzajemne przebaczenie i po-
jednanie – powiedział.
Kaznodzieja wyraził życzenie, aby ten pomnik 
opowiadał o cierpieniu i okrutnej śmierci dzie-
siątków tysięcy naszych rodaków na Kresach. 
– Niech ten monument będzie formą wyna-
grodzenia za lata milczenia o tej zbrodni. 
Nade wszystko zaś niech będzie przestrogą 
i wezwaniem, aby już nigdy więcej ludzkość 
nie musiała przeżywać podobnego okrucień-
stwa i zbrodni, wojen i ludobójstwa – powie-
dział bp Guzdek.
W przemówieniu poprzedzającym odsłonięcie 
pomnika Prezydent RP Bronisław Komorow-

Pojednanie tylko w prawdziePojednanie tylko w prawdzie
11 lipca 2013 roku w 70. rocznicę krwawej niedzieli odbyły 
się w Warszawie uroczystości upamiętniające rzeź wołyńską. 
Na Skwerze Ofiar Wołynia odsłonięty został pomnik, którym 
uczczeni zostali Polacy zamordowani przez Ukraińców w 1943 
roku. Odsłonięcie poprzedziła Msza św. sprawowana przez bp. 
Józefa Guzdka Biskupa Polowego WP. W ramach społecznych 
obchodów rocznicy odbył się Marsz Kresowian, który także zo-
stał poprzedzony uroczystą Eucharystią w kościele św. Aleksan-
dra na pl. Trzech Krzyży. Ze smutkiem należy odnotować brak 
przedstawicieli władz Ukrainy podczas obchodów.
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Marsz Kresowian przeszedł ulicami stolicyMarsz Kresowian przeszedł ulicami stolicy

Msza św. pod pomnikiem Ofiar Rzezi WołyńskiejMsza św. pod pomnikiem Ofiar Rzezi Wołyńskiej
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jednania, a także budowania wspólnej przy-
szłości we wspólnej Europy” (abp Szewczuk). 
„Nie będzie zarozumiałością, jeśli powiem, 
że Ewangelię chcemy przyłożyć także na 
bolesne, ciągle krwawiące w ludzkich umy-
słach i sercach rany, dotyczące historii relacji 
naszych narodów, będąc dziećmi dziedzictw 
Polski i Ukrainy (abp Józef Michalik) – tak oce-
niali ten akt hierarchowie ukraińscy i polscy. 
Deklaracja przykłada ewangeliczną miarę do 

dziedzictwa przeszłości, zachęca do trudu 
rozpoznania prawdy, oczyszczenia pamięci, 
przełamania ciężaru przeszłości, budowania 
lepszej przyszłości wiernych obu wyznań. „Je-
steśmy świadomi, że tylko prawda może nas 
wyzwolić (por. J 8, 32); prawda, która niczego 
nie upiększa i nie pomija, która niczego nie 
przemilcza, ale prowadzi do przebaczenia 
i darowania win. Jako dzieci jednego Ojca 
w niebie kierujemy do Jego miłosierdzia proś-

bę o przebaczenie w duchu słów Modlitwy 
Pańskiej: „Odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”. 
Wracać będziemy do tego przesłania skiero-
wanego ku lepszej przyszłości Polski i Ukra-
iny, zawierzającego ją duchowi Prawdy. 
Mamy prawo wierzyć, że polsko-ukraiński 
spór o prawdę o wołyńskiej zbrodni zakoń-
czy się zwycięstwem Prawdy.

Jędrzej Łukawy 
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o pojednanie, by nigdy więcej człowiek nie 
stał się dla człowieka zbrodniarzem. By zwy-
ciężył Chrystus, który po to za nas umarł
i zmartwychwstał, byśmy «mieli życie i mieli je 
w obfitości» we wspólnocie braci i sióstr”.
– Pojednanie oparte na prawdzie pozwoli 
stawiać to, co jednoczy, o wiele wyżej niż 
to, co jest źródłem podziałów i nieufności. 
Warto pamiętać, że z konfliktów polsko-
ukraińskich zawsze korzystał ktoś trzeci, ktoś 
kto zawsze czyhał na naszą niepodległość, 
na naszą wolność – powiedział w przemó-
wieniu prezydent Komorowski. Podkreślił, że 
przeszłość, najbardziej nawet dramatyczna, 
nie musi dzielić na zawsze. – Uczciwie po-
traktowana może służyć pojednaniu i współ-
pracy naszych narodów i naszych dwóch nie-
podległych państw – zaznaczył.
– Razem oddajemy hołd wszystkim pomor-
dowanym. Razem przepraszamy Boga za 
zbrodnie i krzywdy prostymi słowami: „Od-
puść nam nasze winy, jako i my odpuszcza-
my naszym winowajcom”. Jesteśmy tu ra-
zem w odpowiedzi na wezwanie skierowane 
do wszystkich Polaków i do wszystkich Ukra-
ińców o chrześcijańskie dzieło pojednania – 
mówił Prezydent RP.
Bronisław Komorowski nawiązał do wspólnej 
deklaracji podpisanej 28 czerwca br. w War-
szawie. – Ta wspólna deklaracja o pojednaniu 
polsko-ukraińskim na gruncie Kościołów jest 
wydarzeniem niezwykle ważnym, a może stać 
się przełomowym wydarzeniem, o ile jego 
treść dotrze do szerokich rzesz wiernych na 
Ukrainie i w Polsce – stwierdził szef państwa 

nie miłując bliźniego, 
lub kochamy bliźniego, 
nie miłując Boga, zdra-
dzamy naukę Chrystusa: 
słowa miłości o pojednaniu, o sprawiedliwo-
ści, o dobru nie przekuwamy w czyn – powie-
dział.
Mówiąc o zadośćuczynieniu podkreślił, że 
każde zło wymaga naprawienia tego, co 
możliwe, wynagrodzenia zła. – A czyż zatem 
formą zadośćuczynienia nie powinno być 
upamiętnienie ofiar rzezi z 1943 roku? Bo 
nadal oczekują na właściwe groby, na upa-
miętnienie, postawienie krzyży w miejscach 
kaźni, odnalezienie śladów ich życia, ocalenie 
nazwisk i imion. Mają oni prawo do naszej 
pełnej pamięci o nich, tak jak mają prawo do 
naszej modlitwy – powiedział kaznodzieja.
Na zakończenie abp Mokrzycki wskazał na 
potrzebę przemiany, która jest stałym ele-
mentem życia Kościoła. Przestrzegł przed 
utopiami i ideologiami politycznymi, obiet-
nicami wolności, także powstania własnego 
państwa za wszelką cenę, nawet kosztem 
innych. – Ale jedynie Bóg zna winę poli-
tycznych demagogów, którzy wzywali do 
zbrodni w imię szczęścia, rzekomej wolności 
i patriotyzmu. Jednak za ich hasłami poszły 
ku zbrodniom – karmione instynktami, nie-
prawością, zemstą – rzesze tych, którzy za-
pomnieli o powołaniu do bycia dzieckiem 
Bożym, bratem i siostrą dla bliźnich. Posłu-
chali demona pychy, który prowokuje „walkę 
o byt”, wojny, zbrodnie, czystki, ludobójstwa 
– powiedział arcybiskup i wezwał: „Dzisiaj 
przepraszamy Boga za ich zło! Modlimy się 
o zbawienie niewinnych ofiar, łaskę skruchy 
i nawrócenia dla zaślepionych, dar prawdy 
dla wątpiących i zwiedzionych. I wołamy

Rozpoczynając Eucharystię abp Mokrzycki 
powiedział, że dzisiejsze modlitwy odma-
wiane są w imieniu wszystkich uczestników 
niedokończonych Mszy św., którzy nie spo-
dziewając się śmierci przyszli przed 70 laty 
do swoich świątyń, by wielbić Boga i prosić 
Go o błogosławieństwo. 
W kazaniu wygłoszonym po polsku i ukra-
ińsku abp Mokrzycki przypomniał zamor-
dowanego okrutnie w grudniu 1943 r.
w Karpiłówce o. Ludwika Wrodarczyka, obla-
ta, którego proces beatyfikacyjny ma się roz-
począć z inicjatywy biskupów Kościoła rzym-
skokatolickiego na Ukrainie.
Wskazał na jeszcze wiele „plam” dotyczących 
Rzezi Wołyńskiej, których nie można przykryć 
milczeniem lub zamalować kłamstwem. – Są 
ciągle zbyt bolesne, ciągle świeże, obecne
w wielu domach ofiar polskich i ukraińskich, 
żydowskich i ormiańskich. Bo czyż można za-
pomnieć ludobójstwo? – pytał kaznodzieja.
Abp Mokrzycki podkreślił, że pierwszym i za-
razem fundamentalnym warunkiem pojedna-
nia jest rachunek sumienia, „czyli właściwe 
nazwanie swej przeszłości, stanięcie w praw-
dzie, spojrzenie na to, co uczyniliśmy z miarą 
własnego sumienia – głosu Boga w nas”.
Mówiąc o drugim warunku pojednania, „żalu 
za grzechy”, kaznodzieja przypomniał, że tyl-
ko człowieka sumienia stać jest na autokryty-
kę etyczną, która objawia się żalem i wstydem 
przed samym sobą z powodu popełnionego 
zła. Przestrzegał przed światem „bez Boga”, 
który prowadzi do „moralnie nieuprawnione-
go usprawiedliwiania zbrodni”.
Nawiązując do kolejnego warunku pojedna-
nia, mocnego postanowienia poprawy, arcy-
biskup wskazał na znaczenie przykazania mi-
łości Boga i bliźniego. – Gdy kochamy Boga, 

Łaska skruchyŁaska skruchy
Z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 14 lip-
ca odbyły się w Łucku na Ukrainie uroczystości upamiętniają-
ce ofiary Rzezi Wołyńskiej. Mszy św. w katedrze pw. św. Piotra
i Pawła przewodniczył nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Tho-
mas Gullickson. Polski Episkopat reprezentował m.in. biskup 
polowy WP Józef Guzdek. Abp Mokrzycki, metropolita lwowski 
obrządku łacińskiego wezwał w homilii do modlitwy „o zba-
wienie niewinnych ofiar, łaskę skruchy i nawrócenia dla zaśle-
pionych, dar prawdy dla wątpiących i zwiedzionych”.
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podkreślił. Przypomniał również okoliczności 
krwawej niedzieli, podczas której zbrodnie 
UPA osiągnęły apogeum, całe wsie mordowa-
ne były podczas nabożeństw sprawowanych 
w kościołach.
– Właśnie „świadomość wielu «niedokończo-
nych» Mszy świętych niejako przynagla nas 
do tego, aby je dokończyć. Pragniemy to dziś 
uczynić w sposób duchowy. Nasza obecność
i modlitwa, skupienie i medytacja, są głośnym 
wołaniem skierowanym do aniołów, wysłan-
ników Boga, aby pozbierali z tamtej wołyń-
skiej ziemi okruchy Konsekrowanego Chleba, 
gdzieś świętokradzko porozrzucanego oraz 
krople Krwi Pańskiej, rozlane na ołtarzach
i posadzce kościołów – i aby zanieśli Je przed 
tron Boga. Niech Je zaniosą razem z tą drugą 

ofiarą: z męczeńską krwią, łzami i cierpieniem 
tych, którzy stali się uczestnikami „Kalwarii 
Wschodu” – mówił bp Guzdek.
Po zakończonej Eucharystii uformował się 
Marsz Kresowian, który przeszedł ulicami: 
Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście pod 
Dom Polonii przy Placu Zamkowym, gdzie znaj-
duje się tablica poświęcona ofiarom zbrodni.
W uroczystościach uczestniczyli, oprócz licz-
nie przybyłych warszawiaków, także człon-
kowie rodzin pomordowanych na Wołyniu, 
świadkowie okrutnych rzezi, kombatanci oraz 
członkowie stowarzyszeń kresowych z całej 
Polski. Obecni byli parlamentarzyści, przed-
stawiciele instytucji i organizacji rządowych 
i pozarządowych. Uczestnicy w milczeniu,
z transparentami z nazwami miejscowości, 

w których dokonano rzezi oraz przybliżony-
mi liczbami ofiar oddali hołd ofiarom UPA.
Na Placu Zamkowym odbył się Koncert Pa-
mięci, podczas którego wykonano przedwo-
jenne polskie pieśni z Wołynia i Podola oraz 
utwory specjalnie skomponowane na kon-
cert. Wieczorem, przed kościołem św. Anny 
wyświetlone zostały filmy dokumentalne
o ludobójstwie na Polakach.
Biskup polowy odprawił wieczorem Mszę św. 
w kaplicy katyńskiej Katedry Polowej WP, pod-
czas której modlił się w intencji pomordowa-
nych Polaków. Eucharystię koncelebrowali ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej oraz ks. 
mjr Tomasz Paroń, wikariusz katedry.

Krzysztof Stępkowski

Msza św. w Katedrze pw. św. Piotra i Pawła w ŁuckuMsza św. w Katedrze pw. św. Piotra i Pawła w Łucku



6

Polacy, katolicy ze wsi Ostrówki i Wola Ostro-
wiecka umierali w ten sierpniowy poranek 
1943 roku jak pierwsi chrześcijanie; z modli-
twą na ustach, przebaczając sobie wzajem-
nie grzechy. Matki błogosławiły dzieci przed 
śmiercią. Nie opuścił swojej trzódki wierny 
pasterz, ks. kanonik Stanisław Dobrzański, 
chociaż przyjechała furmanka od dziekana
z Lubomia, żeby uciekał. – Jaki byłby ze mnie 
kapłan, gdybym zostawił bezbronne owce na 
pastwę wilków? Podczas Nieszporów ostrzegł 
ludzi przed niebezpieczeństwem. – Będziemy 
się bronić, mówił. Po kilkudziesięciu latach, 
podczas ekshumacji, jego szczątki (z odrąba-
ną głową), zostały odnalezione pod krzyżem.
Ludobójstwo na Wołyniu to druga, po zbrod-
ni ludobójstwa w Katyniu, niezabliźniona pol-
ska rana, którą przez lata jątrzyła polityczna 
zmowa milczenia, niewypłakany ból. Miejsce 
największego w dziejach Rzeczypospolitej 
ludobójstwa. Umierają ostatni świadkowie 
tej zbrodni. Ci, których, bywało, ostatnia 

modlitwa matki w cudowny sposób urato-
wała przed śmiercią. Umierają z goryczą, że 
nie dane im było zapalić światła na grobie 
najbliższych, którego nie sposób odnaleźć.
Z goryczą tym większą, że zaledwie 17 pro-
cent Polaków słyszało o tej zbrodni.
Jak pokazują doświadczenia wnuka ostro-
wieckich ofiar, historyka z lubelskiego oddzia-
łu IPN dr. Leona Popka, w zwykłych ludziach, 
po obu stronach granicy, jest wielka tęsknota 
do pojednania i zgody. Uzdrawianie sumień to 
proces, który trwa w ciszy. A Polacy i Ukraiń-
cy prawego sumienia nie przestają się modlić
w intencji polsko-ukraińskiego pojednania. 

Dlaczego?..

To nieme pytanie było w gasnących oczach 
ofiar, które rozpoznały w swoich oprawcach 
ukraińskich kolegów, sąsiadów – do niedawna 
kompanów wspólnych zabaw, nauki, wesel-
nych biesiad, uroczystości rodzinnych. To pyta-
nie było w przerażonych oczach tej szesnasto-

letniej, cudem uratowanej dziewczyny ze wsi 
Kąty. Na korytarzu Ukraińcy zarąbali siekierą 
jej ojca. Spała razem z matką i siostrą w jed-
nym łóżku. Wychyliła się spod kołdry i zoba-
czyła znajomego. Krzyknęła: – Stepanie, co ty 
robisz?.. (nienawistnej odpowiedzi nie przyto-
czymy). Porąbał jej siekierą obojczyk i szczęki. 
Pochowali ją płytko pod ziemią razem z rodzi-
ną, myśląc, że nie żyje. Gdy przejeżdżał koło 
tego miejsca sąsiad, który wiózł żonę i córkę 
do szpitala, zobaczył, że ziemia się rusza…
20 lat temu ten tłumiony ból krewnych 
ofiar wołyńskiego ludobójstwa, ludzi ocalo-
nych został wręcz wykrzyczany, mówił pod-
czas spotkania na Foksal, w Centrum Myśli 
Jana Pawła II w czerwcu br. Zbigniew Gluza
z „Karty”. – Do naszego pisma „Karta”, które 
w zamierzeniu miało być pismem świadków 
historii, nadeszły wtedy setki listów od tych, 
którzy przeżyli. Oni wtedy byli dziećmi, któ-
rym udało się ukryć. – Nam nie dano żadnej 
szansy wypowiedzenia swojego bólu, nikt 
nie chciał nas wysłuchać, pisali. Z tych listów 
wyłania się obraz porażającego bestialstwa.
W jednej z wiosek w pobliżu Derażnego…, 
można przeczytać w jednym takich świa-
dectw, znaleziono w chacie małe dziecko z wy-
prutymi wnętrznościami. Jelita były powie-
szone na ścianie tworząc jakiś nieregularny 
kształt. Obok na gwoździu była kartka: „Pol-
ska od morza do morza”…
Dlaczego?.. To pytanie o misterium inequ-
itatis w porządku duchowym. Pytanie o ta-
jemnicę ludzkiej nieprawości. Do czego jest 
zdolny człowiek, gdy zagłuszy w sobie Boży 
głos i pozwala „bestii” sterować swoją wolą, 
sercem, sumieniem, działaniem? W tamten 
mroczny czas miejsce Boga w ludzkich du-
szach zajęła demoniczna ideologia – ukraiń-

Te małe krzyżyki to dla rodzin najcenniejsze relikwie. Krzyżyki z wielkiego Krzyża 
misyjnego, który ocalał w Ostrówkach na Wołyniu. Ten Znak Bożej Ofiary sprzed 
spalonego kościoła pozostał niczym niemy świadek męczeństwa ostrowieckich pa-
rafian – mężczyzn, dzieci, kobiet, starców, niemowląt. Rozstrzeliwanych, palonych 
żywcem, masakrowanych siekierami, widłami, nadziakami, które przebijały czaszki 
byków. Ukraińcy z OUN – UPA 30 sierpnia 1943 r. podstępem wywabili wszystkich 
mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka z domów (dzieci nawet częstowali 
cukierkami), a potem w ciągu kilku godzin starły z powierzchni ziemi dwie wo-
łyńskie wsie; mordując, rabując i paląc. Kilka godzin demonicznej nienawiści, wy-
hodowanej na nacjonalistycznej ideologii, sprawiło, że przestały istnieć dwie wsie
o prawie 400. letniej historii. Na kościach 1050. męczenników przez kilkadziesiąt lat 
porastał las, pasło się bydło z ukraińskiego kołchozu. 

Lonia, Bóg naprawdę jest!Lonia, Bóg naprawdę jest!

i dodał, że „jeśli zostanie głęboko przeżyta
i głęboko przemyślana, jest tego warta”.
– Łączy nas wiele przykładów wspólnych zwy-
cięstw, pomocy i przyjaźni, tym nie mniej naj-
bardziej bolesnym pozostają dla nas tragiczne 
wydarzenia na Wołyniu w latach 1943-1944. 
W czasach ucisku ideologii komunistycznej 
nasze narody w ciągu dziesięcioleci były po-
zbawione możliwości prowadzenia szczere-
go dialogu o wspomnianych wydarzeniach, 
opartego o prawdziwe fakty historyczne. 
Tylko po odzyskaniu przez Ukrainę niepodle-
głości rozpoczął się proces prawdziwej oceny 
naszej wspólnej historii, pojednania między 
narodem Polski i Ukrainy. To był wspólny dla 
obu państw świadomy wybór pokonania ne-
gatywnych stereotypów historycznych – mó-
wił wicepremier Ukrainy Konstantyn Hrysz-
czenko, który przestrzegł przed „polityzacją 
tej trudnej sprawy”. Wezwał do uczciwych
i rzetelnych badań nad tragedią wołyńską.
Na zakończenie Eucharystii biskup polowy 
Józef Guzdek poprowadził modlitwę za ofia-
ry zbrodni wołyńskiej i o polsko-ukraińskie 
pojednanie. Abp Gullickson poświęcił 70 
krzyży, upamiętniających 70. rocznicę Zbrod-
ni Wołyńskiej.
W uroczystościach zorganizowanych przez 
Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie wzięli 
także przedstawiciele innych Kościołów obec-

nych na Wołyniu: greckoka-
tolickiego, prawosławnych 
patriarchatów: kijowskiego 
i moskiewskiego. Episko-
pat Polski reprezentowali: 
biskup polowy WP oraz bp 
Mieczysław Cisło biskup 
pomocniczy archidiecezji 
lubelskiej.
W oficjalnej delegacji pol-
skich władz państwowych 
byli m.in. Cezary Grabar-
czyk, wicemarszałek Sej-
mu, Katarzyna Pełczyńska-
Nałęcz, wiceminister spraw 
zagranicznych, Andrzej Ku-
nert, sekretarz Rady Ochro-
ny Pamięci Walk i Męczeństwa, Tomasz Nałęcz 
i Henryk Wujec, doradcy prezydenta, senato-
rowie, Krzesimir Dębski, kompozytor, którego 
członkowie rodziny nie uniknęli Rzezi Wołyń-
skiej, krewni ofiar i żołnierze 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
Po Mszy św. Prezydent wraz z polską delega-
cją oraz wicepremierem Hryszczenko złożyli 
wieńce pod tablicą upamiętniającą około
90 Polaków w tym kobiety i dzieci zamordo-
wanych przez oddział UPA 11 lipca 1943 r. w 
miejscowości Kisielin, około 50 km od Łucka. 
Podczas tej uroczystości delegacja w skupieniu 

i ciszy zapaliła znicze. Prezydent odwiedził też 
ruiny kościoła i plebani, gdzie Polacy podjęli 
się bohaterskiej obrony przed bandami UPA.
Bronisław Komorowski złożył także hołd za-
mordowanym przez niemieckich okupantów 
Ukraińcom i Żydom. Na ich mogile, leżącej 
niedaleko od ruin kościoła wspólnie z Hrysz-
czenko złożył kwiaty.
Ostatnim punktem wizyty prezydenta było 
złożenie wieńców pod krzyżem znajdującym 
się miejscu, w którym kiedyś istniała wieś 
Rudnia.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Tłum Polaków i Ukraińców przed katedrąTłum Polaków i Ukraińców przed katedrą
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Morituri viventes obligant – umarli zobowiązują żywych
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ski nacjonalizm, napędzany nienawiścią do 
innych narodowości.
Banderowcy napadali na katolickie świąty-
nie. Spalili i zdewastowali 62. kościoły i 33. 
kaplice. Wiele o niepowtarzalnej wartości 
zabytkowej i architektonicznej. Ukraińska 
Powstańcza Armia doprowadziła do znisz-
czenia 70 procent parafii na Wołyniu. – Pan 
Bóg tak doświadcza moją diecezję…, pisał 
biskup łucki Adolf Szelążek. I dodawał, że 
nawet za czasów Chmielnickiego Polacy nie 
doświadczyli podobnych prześladowań.
Razem z wiernymi mordowani byli księża.
W kościele w Porycku zginęło ok. 200 parafian 
razem z proboszczem ks. kanonikiem Bolesła-
wem Szawłowskim. W kościele w Chrynowie 
z grupą ok. 150 wiernych zginął proboszcz ks. 
Jan Kotwicki. W podobnych okolicznościach 
został zamordowany ks. Józef Aleksandro-
wicz w parafii Zabłotce… 

Z magnetofonem do „zabuźniaków”

– Wszyscy, których poznałem, żyli z nieopisaną 
wręcz tęsknotą, traumą i żalem w sercu. Pra-
gnęli za życia chociaż raz stanąć na rodzinnej 
ziemi, zapalić znicz i pomodlić się na grobach 
najbliższych. W tej atmosferze niespełnionej 
tęsknoty moich rodziców i wielu „zabuźnia-
ków” wzrastałem – pisze dr Leon Popek, syn 
cudem ocalałych z rzezi wołyńskiej. Wciąż 
powracające pytanie, dlaczego człowiek czło-
wiekowi to zrobił, skłoniło młodzieńca do wy-
boru życiowej drogi. Wybrał studia historycz-
ne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na 
Wołyniu przecież zostały kości jego dziadków, 
pradziadków. To przecież niepisany testament 
wierności rodzinnym i, szerzej, ojczystym, ko-
rzeniom.
Był rok 1978, gdy z magnetofonem pod pa-
chą wyruszył, by nagrywać pierwsze relacje 
żyjących świadków, Władysława Soroki i Ewy 
Szwed. W tych kontaktach z byłymi miesz-
kańcami Ostrówek, Woli Ostrowieckiej po-
magała mu mama Helena. Przyszły historyk 
zapoczątkował tworzenie archiwum dźwię-
kowego, liczącego dziś siedemdziesiąt świa-

dectw o unikalnej dziś wartości. Zrozumiał, 
że jego powołaniem jako naukowca i kato-
lika jest ocalenie pamięci o ofiarach wołyń-
skiej rzezi, że to swoista misja, wypływającą 
z umiłowania ojczystej kultury, tradycji, tak 
integralnie związanej z chrześcijaństwem. 
Młody student KUL zapragnął uczcić swo-
ich przodków i ich sąsiadów pomnikiem w 
Ostrówkach… Stan wojenny odsunął w cza-
sie realizację tej szlachetnej inicjatywy, ale jej 
nie udaremnił. W 40. rocznicę wołyńskiego 

ludobójstwa, w 1983 r. na cmentarzu para-
fialnym w Rudzie Hucie (rodzima parafia Le-
ona Popka), gdzie większość wiernych to lu-
dzie zza Buga, stanął potężny dębowy krzyż, 
upamiętniający pomordowanych przez UPA 
na Wołyniu. Na uroczystość poświęcenia zje-
chali byli mieszkańcy Ostrówek, Woli Ostro-
wieckiej oraz innych sąsiednich przedwojen-
nych parafii: Rymacz, Lubomia, Przewał.
Radość ze spotkania po latach była ogromna. 
Minęło ponad 30 lat i te spotkania trwają.- 
Pokolenie „zabużniaków jest zastępowane 
przez ich dzieci i wnuki – pisze Leon Popek. 
To cieszy najbardziej. Przywracanie pamięci 
trwa i ma sens!” 

„Tu kiedyś przyjadą Polacy…”

– Zabijcie dorosłych, ocalcie dzieci – błaga-
ła dowódcę banderowców siostra tercjarka
z Ostrówka, pędzona na śmierć z grupą ko-
biet i dzieci. – Zginiecie, bo jesteście Polaka-
mi, usłyszała w odpowiedzi…
Leon Popek dzieli się na spotkaniach autor-
skich niezwykłymi świadectwami ze spotkań 
z Ukraińcami w ciągu tych ponad 30 lat swo-
jej „wołyńskiej misji”. Pokazuje slajdy, do-
kumentujące historię ekshumacji i godnego 
pochówku ponad trzystu ofiar na cmentarzu 
w Ostrówku. Wiele tych historii mówi więcej 
o najgłębszych pokładach ludzkiej kondycji 
niż tomy rozpraw filozofów, psychologów, 
teologów razem wziętych.
Gdy trwały ekshumacje na tzw. trupim polu, 
przyjechał starszy Ukrainiec z sąsiedniej wsi.
Z bimbrem, chlebem i miodem. Przyglądał się 
pracy polskiej ekipy. W pewnej chwili z dołu 
wydobyta została czaszka z trójkątnym śla-
dem. – To nadziak, młot, wyjaśnił Ukrainiec, 
przebijał najtwardsze czaszki byków. Gdy 
okazało się, że wśród znalezionych, są czaszki 
dzieci w wieku jego syna, po twarzy Ukraińca 
potoczyły się łzy.
Gdy przez wschodnią Europę powiał wiar 
zmian, Leon Popek z wieloma ludźmi dobrej 
woli rozpoczął pielgrzymowanie do miejsc 
męczeństwa Kresowiaków. Bo taki charakter 

mają odbywane od ponad 
trzydziestu lat podróże do 
miejsc, gdzie na kościach 
krewnych, znajomych, są-
siadów pasło się bydło i po-
rastał las. Na czele jednej 
z pierwszych pielgrzymek 
Wołyniaków niesiony był 
krzyż, który cudem ocalał 
ze spalonego kościoła w 
Ostrówkach. Znaleźli wtedy 
w krzakach bzu fragmenty 
krzyża misyjnego sprzed 
kościoła i roztrzaskaną figu-
rę Matki Bożej. Ks. Marian 
Chmielowski z parafii Ruda 

Huta odprawił w tym miejscu Mszę św.
Leon Popek wspomina po latach przygotowa-
nia do pierwszej ekspedycji, której celem była 
ekshumacja szczątków ofiar: – KTOŚ musiał 
wspierać nasze zabiegi; tyle było przeszkód 
ze strony różnych agend państwowych, 
mówi. – Nie ukrywam, że idąc na spotkanie 
z prof. Romanem Mądro, znanym z surowo-
ści fachowcem medycyny sądowej, modliłem 
się gorąco o wstawiennictwo do naszych, 
wołyńskich męczenników. Zgodził się popro-

wadzić ekshumacje nieodpłatnie. Pomagali 
nam też funkcjonariusze z Nadbużańskie-
go Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wo-
łyńskiej Dywizji Armii Krajowej z Chełma. 
W 1994 roku, pielgrzymów czekała radosna 
niespodzianka. – Biegnie do mnie znajomy 
Ukrainiec, wójt z sąsiedniej wsi. – Lonia, Bóg 
jest, naprawdę jest! – krzyczy już z daleka – 
opowiada Leon Popek. – Co się stało? – py-
tam.
Ukraińcy z sąsiedniej wsi postanowili odre-
montować figurę Matki Bożej i ustawić ją na 
nasz kolejny przyjazd na wymurowanym po-
stumencie, obok nowego krzyża misyjnego. 
– Ustawiliśmy posklejaną figurę na gotowym 
podwyższeniu, a ona spada – słyszy opo-
wieść dr. Popek. – Ustawiamy z powrotem, to 
samo. – Może ustawialiście po kilku piwkach? 
– zażartował Leon Popek. – Skądże, Lonia, 
dopiero potem trochę wypiliśmy. Gdy po kil-
ku nieudanych próbach, robotnicy doszli do 
wniosku, że należy figurę postawić frontem 
w stronę Polski – udało się. – Ona na Was cze-
kała –podsumował Ukrainiec.
Zdarzały się też sytuacje, które mroziły krew 
w żyłach. Wołyńscy pątnicy idą do swoich 
świętych miejsc, a naprzeciw przez pole zwar-
tą dużą grupą idą Ukraińcy. Na ich twarzach 
trudno było odczytać przyjazne nastawienie. 
– Leon Popek wzbudził w duchu modlitewną 
prośbę o interwencję niebios. Jedna z osób 
wysunęła się na czoło i wręcz wykrzyczała: 
– No i co?! Tak, mordowaliśmy was, okrada-
liśmy! I dalej nic nie mamy. A wam Polakom 
się żyje coraz lepiej. Gdy wykrzyczeli tę swoją 
winę, po chwili milczenia i ciężkiej ciszy, jak-
by niebo się otworzyło. – A teraz chodźcie na 
herbatę – usłyszeli polscy pielgrzymi.
Grupki zapaleńców, wiernych „sprawie wo-
łyńskiej”, na prace ekshumacyjne wykorzy-
stywały urlopy. Pracowali nieraz w skrajnie 
„surwiwalowych” warunkach. Któregoś razu 
wyłania się z lasu przygarbiona staruszka. Czy 
ktoś z naszych wam pomaga? – zapytała. Za 
jakiś czas w strugach deszczu wraca i taszczy 
na ramionach… pierogi, ziemniaki. Ta stara 
kobieta przeszła ponad trzy kilometry.
Prowadzi nas do drzewa, gdzie znajdujemy 
wyżłobiony kozikiem krzyż. To jej ojciec po-
chował tu trzy osoby. – Tu kiedyś przyjadą 
Polacy, zapamiętaj. Kopiemy. Znajdujemy 
szczątki dwóch osób bez głów. 
Innym razem nad dołem, gdzie trwają pra-
ce ekshumacyjne, pojawia się obserwator. 
Ukrainiec siedzi i zda się beznamiętnie sączy 
piwo. Jedno, potem drugie. Wreszcie słyszy-
my: – U mnie w sadzie leży dwoje waszych, 
zabierzcie. 
Leon Popek wysłuchał też wielu, często bar-
dzo intymnych zwierzeń ludzi ocalonych. Do 
dziś wielu zasypia z koszmarem pod powieka-
mi. Bo czy może udźwignąć dziecięca wrażli-
wość widok masakrowanej matki, siostry?
– Schowany, widziałem, jak straszną śmier-
cią umierała – to jedno z wielu koszmar-
nych wspomnień wołyńskiej traumy. Po-
przysiągłem wtedy zemstę. Zrobiłem to… 
Zamordowałem bezbronną młodą Ukra-
inkę. Nie przyniosło mi to ulgi. Przeciwnie, 
ciężar na sumieniu, przygniatał, nie dawał 
mi spokoju. Wewnętrzny pokój odzyskałem

Rodzina Jesionczaków z Woli OstrowieckiejRodzina Jesionczaków z Woli Ostrowieckiej
– wszyscy zginęli– wszyscy zginęli

dokoñczenie na str. 10
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Okres wakacyjny sprzyja pielgrzymowaniu. W lipc
go de Compostela, by modlić się przy grobie św. 
mnienia. W sierpniu pątnicy spieszą na Jasną Górę
oblicze Matki Bożej Częstochowskiej. Przedstawia
szczególnego maryjnego kultu. Być może stanie 
chwil u stóp Matki Bożej w sanktuariach, które są

Sanktuarium Maryjne na Świętej Górze (Svatá Hora), 
Czechy 
W Bazylice Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
znajduje się cudowna figura 
Maryi Panny ze Świętej Góry. 
W XVII w., w okresie wojny 
trzydziestoletniej, modlił się 
przed nią pewien niewidomy 
człowiek i został uzdrowio-
ny. Odtąd Święta Góra stała 
się miejscem pielgrzymek
i z czasem zyskała miano „du-
chowego serca Czech”.

Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Królowej Bawarii
w Altötting, Niemcy 

W VIII w. św. Rupert z Sal-
zburga polecił wybudować 
w mieście mały kościółek, 
zwany dzisiaj Kaplicą Łask
i umieścił w niej cudowną 
figurę Maryi. Niestety, fi-
gura ta prawdopodobnie 
zaginęła. Obecnie w Sank-
tuarium znajduje się inna, 
również słynąca łaskami fi-

gura pochodząca z XIII w., zwana Czarną Madonną lub Naszą Kocha-
ną Panią.

h d C

Sanktuarium Maryjne w Mariazell, Austria 
W XII w. pewien mnich w dowód wdzięczności za ocalenie z rąk 
zabójców wybudował małą kapliczkę i umieścił w niej drewnianą 
figurkę Matki Bożej z Dzie-
ciątkiem. Ponieważ miejsce 
to przypominało klasztorną 
celę, nazwano je celą Maryi 
(Maria der Zelle). Obecnie
w miejscu kaplicy stoi Bazy-
lika Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny. Jej najważniej-
szą część stanowi Ołtarz Ła-
ski z cudowną figurką Matki 
Bożej. 

Sanktuarium
Matki Boskiej Bystrzyckiej
w Marija Bistrica, Chorwacja  
Obiektem kultu jest późnogotycka, 
drewniana figura Matki Bożej, dato-
wana na koniec XV wieku. W obliczu 
zagrożenia atakiem Turków 4 maja 
1545 r. miejscowy proboszcz zako-
pał słynącą już wtedy cudami figurę 
pod chórem kościoła. Odnalezienie 
jej w 1588 r. umożliwiło tajemnicze 
światło wydobywające się spod ko-
ścielnego chóru.  

Sanktuarium Maryjne
Máriapócs, Węgry 
W XVII w. w wiosce Pócs znaj-
dowała się wybudowana po wy-
zwoleniu kraju spod okupacji tu-
reckiej mała drewniana cerkiew 
unicka. Pewnego dnia modlący 
się w niej ludzie zauważyli pły-
nące z oczu ikony Matki Boskiej 
łzy, co uznane zostało przez miej-
scowych za cud. Dziś w miejscu 
drewnianej świątyni stoi baroko-
wy murowany kościół.

WARSZAWAWARSZAWA

BUDAPESZTBUDAPESZT

BRATYSŁAWABRATYSŁAWA

PRAGAPRAGA

BERLINBERLIN

LUBLANALUBLANA

ZAGRZEBZAGRZEB

WIEDEŃWIEDEŃ

BELGRADBELGRAD

Jasna GóraJasna Góra
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cu rzesze pielgrzymów wyruszają na szlak Santia-
Jakuba 25 lipca w dniu jego liturgicznego wspo-

ę, aby zanieść swoje prośby i dziękczynienia przed 
my również inne bardziej lub mniej znane miejsca 
się to inspiracją do spędzenia niezapomnianych 

ą blisko nas.

Sanktuarium Maryjne w Szydłowie (Šiluva), Litwa 
W 1608 r. w Szydłowie na Litwie Matka Boża objawiła się najpierw 

pasterzom, a potem kalwiń-
skiemu katechecie i szkolne-
mu nauczycielowi. W XVII w.
została wybudowana Bazy-
lika Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. W miejscu 
ukazania się Matki Bożej 
powstała Kaplica Objawie-
nia, w której znajduje się cu-
downy obraz Maryi z Dzie-
ciątkiem.

Sanktuarium Maryjne w Agłonie, Łotwa 
W Bazylice Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii 
Panny w Łotwie znajduje 
się cudowny obraz Mat-
ki Boskiej Agłońskiej, 
zwanej Przewodniczką 
z Kwiatem. Jego twór-
ca i czas powstania nie 
są znane. Na sukience
z 1834 r. widnieje napis, 
że „słynie on cudami od 
134 lat”. 

Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu, Białoruś
W pobernardyńskim koś-
ciele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
znajduje się słynący łaska-
mi obraz Matki Bożej Bud-
sławskiej. Znalazł się on 
tam dzięki ks. Izaakowi So-
łokajowi, kapelanowi wo-
jewody mińskiego, który
w 1613 r., za namową oj-
ców bernardynów, przeka-
zał obraz kościołowi.

Sanktuarium Maryjne w Zarwanicy, Ukraina 
W 1240 r. pewien kijowski 
mnich ujrzał we śnie Matkę 
Bożą. Wybudował w tym 
miejscy kaplicę i umieścił 
w niej ikonę Maryi Panny
z Dzieciątkiem, którą znalazł 
po przebudzeniu. Wkrótce 
obok wytrysnęło cudowne 
źródełko. W 1754 r. zbudo-
wano w Zarwanicy murowa-
ną cerkiew greckokatolicką, 
obecnie najsłynniejsze Sank-
tuarium na Ukrainie. 

Sanktuarium Matki Bożej
w Kaczycy, Rumunia 
W kościele pw. Najświętszej Ma-
rii Panny znajduje się cudowny 
obraz Matki Bożej Kaczyckiej 
– patronki Bukowiny, sprowa-
dzony tu ok.  1810 r. prawdopo-
dobnie z pojezuickiego kościoła
w Stanisławowie. Kult Matki Bo-
żej Kaczyckiej uczynił z tego miej-
sca jedno z największych centrów 
pielgrzymkowych w Rumunii.

RYGA

WILNO

MIŃSKMIŃSK

KIJÓW

BELGRADD

BUKARESZTBUKARESZT

KISZYNIÓWKISZYNIÓW

oprac. Karolina Anna Kwaśniewska
fot. Wikimedia
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Pielgrzymowanie jest wpisane w naturę 
człowieka. Ruch, który stanowi istotę piel-
grzymowania, jest metaforą ludzkiego losu. 
Określenie: homo viator – człowiek, który się 
porusza, definiuje istotną zasadę ludzkiego 
życia – bycie w drodze. Z wędrowania dro-
gami życia wyodrębnił się jego szczególny 
rodzaj: pielgrzymki wiary znane różnym sys-
temom religijnym. Wspomnijmy choćby piel-
grzymki mahometan do Mekki. Chrześcijań-
skie pielgrzymowanie wsparte jest o tradycję 
starotestamentową, która prowadzi ku miej-
scom związanym z objawieniem się Boga lub 
Jego szczególnym działaniem. Sprowadzenie 
przez Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy
i wzniesienie świątyni Salomona sprawiło, że 
miasto to uznane zostało za miejsce święte, 
główny ośrodek kultu religijnego i obowiąz-
kowych pielgrzymek. To do niej – zapowiadał 
wielki prorok Izajasz – pójdą „z pokłonem sy-
nowie twoich ciemięzców/i padną do twych 
stóp wszyscy, co tobą wzgardzili/ I nazwą cię 
„Miastem Pana” (Iz 60, 14). 
Jezus też jest homo viator – człowiekiem
w drodze. Ewangelie przekazują wiele tego 
przykładów. Szczególne znaczenie ma Jego 
ostatnia pielgrzymka – uroczysty wjazd do Je-
ruzalem. Zwieńczy ją śmierć krzyżowa. Świę-
te miasto stanie się miejscem nowej Paschy 
– przejścia ze śmierci do życia. Od tamtej go-
dziny człowiecze pielgrzymowanie przez ży-
cie ma ściśle określony cel. Jest nim Niebieskie 
Jeruzalem. Tam, wedle słów Apokalipsy, Bóg 
zgromadzi narody ze wszystkich ras i pokoleń 
i „zamieszka wraz z nimi” (por. Ap 21,3).
Pielgrzymki towarzyszą chrześcijaństwu od 
jego początków. Prowadziły przede wszyst-
kim ku Ziemi Świętej. Ruch pielgrzymkowy 
umożliwił edykt mediolański cesarza Kon-
stantyna Wielkiego (313 r.), kładący kres 
prześladowaniu chrześcijan, a jego dynamizm 
wzmogło odnalezienia w Jerozolimie przez 
matkę cesarza, św. Helenę, Krzyża Świętego
i jego kult; kres pielgrzymkom położyło za-
jęcie Ziemi świętej przez Persów (VII w.), a 
później Arabów. Wcześniej, w czasach prze-
śladowań, pielgrzymowano przede wszyst-
kim do grobów męczenników za wiarę. Z 

biegiem czasu celem pielgrzymek stały się 
miejsca związane z tradycją apostolską: Rzym 
– groby św. Piotra i Pawła, Compostela – grób
św. Jakuba Apostoła.
Pielgrzymowanie stało się swoistym wyróż-
nikiem europejskiego średniowiecza. Jego 
znaczenie ujmuje słynne zdanie Johanna 
Wolfganga Goethego: „Europa zrodziła się 
w pielgrzymce a jej ojczystym językiem jest 
chrześcijaństwo”. Ta Europa, która po upad-
ku Imperium Rzymskiego i okresie tzw. wę-
drówek ludów poczęła kształtować swoją 
tożsamość religijną i kulturową. To wtedy 
idea pielgrzymowania, dawna jak chrześci-
jaństwo, nabrała nowego znaczenia. To nie 
było pielgrzymowanie do miejsc związanych 
z historią zbawienia, z dziejami idącego dro-
ga krzyża Kościoła, aby je „dotknąć”. Było to 
peregrinari po Christo – pielgrzymowanie dla 
Chrystusa. To było istotne novum. Dla Niego 
opuszczali swoje klasztory irlandzcy mnisi, 
którzy tak wielką rolę odegrali w chrystianiza-
cji barbarzyńskiej, kontynentalnej Europy. Ich 
ideałem było pielgrzymowanie, któremu nie 
stawiano żadnej cezury czasowej, nie wyzna-
czano daty powrotu do rodzimego klasztoru. 
Trwać miało do ostatniej godziny życia. Eu-
ropejskie pielgrzymowanie dawnym szlakiem 
ku Ziemi Świętej rozpoczęło się ponownie
w dobie krucjat, nasiliło szczególnie po zdo-
byciu Jerozolimy przez krzyżowców, trwało
i później w dobie dominacji islamu.
Umożliwiała je franciszkańska Kustodia Zie-
mi Świętej przez wieki (od 1342 r.) jedyny 
reprezentant Kościoła katolickiego na Bli-
skim Wschodzie. Duchowe pragnienie, aby 
być jak najbliżej miejsc związanych z życiem 
Jezusa zrodziło – szczególnie w epoce baro-
ku – oryginalną formę realizowania takich 
pragnień: wznoszenie kalwarii odzwiercie-
dlających ostatnią drogę Chrystusa (najsław-
niejsza z polskich – Kalwaria Zebrzydowska) 
i grobów Pańskich. Często pielgrzymowano 
do miejsc gdzie z doznawały czci relikwie 
męczenników. W Polsce była to m.in. archika-
tedra gnieźnieńska, miejsce wstawienniczych 
modlitw do pierwszego patrona Polski, św. 
Wojciecha. Do jego relikwii pielgrzymował 

najsławniejszy z pątników: cesarz Otton III. 
Przyciągały pielgrzymie tłumy miejsca mę-
czeństwa i kultu św. Stanisława: krakow-
ska Skałka i katedra wawelska. Rosła sława 
miejsc gdzie doznawały czci łaskami słynące 
wizerunki (szczególnie w Europie Wschodnie) 
i figury (Europa Południowa). Osobne miejsce 
na pielgrzymkowym szlaku zaczęły zajmować 
sanktuaria Maryjne. Oddawano w nich cześć 
świętej Bożej Rodzicielce, pielgrzymowanie 
do nich wyrażało także duchową więź z Ko-
ściołem, którego Maryja jest najpełniejszym 
obrazem. Maryjny wątek zaznaczył się nie-
zwykle mocno w dziejach polskiego pielgrzy-
mowania, od czasu, kiedy Matka Pana w do-
bie „potopu” została proklamowana Królową 
Polski, powierniczką trudnych spraw ojczyny. 
To wtedy ukształtowała się sława Jasnogór-
skiego Sanktuarium,” gdzie bije serce Narodu 
w sercu Matki (Jan Paweł II). Jasnogórskie pe-
regrynacje szczególnego znaczenia nabrały 
w czasach narodowych klęsk: zaborów, oku-
pacji, komunistycznego zniewolenia. Tam był 
dom wolności, duchowa stolica narodu, źró-
dło nadziei na lepszą przyszłość. Wielokrotnie 
mówił o tym bł. Jan Paweł II – najgodniejszy 
pielgrzym jasnogórski naszych czasów.
Jeszcze jeden motyw dawnego pielgrzymo-
wania. Ich pokutny charakter „Zadawali” je 
spowiednicy, stanowiły także formę systemu 
prawnego – ich odbycie anulowało niektó-
re kary nałożone przez sądy kary. To wtedy 
ukształtowało się – funkcjonujące i dziś – ro-
zumienie pielgrzymowania jako swoistej for-
my odrzucenia świata. Idąc na pielgrzymkę 
rezygnujemy z wielu udogodnień cywiliza-
cyjnych, „zamykamy” się na mowę świata: 
choćby codzienny hałas mediów, uczymy się 
szybko poprzestawania na małym: wystarcza 
nam skromne odżywianie, ubiór, warunki 
noclegowe. Pielgrzymowanie posiada swój 
cel. Jest nim miejsce święte, naznaczone 
obecnością Boga, Jego łaską, uświęcone mo-
dlitwą pokoleń; miejsce naszego dziękczynie-
nia po zakończeniu peregrynacji. Pielgrzymu-
jemy w konkretnych intencjach związanych
z naszym życiem. Pielgrzymka to nie turystycz-
na wyprawa, to rekolekcje w drodze, którym 
towarzyszy pragnienie duchowej przemiany, 
wyciszenia, refleksji, spojrzenia w głąb wła-
snego serc. Stanowi – powtórzmy to jeszcze 
raz – obraz życia ludzkiego, którego kres wy-
znacza ostateczny cel człowiek – zbawienie, 
spotkanie z Bogiem w Niebieskim Jeruzalem. 
„W drogę z nami, wyrusz Panie”….

Jędrzej Łukawy 

„W drogę z nami wyrusz Panie,/Nam nie wolno w miejscu stać./Gdy zbłądzimy, po-
daj rękę,/ Gdy upadniemy, pomóż wstać”. Już niebawem na pątniczych szlakach 
rozlegnie się ta pieśń. Sierpień – miesiąc pieszych pielgrzymek, które z różnych 
stron ojczyny zdążają na Jasną Górę – stanowi apogeum ruchu pielgrzymkowego. 
Z różnym natężeniem trwa on przecież przez cały rok  liturgiczny. Pielgrzymujemy 
do świętych miejsc ojczyzny, do sanktuariów Europy, do miejsc, takich jak Rzym, 
szczególnie mocno wpisanych w historię Kościoła, także do Ziemi Świętej. 

„Europa zrodziła się w pielgrzymce”„Europa zrodziła się w pielgrzymce”

na Jasnej Górze, przy kratkach konfesjonału.
Wołyniacy nie przestają pielgrzymować. Dziś 
zastępują ich wnuki. To sztafeta pamięci, 
wbrew grabarzom pamięci. Zgodnie z naucza-
niem pasterzy Kościoła, z bł. Janem Pawłem II 
na czele. Na wspólnych mszach na cmentarzu 
w Ostrówkach modlą się razem i wspominają 
Polacy i Ukraińcy. Płyną ukradkiem ocierane 
łzy. – Odwiedźcie nas znowu, zapraszają Ukra-
ińcy i częstują szczerze, czym chata bogata. 

30 sierpnia 1992 r. odbył się uroczysty po-
grzeb pierwszych ekshumowanych ofiar na 
cmentarzu w Ostrówkach.
Ksiądz Marian Chmielowski, proboszcz para-
fii św. Stanisława BM i Niepokalanego Serca 
NMP w Rudzie Hucie, głosił wtedy nad ich 
mogiłą swoje „najtrudniejsze kazanie”: „Na 
krzyżu zawisł Ten ,który zwyciężył nienawiść, 
i który jako Jedyny jest władny dać odpo-
wiedź na dręczące pytanie o tajemnicę nie-
winnej śmierci… On, Bóg, który „przebolał 
to wszystko, co boli”. 

Wtedy wszyscy byli pełni nadziei na rychłą 
zgodę i pojednanie polsko-ukraińskie. Choć i 
wówczas padały realistyczne głosy, że wciąż 
nie brak „siewców nienawiści”.
Ufnie jednak nad tą mogiłą męczenników 
wołyńskich powtórzone zostały słowa 
„Chorału” Kornela Ujejskiego: „Zbłąkanym 
braciom otworzym serca/Winę ich zmyje 
wolności chrzest /Wtenczas usłyszy podły 
bluźnierca – Bóg był i jest!”
Naprawdę jest …

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Ksiądz Józef Panaś uro-
dził się 25 listopada 
1887 r. w Porębie Wiel-
kiej (obecnie Odrzykoń) 
w powiecie krośnień-
skim.

W 1907 r. ukończył z wyróżnieniem gim-
nazjum w Przemyślu. Od 1907 r. studiował 
w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
29 czerwca 1911 r. otrzymał święcenia ka-
płańskie z rąk biskupa przemyskiego Józe-
fa Sebastiana Pelczara. Został wikariuszem
w Dublanach pod Samborem. Działał w Dru-
żynach Bartoszowych i „Sokole”. W 1914 r. 
wyjechał do Saksonii, aby tam prowadzić pra-
cę duszpasterską wśród polskich robotników 
sezonowych. 30 sierpnia 1914 r. wraz z całą 
Drużyną Bartoszową z Dobromila wstąpił do 
Legionu Wschodniego. Po jego rozwiązaniu, 
w październiku 1914 r. wstąpił do Legionów 
Polskich, zostając kapelanem 3 pułku piecho-
ty. 16 października otrzymał nominację na 
stopień podporucznika, a 9 sierpnia 1915 r. 
awans na kapitana, wraz z nominacją na szefa 
referatu spraw duszpasterskich przy Komen-
dzie Legionów Polskich. 20 grudnia 1916 r. 
mianowany superiorem polowym Legionów 
Polskich. W szeregach II Brygady uczestniczył 
w kampaniach karpackiej, besarabskiej i wo-
łyńskiej. W listopadzie 1916 r. został ranny 
pod Bielgowem.
8 stycznia 1917 r. otrzymał do dyspozycji daw-
ny kościół popijarski w Warszawie (dziś Kate-

dra Polowa WP), zamieniony przez Rosjan na 
cerkiew. Wyremontował go i oddał do użytku 
jako Kościół Garnizonowy. 17 września 1917 r.,
po kryzysie przysięgowym i rozwiązaniu Le-
gionów, z większością legionistów II Brygady 
wstąpił do Polskiego Korpusu Posiłkowego, 
gdzie został mianowany superiorem. W lutym 
1918 r. współorganizował przejście II Brygady 
przez front pod Rarańczą. Po bitwie dostał się 
do niewoli austriackiej. Był jednym z głów-
nych oskarżonych w procesie legionistów
w Marmaros-Sziget. Od 1 do 10 listopada 
1918 r. uczestniczył w obronie Przemyśla przed 
Ukraińcami. 5 listopada został mianowany do-
wódcą Grupy „San”, obsadził linię Sanu. We 
Lwowie wstąpił do Wojska Polskiego. Został 
dziekanem Armii „Wschód”, a od września 
1919 r. dziekanem Dowództwa Okręgu Gene-
ralnego Lwów. Uczestniczył w walkach z Ukra-
ińcami oraz wojnie polsko-bolszewickiej.
1 listopada 1921 r. został mianowany dzie-
kanem Dowództwa Okręgu Generalnego w 
Przemyślu. 17 maja 1926 r. w Katedrze Po-
lowej w Warszawie, po Mszy Świętej za po-
ległych w przewrocie majowym, demonstra-
cyjne rzucił swoje odznaczenia pod nogi gen. 
Gustawa Orlicz-Dreszera. 18 sierpnia 1926 r. 
został zwolniony z funkcji dziekana. 30 wrze-
śnia 1927 r. przeszedł w stan spoczynku.
Rozpoczął wtedy działalność polityczną w 
PSL „Piast”. Był świadkiem obrony w Win-
centego Witosa w tzw. procesie brzeskim. Na 
kongresie zjednoczeniowym w 1931 r. został 

Ks. pułkownik Józef Panaś (1887–1940)
– kapłan diecezji przemyskiej, superior polowy Legionów Polskich

członkiem Rady Naczelnej Stronnictwa Lu-
dowego utworzonego w wyniku zjednocze-
nia ugrupowań ludowych (PSL „Piast”, PSL 
„Wyzwolenie”, Stronnictwa Chłopskiego).
W 1937 r. stał na czele strajku chłopskiego na 
Kielecczyźnie. Pełnił również funkcję kapela-
na Związku Hallerczyków.
Po wybuchu II wojny światowej wywiózł depo-
zyt bankowy Stronnictwa Ludowego z Pozna-
nia. Dotarł z nim do Lwowa, gdzie ukrył go w 
podziemiach kościoła OO. Dominikanów. We 
Lwowie prowadził działalność konspiracyjną. 
W początkach kwietnia 1940 r. został areszto-
wany przez NKWD. Według oficjalnej wersji,
4 kwietnia, prowadzony na przesłuchanie, miał 
wyskoczyć przez okno, ponosząc śmierć. 
Spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie.
Odznaczony dwukrotnie Orderem Virtuti Mi-
litari V klasy: numer 5742 – za bohaterstwo 
w obronie Przemyśla i numer 13480, po-
śmiertnie – Za wyróżniające się męstwo i po-
święcenie w służbie bojowej oraz bohaterską 
postawę po uwięzieniu. Odznaczony również 
Krzyżem Walecznych (czterokrotnie) Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy-
żem Obrony Lwowa i Gwiazdą Przemyśla.
W 1941 r. rozkazem Biskupa Polowego Wojska 
Polskiego Józefa Gawliny, który nie wiedział 
o śmierci ks. Panasia, został awansowany na 
stopień pułkownika oraz wyznaczony na sta-
nowisko dziekana Armii Polskiej w ZSRS.

Bogusław Szwedo

Z udziałem blisko 
150 osób: psycholo-
gów jednostek woj-
skowych, wojskowych
pracowni psychologi-
cznych, oficerów wy-

chowawczych oraz przedstawicieli dusz-
pasterstwa wojskowego w dniach 9-10 
października 2012 r. w Policach odbyła 
się II Konferencja Psychologów Woj-
ska Polskiego. Głównym jej celem było 
przeprowadzenie analizy funkcjonowa-
nia psychologii w Wojsku Polskim oraz 
wypracowanie wniosków do dalszej 
działalności.
W pierwszym dniu obrad dokonano pre-
zentacji i omówienia obowiązujących roz-
wiązań organizacyjno-funkcjonalnych w ob-
szarze psychologii wojskowej. Uczestnicy 
konferencji mieli również okazję zapoznać 
się z działalnością psychologów innych 
służb mundurowych, zaprezentowaną przez 
przedstawicieli Policji i Straży Granicznej.
Drugi dzień konferencji poświęcono omó-
wieniu doświadczeń z realizacji systemu 

Psychologia w żołnierskiej służbie
wsparcia i pomocy psychologicznej w sytu-
acjach nadzwyczajnych, związanych między 
innymi z realizacją zadań w ramach misji 
wojskowych poza granicami państwa. Jed-
nym z omówionych aspektów systemu po-
mocy była współpraca psychologów z kape-
lanami wojskowymi.
Dwudniowe obrady, podsumowujące 15-le-
cie funkcjonowania psychologów w jednost-
kach wojskowych, zakończyła dyskusja, któ-
ra była cennym forum wymiany poglądów
i opinii psychologów wojskowych.
Materiały z konferencji zostały opublikowa-
ne dzięki staraniom Wojskowego Centrum 
Edukacji Obywatelskiej. Wśród prezento-
wanych referatów znalazło się wystąpienie 
ks. ppłk. Mirosława Biernackiego na temat 
współpracy kapelanów wojskowych z psy-
chologami w jednostkach wojskowych i pol-
skich kontyngentach wojskowych. Nawiązu-
jąc do niedawno obronionego doktoratu ks. 
ppłk. Mariusza Śliwińskiego, traktującego
o przygotowaniach kapelana do działań 
poza granicami kraju można powiedzieć, 
że duszpasterze wojskowi nie tylko służą 

żołnierzom swoją posługą, ale starają się 
wzbogacać i naukowo opisywać swoje do-
świadczenia, które mogą stanowić niezwy-
kle cenną pomoc dla kolejnych pokoleń ka-
płanów w mundurach.
Problem współpracy psycholog-kapelan był 
niedawno podejmowany także podczas od-
prawy szkoleniowej kapłanów Ordynariatu 
Polowego, która odbyła się w końcu czerwca 
w Warszawie. 
Należy cieszyć się, że kapelani nie zawsze są 
traktowani przez specjalistów jako zło ko-
nieczne, narzucone przez odgórne decyzje 
ministerialne, ale stają się (choć nie bez prze-
szkód) pełnoprawnymi uczestnikami dysku-
sji nad możliwościami pomocy żołnierzom
i pracownikom wojska. Oby tej współpracy
i wymiany doświadczeń było jak najwięcej. 

II Konferencja psychologów Wojska Polskiego. 
Psychologia w żołnierskiej służbie, red. Małgo-
rzata Łuniewska, Warszawa 2013, ss. 160.

Krzysztof Stępkowski
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Msza św. odprawiona została w katedrze pw. 
Matki Bożej Królowej, gdzie po katastrofie, 
między 5 a 8 lipca 1943 r., wystawione były 
trumny generałów Sikorskiego i Klimeckiego.
– Generał Sikorski rozbudził słowem i czy-
nem nadzieje narodu polskiego, uciemiężo-
nego przez dwóch zaborców – z Zachodu
i ze Wschodu – mówił w homilii bp Guzdek. 
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że Naczel-
nego Wodza cechowały „dynamizm i opty-
mizm, uczciwość i odpowiedzialność, a nade 
wszystko umiłowanie narodu i Ojczyzny”.
Biskup Guzdek przypomniał, że kierując się 
troską o Ojczyznę gen. Sikorski doprowadził 
m.in. do podpisania układu z sowiecką Rosją 
i utworzenia polskiej armii na jej terytorium. 
– Układ zaowocował uratowaniem ponad stu 
dwudziestu tysięcy Polaków skazanych na 
niewolniczą, wyniszczającą pracę na dalekiej 
i skutej mrozem Syberii, na Kołymie, zwanej 
„Białym Krematorium Północy” i w kopalniach 
Workuty. Kto tylko mógł, czynił wszystko, aby 
opuścić „nieludzką ziemię”, miejsca smutku
i cierpienia – podkreślił.
Biskup Guzdek mówiąc, że przyczyny katastrofy 
wciąż pozostają nieznane, dodał, że na śmierć 
generała należy patrzeć w świetle wiary. 
– Ostatecznie zwyciężyłeś. Nadal żyjesz w na-
szych sercach. Jesteśmy Ci wdzięczni za każde 

słowo i za każdy czyn, którymi upominałeś się 
o Polskę. (…) Niech przykład Twojego piękne-
go życia, nie dla siebie, ale dla Boga i dla Oj-
czyzny, pomaga nam dziś pozostać wiernymi 
tym największym wartościom – powiedział.
Mszę św. koncelebrował ks. płk SG Zbigniew 
Kępa. Słowo do zebranych skierował bp 
Ralph Heskett, biskup diecezji gibraltarskiej. 
Ks. płk Eugeniusz Bójko z Prawosławnego 
Ordynariatu Polowego odmówił modlitwę 
za zmarłych w katastrofie.
W uroczystościach uczestniczyli m. in. Walde-
mar Strzałkowski, przedstawiciel Prezydenta 
RP, Jan Stanisław Ciechanowski, kierownik 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Witold 
Sobkow, ambasador RP w Londynie oraz we-
terani II wojny światowej.
Po Mszy św. odbyła się ceremonia odsłonięcia 
pomnika gen. Sikorskiego i ofiar katastrofy 
samolotu z 1943 r. Wieczorem polska dele-
gacja odwiedziła miejscowy cmentarz, gdzie 
spoczywają członkowie załogi samolotu oraz 
plażę nieopodal miejsca katastrofy. Odmó-
wione zostały modlitwy w intencji zmarłych 

przez biskupa Guzdka oraz 
ks. płk Eugeniusza Bójko. Na 
plaży późnym wieczorem 
odśpiewany został Apel Ja-
snogórski.
Odnowiony pomnik został 
przeniesiony z mniej presti-
żowego miejsca i umiesz-
czony w tzw. Europa Point, 
wysuniętym na południe 
cyplu Gibraltaru, nieopodal 
latarni morskiej.
Monument składa się ze 
śmigła Liberatora II LB-30 
(takim typem samolotu le-
ciał generał) umieszczonym 
na kamiennej podstawie, na 
której wyryto nazwiska ofiar 
katastrofy. U stóp pomnika

Mszą św. w katedrze pw. Matki Boże 
Królowej na Gibraltarze i odsłonięciem 
pomnika upamiętniającego ofiary ka-
tastrofy lotniczej uczczono 70. rocznicę 
śmierci gen. Władysława Sikorskiego. Li-
turgii Eucharystii przewodniczył Biskup 
Polowy WP Józef Guzdek. W homilii za-
chęcał, by przykład działalności generała 
inspirował do życia dla Boga i Ojczyzny. 
W nocy, 4 lipca 1943 r., kilkanaście se-
kund po starcie, podczas powrotu z in-
spekcji Wojsk Polskich, w niewyjaśnio-
nej dotąd katastrofie lotniczej zginęli 
gen. Sikorski, jego córka, gen. Tadeusz 
Klimecki szef sztabu Naczelnego Wodza, 
oraz siedem towarzyszących im osób.

i na ścianach podstawy umieszczono tablice 
przypominające postać generała i zawiera-
jące informacje o katastrofie. Całość okala 
niewielki mur z wizerunkiem orła. Prace re-
nowacyjne i przebudowa pomnika zostały 
wykonane dzięki staraniom Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 
Generał Sikorski zginął w katastrofie lotniczej 
w Gibraltarze, wracając z inspekcji wojsk na 
Środkowym Wschodzie 4 lipca 1943 r. W ra-
porcie brytyjskiej komisji badającej wypadek 
jeszcze w 1943 r., przyczyną katastrofy było 
zablokowanie steru wysokości. Komisja nie 
potrafiła jednak wyjaśnić, jak doszło do awa-
rii. Część historyków uważa, że gen. Sikor-
ski padł ofiarą zamachu. Pochowany został 
na cmentarzu polskich lotników w Newark,
w Wielkiej Brytanii. Pięćdziesiąt lat później, 
17 września 1993 r. prochy Sikorskiego prze-
niesiono na Wawel.
Uroczystości rocznicowe odbyły się także
4 lipca w katedrze na Wawelu, gdzie od-
prawiona została Msza św. z udziałem Pre-
zydenta RP, a przy grobie generała złożono 
kwiaty i zapalono znicze.

Wystawa
9 lipca w Muzeum Wojska Polskiego otwarta 
została wystawa okolicznościowa „Władysław 
Sikorski – generał, premier, wódz”, na której 
zaprezentowano eksponaty związane z oso-
bą generała. Wśród ponad stu zabytków ze 
zbiorów Muzeum Wojska Polskiego znajduje 
się kilkadziesiąt związanych bezpośrednio
z osobą generała Sikorskiego – jego ordery
i odznaczenia, mundury, szable, biurko i rze-
czy osobiste, a także liczne dokumenty.
W uroczystym otwarciu wystawy uczestni-
czyli m.in. Tomasz Siemoniak, minister obro-
ny narodowej, generałowie WP, przedstawi-
ciele korpusu dyplomatycznego, organizacji 
kombatanckich. W spotkaniu uczestniczył 
także biskup polowy WP Józef Guzdek.

Krzysztof Stępkowski

Pamięć o gen. Władysławie SikorskimPamięć o gen. Władysławie Sikorskim

70. rocznica katastrofy gibraltarskiej70. rocznica katastrofy gibraltarskiej
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Biskup Polowy błogosławi pomnik gen. Władysława Sikorskiego, Gibraltar, 4 lipca 2013 r.Biskup Polowy błogosławi pomnik gen. Władysława Sikorskiego, Gibraltar, 4 lipca 2013 r.

Muzeum Wojska Polskiego – otwarcie wystawy Muzeum Wojska Polskiego – otwarcie wystawy 
poświęconej gen. Władysławowi Sikorskiemupoświęconej gen. Władysławowi Sikorskiemu



13

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

An
na

 K
w

aś
ni

ew
sk

a

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

An
na

 K
w

aś
ni

ew
sk

a

Święto Żandarmerii WojskowejŚwięto Żandarmerii Wojskowej

Mszą św. koncelebrowaną w Katedrze Polo-
wej 3 lipca br. rozpoczęły się obchody Świę-
ta Żandarmerii Wojskowej. W liturgii, któ-
rej przewodniczył ks. płk January Wątroba, 
wikariusz generalny biskupa polowego WP, 
wzięli udział przedstawiciele dowództwa 
Żandarmerii Wojskowej wraz z gen. dyw. Mi-
rosławem Rozmusem, komendantem głów-
nym ŻW, oraz gen. Janem Żukowskim, byłym 
komendantem ŻW, a także poczty sztanda-
rowe, żołnierze i pracownicy tej formacji. 
W liturgii słowa uczestnicy Mszy św. mogli 
usłyszeć o ludziach, którzy dokonali dobrych 
wyborów w swoim życiu. 
– Dobrego wyboru dokonał Salomon, który 
już na początku sprawowania władzy, świa-
domy wielkiej odpowiedzialności, stanął 
przed Bogiem i prosił dla siebie o serce pełne 
rozsądku i zdolność rozróżniania dobra, i zła 
– mówił w homilii ks. płk Adam Prus, nowy 
dziekan dekanatu Żandarmerii Wojskowej. 
Zdaniem kaznodziei biblijne przykłady są ob-
razem życia każdego z nas, w którym musimy 
podejmować wiele różnych decyzji. Od nich 
zależy nasze szczęście i satysfakcja z wyko-
nywanej pracy. Powinniśmy więc prosić tak 
jak Salomon o mądre serce, prawe sumienie 
i zdolność rozróżniania dobra od zła. Szcze-
gólnie zabiegać o to powinni żołnierze i pra-
cownicy Żandarmerii Wojskowej. 
– Żandarm często pierwszy jest obecny przy 
tragicznych zdarzeniach takich jak wypadki 
drogowe, naruszenie porządku publicznego, 
czy przestępstwa kryminalne. Musi dokonać 
pierwszej oceny ludzkich wyborów i czynów. 
Dlatego potrzebne mu jest serce pełne roz-
sądku, aby zachować odpowiednie proporcje 
i dobrać odpowiednie środki, i w ten sposób 
osiągnąć zamierzony cel, którym jest właści-
we zadbanie o dobro człowieka – podkreślił.
Po Mszy św. jej uczestnicy udali się na plac 
przed siedzibą jednostki ŻW w Warszawie, 

by złożyć wieńce pod pomni-
kiem „W hołdzie żołnierzom 
Żandarmerii Wojskowej”.

Dumni w dniu
swojego święta

– Jestem dumny, że dowodzę 
formacją szkarłatnych beretów, że mam 
obok siebie żołnierzy odważnych, odpowie-
dzialnych i profesjonalnych – tymi słowami 
zwrócił się do zgromadzonych żołnierzy 
oraz gości gen. dyw. Mirosław Rozmus, ko-
mendant główny Żandarmerii Wojskowej, 
podczas uroczystej zbiórki z okazji święta 
formacji.
Na uroczystości, które odbyły się 4 lipca br. 
na terenie jednostki ŻW, przybyli dowódcy 
Polskich Sił Zbrojnych, delegacje zagranicz-
ne, przedstawiciele służb mundurowych, du-
chowieństwa, kombatanci i weterani, a także 
rodziny żołnierzy i pracowników ŻW. Obecna 
była również Beata Oczkowicz, podsekretarz 
stanu ds. infrastruktury, która w imieniu mi-
nistra obrony narodowej wręczyła odzna-
czenia państwowe wyróżnionym żołnierzom
i pracownikom ŻW. Podczas uroczystości zo-
stał przekazany Honorowy Proporzec „Przo-
dującego pododdziału Żandarmerii Wojsko-
wej”, którym wyróżniono Oddział Specjalny 
ŻW w Mińsku Mazowieckim. 
W swoim przemówieniu gen. Mirosław Roz-
mus przypomniał, że geneza święta Żandar-
merii Wojskowej sięga okresu powstania 
listopadowego. 31 marca 1831 r. żołnierze 
pododdziału Dywizjonu Karabinierów Kon-
nych pod wodzą gen. Franciszka Sznajdego 
brali udział w zwycięskiej bitwie pod Dębem 
Wielkim. Rozkazem 13 czerwca 1831 r. gen. 
Tadeusz Łubieński powołał Straż Polową, 
która objęła zadania wojskowego organu 
bezpieczeństwa w armii Królestwa Polskiego. 
Właśnie dzień 13 czerwca został ustanowio-

ny oficjalnym świętem polskiej Żandarmerii 
Wojskowej.
– Dlaczego ta data została obrana na święto 
naszej formacji? Przypomina ona jak dużą 
wszechstronnością musiał cechować się pol-
ski żandarm (...). Przejęliśmy od naszych po-
przedników nie tylko tradycje, ale i sposób 
postępowania (...). Dziś jesteśmy formacją 
nowoczesną, dostosowaną do współcze-
snych potrzeb Sił Zbrojnych, skupiającą 
świetnych fachowców wyposażonych ade-
kwatnie do stawianych zadań – powiedział 
gen. Mirosław Rozmus.
Na koniec podziękował wszystkim żołnierzom 
oraz pracownikom Żandarmerii Wojskowej. 
Słowa uznania oraz podziękowania skiero-
wała również Beata Oczkowicz. – Już samo 
bycie żołnierzem wymaga samodyscypliny
i poświęcenia. Bycie żandarmem to jednak 
coś więcej (...) – podkreśliła. – Pełnicie swoją 
służbę zarówno w kraju, jak i za granicą za 
co w imieniu ministra obron narodowej pra-
gnę wam serdecznie podziękować.

Święto z hukiem
Strzały, huk ładunków wybuchowych, gaz, 
agresywni kibice – tego mogli doświadczyć 
wszyscy, którzy wzięli udział w dynamicz-
nych pokazach wyszkolenia żołnierzy Żan-
darmerii Wojskowej. Już od samego rana
4 lipca na widzów czekało mnóstwo atrakcji, 
a wśród nich, m.in. działania na posterunku 
kontrolno-blokadowym, ćwiczenia na polu 
taktycznym „Francuz”, który swą nazwę za-
wdzięcza ćwiczeniom polskich żołnierzy
z Legią Cudzoziemską, szturm na budynek 
z niebezpiecznym przestępcą, pokaz ratow-
nictwa medycznego w basenie, spektaku-
larną próbę spacyfikowania niebezpiecznej 
grupy kibiców, działanie żołnierzy podczas 
odparcia ataku na ochranianą osobę oraz 
dynamiczne zatrzymanie pojazdu z niebez-
piecznym przestępcą zakończone krymina-
listycznymi oględzinami miejsca zdarzenia. 
Nie zabrakło również prezentacji sprzętu
i pojazdów używanych przez funkcjonariuszy 
ŻW oraz wyszkolonych psów, które podczas 
uroczystej zbiórki na placu apelowym stanę-
ły w szyku wraz z żołnierzami.

Karolina Anna Kwaśniewska

Żandarmeria Wojskowa została powołana 15 czerwca 1990 r. jako wyod-
rębniona i wyspecjalizowana służba wchodząca w skład Sił Zbrojnych. 
Do zadań żołnierzy ŻW należy zapewnienie i egzekwowanie przestrze-
gania prawa, porządku i dyscypliny wojskowej, ochrona życia,zdrowia, 
mienia oraz bezpieczeństwa osób, a także tajemnicy państwowej i służ-
bowej w wojsku. W ramach struktur ŻW działają wyspecjalizowane eli-
tarne jednostki do działań specjalnych o charakterze policyjnym stacjo-
nujące w Mińsku Mazowieckim, Warszawie i Gliwicach.
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Być żandarmem to znaczy coś więcejByć żandarmem to znaczy coś więcej

Brawurowe zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy Brawurowe zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy 
w czasie pokazu specjalnego dla dziennikarzyw czasie pokazu specjalnego dla dziennikarzy

Msza św. koncelebrowana w Katedrze PolowejMsza św. koncelebrowana w Katedrze Polowej
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Uroczysta Msza św. w intencji żołnierzy
12 SDZ oraz żołnierzy XII zmiany PKW Afga-
nistan, ich rodzin i bliskich, zapoczątkowała 
coroczne święto szczecińskiej „Dwunastki”. 
Eucharystię celebrował abp Andrzej Dzięga, 
metropolita szczecińsko-kamieński.
Główną część uroczystego apelu rozpoczę-
ło złożenie meldunku ministrowi obrony 
narodowej Tomaszowi Siemoniakowi przez 
gen. dyw. Ireneusza Bartniaka, dowódcę
12 SDZ, a następnie, zgodnie z ceremonia-
łem wojskowym, podniesienie na maszt fla-
gi państwowej oraz odegranie i odśpiewanie 
hymnu narodowego.
Powitanie przez dowódcę 12 Dywizji przyby-
łych gości, na czele z ministrem Tomaszem 
Siemoniakiem, gen. broni Mieczysławem Go-
cułem, szefem Sztabu Generalnego, gen. bro-
ni Zbigniewem Głowienką, dowódcą Wojsk 
Lądowych, gen. dyw. Markiem Tomaszyckim, 
dowódcą operacyjnym Polskich Sił Zbroj-

nych, parlamentarzysta-
mi, przedstawicielami du-
chowieństwa, władz sa-
morządowych jak również 
pododdziałami z jedno-
stek wchodzących w skład 
„Dwunastki”, poprzedziło złożenie meldun-
ku ministrowi obrony narodowej przez gen. 
bryg. Andrzeja Tuza, dowódcę XII zmiany 
PKW Afganistan o powrocie z rejonu misji. 
Następnie podpisanie w obecności ministra 
przez dowódcę operacyjnego SZ oraz dowód-
cę Wojsk Lądowych protokołów przekazania 
w podporządkowanie żołnierzy XII zmia-
ny, oficjalnie przypieczętowało ich powrót
w struktury dywizji.
Odczytanie decyzji i rozkazów o odznacze-
niach i wyróżnieniach, a następnie wręcze-
nie wymienionym żołnierzom odznaczeń 
państwowych i resortowych przez ministra 
Tomasza Siemoniaka oraz dowódców zajmu-

jących najwyższe stanowiska w naszej armii 
to jednocześnie wielka nobilitacja i ogrom-
na satysfakcja dla każdego z wyróżnionych,
a ponadto dodatkowa motywacja.
Prezentacja bogatego repertuaru muzyczne-
go w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z War-
szawy, a następnie defilada pododdziałów 
oraz sprzętu znajdującego się na wyposa-
żeniu jednostek 12 SDZ zakończyły oficjalną 
część uroczystego apelu. Ostatnim elemen-
tem uroczystości było spotkanie ministra 
Tomasza Siemoniaka z żołnierzami, którzy 
przez ostatnie pół roku tworzyli strukturę
XII zmiany PKW Afganistan. 

Sebastian Stawiński

Święto „Dwunastki”Święto „Dwunastki”

Bez promili za kółkiemBez promili za kółkiem

W dniu 27 czerwca br. na szczecińskich Wałach Chrobrego odbyły 
się uroczystości związane z obchodami święta 12. Szczecińskiej Dy-
wizji Zmechanizowanej (12 SDZ) oraz powitaniem XII zmiany Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestepstwem!
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tucjach i firmach transportowych, jednost-
kach wojskowych oraz policji. Organizuje 
kursy, seminaria i pokazy filmów na temat 
bezpieczeństwa zmotoryzowanych. 
W marcu władze Towarzystwa przesłały 
list gratulacyjny do Ojca św. Franciszka
z okazji wyboru na Stolicę Piotrową. Gra-
tulacjom towarzyszył atlas motocyklowy 
oraz zapewnienie o modlitwie. Niedawno 
Papież otrzymał dwa motocykle legendar-
nej firmy Harley Davidson, atlas więc może 
się przydać.

Z Watykanu nadeszła odpowiedź. Podzięko-
wanie i zapewnienie o modlitwie w intencji 
członków Towarzystwa, a także „wszystkich 
tych, którzy przez życzliwość i modlitwę 
wspierają posługę Następcy św. Piotra”.
Okres wakacji sprzyja podróżom, podczas 
których często będziemy korzystać z naszych 
pojazdów. Warto więc pamiętać o zasadach 
bezpieczeństwa, zwłaszcza o zgubnych skut-
kach spożycia napojów procentowych, które 
są najczęstszą przyczyną wypadków. Poniżej 
publikujemy małą tabelkę, otrzymaną z To-
warzystwa Trzeźwości Transportowców, któ-
ra opisuje jaki wpływ ma spożycie niewielkiej 
nawet ilości alkoholu na nasz organizm. 

Jedną z instytucji propagującej bezpie-
czeństwo na drodze jest Towarzystwo 
Trzeźwości Transportowców powstałe 
w 1957 roku. Jego członkowie obrali 
sobie za cel zwiększenie świadomości 
dotyczącej ryzyka wynikającego z uży-
cia alkoholu przez kierowców, podno-
szenie kultury jazdy, troska o spraw-
ność fizyczną i psychiczną, kierującymi 
pojazdami mechanicznymi.
Towarzystwo realizuje swoje zadania po-
przez działalność kół tworzonych przy insty-

Odznaczenie Gwiazdą Afganistanu żołnierzy, którzy Odznaczenie Gwiazdą Afganistanu żołnierzy, którzy 
wyróżnili się podczas służby w ramach PKW Afganistanwyróżnili się podczas służby w ramach PKW Afganistan
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Rocznica śmierci ks. Tadeusza Dłubacza
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W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Moszczenicy 
Niżnej k. Starego Sącza, 6 lipca została odprawiona Msza 
św. za spokój duszy śp. ks. prał. płk. Tadeusza Dłubacza, 
zmarłego w 1999 r. kapelana ordynariatu polowego, 
pierwszego powojennego proboszcza katedry polowej. 
Mieszkańcy Moszczenicy i innych miejscowości Podkar-
pacia co roku spotykają się, by uczcić pamięć o ks. Dłu-
baczu.
Mszę św. koncelebrowali: ks. kmdr por. rez. Wacław 
Stępień, ks. Tadeusz Brzeziński – proboszcz parafii św. 
Mikołaja w Moszczenicy Niżnej i ks. Franciszek Grądalski 
– wikariusz parafii Ducha Świętego z Sufczyna, w której 
śp. ks. Dłubacz był budowniczym kościoła i pierwszym 
proboszczem.
Celebrans podkreślił na wstępie zasługi zmarłego, jego 
zaangażowanie w dzieła Boże, otwartość jego serca na 
sprawy ludzi do których był posłany i z którymi współ-
tworzył owe dzieła na chwałę Boga, Ojczyzny i ludzi. Ks. 
Tadziu – bo tak o nim mówiono – nigdy nie przeszedł 
obojętnie obok człowieka i jego problemów i nigdy nie pozostawił 
nikogo bez pomocy – powiedział.
Inicjatorami Mszy św. w intencji ks. Dłubacza byli Małgorzata Brań-
ska – przedstawicielka MON, członkowie powstałego w 2008 r. Sto-
warzyszenia Przyjaciół Szkół im. Ks. Tadeusza Dłubacza „Memoria 
et Bonum” oraz rodzina zmarłego.
Z Birczy w powiecie przemyskim przybyli: Monika Bodnar – dyrektor 
Publicznego Gimnazjum nr 1 w Birczy, pełniąca jednocześnie funk-
cję wiceprezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. Tadeusza 
Dłubacza „Memoria et Bonum”, wraz z przedstawicielami grona 
pedagogicznego: Wrzesławem Bartoszewicz, Ewą Bartoszewicz, 
Katarzyną Podgórską, Teresą Feduń i Edytą Pęckowską.
Sufczyn reprezentowali: Małgorzata Wiśniowska-Robak, dyrektor 
Zespołu Szkół im. ks. prał. płk. Tadeusza Dłubacza w Sufczynie
i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół im. ks. Tade-
usza Dłubacza „Memoria et Bonum”, Małgorzata Tabor, nauczyciel 
Zespołu Szkół w Sufczynie, Kazimiera i Stanisław Mizerowie, przyja-

ciele ks.Dłubacza, delegacja Stowarzyszenia „Memoria et Bonum”, 
Jacek Robak, przedstawiciel OSP w Sufczynie.
We Mszy św. uczestniczyli członkowie rodziny ks. Tadeusza: siostry 
Jadwiga Grądalska z mężem i dziećmi, Janina Nowak z mężem
i dziećmi, brat Antoni Dłubacz z żoną.
Obecny był także Stanisław Marduła, prezes OSP w Moszczenicy 
Wyżnej, pełniący funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia „Memoria et 
Bonum”.
Po Mszy św. na cmentarzu w Starym Sączu, gdzie spoczywają do-
czesne szczątki śp. ks. Tadeusza, odmówiona została modlitwa
w jego intencji i zapalone zostały znicze. 
W Roku Wiary pochylamy się w modlitewnej zadumie nad grobem 
ks. prałata płk. Tadeusza Dłubacza i wraz z nim powtarzamy słowa 
błogosławionego Jana Pawła II: „A przecież nie cały umieram. To co 
we mnie niezniszczalne trwa./ Teraz staję w twarzą w twarz z Tym, 
który Jest”(Jan Paweł II, Tryptyk rzymski).

x. W.S.

W Garnizonie Gliwice 27 czerwca swoje doroczne święto obchodziła 
Jednostka Wojakowa AGAT. Jest to  jednostka szturmową o charak-
terze powietrznodesantowym, utworzona 1 lipca 2011 r. z Oddziału 
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej. Jej patronem jest gen. dyw. 
Stefan Rowecki „Grot”. Jednostka nawiązuje i kultywuje dziedzictwo 
Oddziału Dywersji Bojowej Agat z lat 1943-1944. W ubiegłym roku, 
5. lipca nadano jednostce sztandar. 

W przeddzień święta Jednostki Wojskowej AGAT odprawiona zo-
stała w kościele garnizonowym pw. św. Barbary w Gliwicach Msza 
św. w intencji dowództwa, żołnierzy, pracowników wojska oraz ich 
rodzin. Eucharystii przewodniczył ks. prał. płk dr Stanisław Gulak, 
dziekan Wojsk Specjalnych, reprezentujący biskupa polowego Jó-
zefa Guzdka. Modlitwą objęto także poległych na misjach żołnie-
rzy z Garnizonu Gliwice.                                                             Hs

Gliwice



Rudnia –12 lipca 1943 r. uzbrojony oddział 

UPA, liczący około 50 osób, zaatakował wieś. 

Mieszkańcy rzucili się do ucieczki w zboże. 

Część z nich wymordowano po złapaniu 

na miejscu, część po zaprowadzeniu pod 

kapliczkę. Tych, którzy ukryli się w schronie 

w ziemi próbowano namówić do wyjścia 

obiecując wypuszczenie wolno. Jednak 

pierwsza kobieta, która wyszła, została 

zastrzelona, a schron ostatecznie zasypany 

ziemią. Tych, którzy nie uciekali – uważając,

że nie ma podstaw do ich zabicia – 

mordowano w domach siekierami, a domy 

palono. Uratowało się kilka osób, które 

dobrze znając język ukraiński przekonały 

napastników, że są Ukraińcami.

W sumie ze wsi ocalało 30 osób, zginęło 

141 Polaków i 4 Czechów. Osoby, które 

ocalały przedarły się do wsi Zaturce, gdzie 

stacjonował pododdział niemieckiego 

wojska. Większość spośród ocalałych została 

wywieziona na roboty do Niemiec.

Fot. Krzysztof Stępkowski


