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 Biskup Józef Gawlina – drogami Września ‘39

 Rocznica II wojny światowej 

 W pielgrzymce do grobu św. Piotra
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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA SIERPIEŃPAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA SIERPIEŃ
Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świa-

ta, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

Na okładce:
Katedra Polowa Wojska 
Polskiego – Dzień Weterana,
30 sierpnia 2013 r.

Modlitwa o pokójModlitwa o pokój
Około 100 tysięcy wiernych, rzymian i tury-
stów wzięło udział w czuwaniu modlitew-
nym w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim 
Wschodzie i na całym świecie na placu św. 
Piotra. Byli wśród nich także obywatele Syrii. 
Licznie przybyli członkowie Kolegium Kardy-
nalskiego. Modlitwie przewodniczył papież 
Franciszek.
Watykańskie czuwanie rozpoczął hymn do 
Ducha Świętego: „Veni Creator Spiritus”. 
Następnie czterej gwardziści szwajcarscy, 
przy śpiewie pieśni sanktuarium maryjnego 
w Lourdes (w Polsce znana jako „Po górach, 
dolinach”), procesjonalnie przenieśli sprzed 

obelisku w centrum placu św. Piotra czczoną 
w rzymskiej bazylice Matki Boskiej Większej 
ikonę „Salus Populi Romani” (Matki Bożej 
– patronki Rzymu) i ustawili ją na podwyż-
szeniu w centralnym miejscu placu. Naprze-
ciw ikony ustawiono klęcznik i fotel dla Ojca 
Świętego.
W swoim rozważaniu Ojciec Święty podkre-
ślił, iż drugi człowiek jest „bratem i siostrą, 

których należy kochać, a więź z Bogiem, który 
jest miłością, wiernością, dobrocią, odzwier-
ciedla się we wszystkich więziach między 
ludzkimi istotami i wnosi harmonię w cały 
świat stworzony. Świat Boga jest światem, 
w którym każdy czuje się odpowiedzialny za 
drugiego człowieka, za dobro drugiego czło-
wieka” - stwierdził papież Franciszek. 
Następnie papież zauważył, że rzeczywistość 
świata w którym żyjemy znacznie odbiega od 
naszych pragnień. Choć stworzenie zacho-
wuje swoje piękno, to obecne są też w nim 
przemoc, podział, konflikt, wojna. Dzieje się 
tak wtedy, gdy człowiek zamyka się w swo-

im egoizmie i stawia 
siebie w centrum, kie-
dy daje się zauroczyć 
bożkami panowania
i władzy, kiedy stawia 
siebie na miejscu Boga. 
„Również dziś pozwa-
lamy, by kierowały na-
mi bożki egoizmu, na-
szych interesów; i ta-
kie nastawienie trwa: 
wydoskonaliśmy broń, 
nasze sumienia zasnęły, 
wysubtelniliśmy swoje 
racje, by się usprawie-
dliwić. Jakby to była 
rzecz normalna, dalej 

siejemy zniszczenie, ból, śmierć! Przemoc, 
wojna niosą tylko śmierć, mówią o śmierci! 
Przemoc i wojna mówią językiem śmierci!”
– powiedział papież Franciszek.
Ojciec Święty wyraził przekonanie, że istnieje 
alternatywa dla tej spirali bólu i śmierci, że 
możliwe jest pójście drogami pokoju. Zachę-
cił, aby każdy, w tym rządzący państwami, 
opowiedzieli się za tą drogą, aby wszyscy 

ludzie spojrzeli na 
Chrystusowy krzyż, w 
którym można prze-
czytać odpowiedź Bo-
ga. „W ciszy Krzyża 
milczy zgiełk broni
i przemawia język pojednania, przebaczenia, 
dialogu, pokoju. Chciałbym prosić Boga dziś 
wieczorem, abyśmy my, chrześcijanie, bra-
cia wyznający inne religie, każdy mężczyzna
i kobieta dobrej woli wołali z mocą: przemoc 
i wojna nigdy nie są drogą do pokoju!”. 
Swoje rozważanie Ojciec Święty zakończył 
słowami: „Przebaczenie, dialog, pojednanie 
są słowami pokoju: w umiłowanej Syrii, na 
Bliskim Wschodzie, na całym świecie! Mó-
dlmy się o pojednanie i pokój, pracujmy na 
rzecz pojednania i pokoju, i stańmy się wszy-
scy, w każdym środowisku, ludźmi pojedna-
nia i pokoju!”.
W łączności z Ojcem świętym w wielu para-
fiach wojskowych odbyły się uroczyste Msze 
św. i nabożeństwa. W Afganistanie modlili 
się żołnierze pełniący misję w ramach PKW. 
Uroczystej liturgii w katedrze polowej prze-
wodniczył biskup polowy Józef Guzdek, któ-
ry zauważył, że to właśnie Polacy, szczegól-
nie doświadczeni przez historię, znają dobrze 
cierpienia związane z wojną. Podkreślił, że 
ofiarami konfliktów zbrojnych często są nie-
winni ludzie, kobiety i dzieci. „Pokój jest da-
rem Boga, więc trzeba o niego prosić. Ponadto 
na modlitwie odkrywamy, że pokój w na-
szym sercu jest warunkiem pokoju w rodzi-
nach, sąsiedztwie i środowisku pracy. Kul-
tura dialogu, wzajemne zrozumienie, umie-
jętność słuchania i przebaczenia warunkują 
także pokój w wymiarze narodowym i mię-
dzynarodowym” powiedział bp Guzdek.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Wrzesień bohaterówWrzesień bohaterów
„Ten naród zasłużył na to by odpoczął od by-
cia bohaterskim” – cytuję te gorzkie słowa
z pamięci za jednym z anonimowych uczest-
ników Powstania Warszawskiego, mając na 
uwadze, że właśnie wrzesień to wyjątko-
wy miesiąc polskiej historii, w którym czę-
sto zapalamy znicze na grobach żołnierzy
i uczestników II wojny światowej. Wrzesień 
w naszej pamięci rozpoczyna się tragedią 
wojny, kataklizmem, który naznaczył bólem 
wiele rodzin a zniszczeniem wiele miast. 
Blisko jego połowy wspominać będziemy 
rocznicę wiktorii wiedeńskiej, ostatniego 
triumfu I Rzeczpospolitej. Kilka dni później 
nasze myśli pobiegną na Wschód i będzie-

my pamiętać o setkach tysięcy Polaków, 
którzy zostali wywiezionych na „nieludzką 
ziemię”. Pod koniec miesiąca przypomnimy 
o powstaniu Polskiego Państwa Podziem-
nego, fenomenu na skalę świata, państwa 
nie posiadającego geograficznych granic, 
działającego w ukryciu, ściganego przez 
wrogów, z którego inspirację czerpią kolej-
ne pokolenia Polaków. Będziemy pamiętać 
o tych bohaterach modląc się i mając na-
dzieję, że tego rodzaju męstwo nie będzie 
już w przyszłości potrzebne. 
W bieżącym numerze „Naszej Służby” 
przedstawiamy wrześniową drogę biskupa 
Józefa Gawliny, prezentujemy relacje z ob-

chodów rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej i nawiązując do daty 17 września opi-
sujemy pielgrzymkę służb mundurowych do 
Miednoje. Zachęcamy także do przeczytania 
wywiadu z pątnikami z Wojskowego Cen-
trum Geograficznego, którzy w lipcu poko-
nali Via Francigena, średniowieczny, trans-
alpejski szlak wiodący do grobu św. Piotra
w Rzymie. Przypominamy także o Święcie 
Podwyższenia Krzyża Świętego, związanego 
z odnalezieniem jego relikwii przez matkę 
cesarza Konstantyna – św. Helenę. Jak zwy-
kle dopełnienie numeru stanowią informacje 
z życia diecezji wojskowej. 

Krzysztof Stępkowski

b li k l ś Pi i j i i
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pierwsi uczynili to weterani walk reprezentu-
jący związki i stowarzyszenia kombatanckie. 
Hołd bohaterom Września oddali przedstawi-
ciele instytucji państwowych i samorządowych 
oraz związków i stowarzyszeń kultywujących 
tradycje formacji zbrojnych uczestniczących 
w walkach o wolną i niepodległa Polskę. De-
legacji Ministerstwa Obrony Narodowej prze-
wodniczył gen. bryg. Wiesław Grudziński, 
dowódca Garnizonu Warszawa, wraz z nim 
wieniec złożyli przedstawiciele ordynariatów 
wojskowych oraz Departamentu Wychowa-
nia i Promocji Obronności. 

Mława
Biskup polowy Józef Guzdek i prezydent RP 
Bronisław Komorowski byli 31 sierpnia go-
śćmi uroczystych obchodów 74. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, które odbyły 
się w Mławie, w diecezji płockiej. Bp Gu-
zek przewodniczył modlitwie ekumenicznej
w miejscu jednej z najważniejszych bitew 
września 1939 roku.
W czasie pobytu w Mławie prezydent Komo-
rowski złożył kwiaty przy pomniku Piechura 
w Uniszkach Zawadzkich, gdzie toczyły się 
walki i przed pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w mieście, spotkał się z mło-
dzieżą LO im. St. Wyspiańskiego w Mławie, 
był widzem przeprowadzonej z wielkim roz-
machem VI Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.
– Kampania wrześniowa 1939 roku jest żywo 
zapisana w polskiej pamięci narodowej, żyje 
także bardzo mocno w tradycji i pamięci ro-
dzin. To jedna z tych dat, jedno z tych wy-
darzeń, które są w pełni zrozumiałe, w peł-
ni aktualne, są ciągle przeżywane w Polsce
– powiedział prezydent. Przekonywał, że pa-
mięć o wojnie powinna skłaniać do szerszej 
refleksji, przydatnej w życiu współczesnych 
Polaków.
Podczas uroczystości prezydentowi Komo-
rowskiemu towarzyszył płk Stanisław Ślesicki 
- ostatni żyjący uczestnik walk wrześniowych 
pod Mławą w 1939 roku. Obecny był m.in. 
burmistrz miasta Sławomir Kowalewski, 
starosta powiatu mławskiego Włodzimierz 
Wojnarowski, kombatanci, parlamentarzy-
ści, żołnierze garnizonu 16 Dywizji Zmecha-
nizowanej z Elbląga oraz kultywujący trady-
cje 20 Dywizji Piechoty walczącej pod Mławą 
– żołnierze z 20 Bartoszyckiej Brygady Zme-
chanizowanej. Modlitwę ekumeniczną pod 
pomnikiem Piechura poprowadził ją biskup 
polowy wojska polskiego Józef Guzdek. 
Zwieńczeniem obchodów była VI Rekonstruk-
cja Bitwy pod Mławą na polach koło Uniszek 
Zawadzkich. W spektakularnym widowisku 
rekonstrukcyjnym uczestniczyło kilkaset osób 
i pojazdy wojskowe z września 1939 roku,
w tym replika polskiego czołgu 7 TP. Nie za-
brakło nalotu bombowego i elementów pi-
rotechnicznch. Rekonstrukcję obejrzało kilka-
dziesiąt tysięcy osób.

Oprac. kes

skiego Wybrzeża i morza. Nasi bracia żołnie-
rza weszli w krąg największej miłości, bo nie 
ma większej miłości, niż gdy ktoś życie oddaje 
za przyjaciół swoich. I dzisiaj dziękujemy im 
za ofiarną miłość ufną modlitwą, niech spo-
czywają w miłości Boga, niech o nich pamięta 
ojczyzna – zakończył metropolita gdański.
Uroczystości zakończyły Apel Poległych, salwa 
honorowa i sygnał hasło Wojska Polskiego.

Katedra polowa
Ks. płk January Wątroba, wikariusz general-
ny biskupa polowego, odprawił wieczorem 
1 września Mszę św. w katedrze polowej 
w intencji poległych, zmarłych i żyjących 
uczestników II wojny światowej. W homilii 
ks. Wątroba podkreślił, że u podstaw II woj-
ny światowej, największego konfliktu w dzie-

jach ludzkości, stoi grzech 
pychy. 
Przywołał słowa mędrca 
Syracydesa, mówiące o złu
rodzącym się z grzechu 
pychy. – Syracydes na-
zywa pychę chorobą i to 
chorobą nieuleczalną, a jej
przyczyną jest nasienie 
zła, które zapuszcza w py-
szałku swe korzenie – mó-
wił ks. Wątroba. Kapelan 
przypomniał, że Kościół 
wśród grzechów głów-
nych umieszcza pychę na 
pierwszym miejscu. – Py-

cha stała też u podstaw jednej z najwięk-
szych tragedii w historii ludzkości wywołanej 
przez samego człowieka – II wojny światowej 
i mrocznych czasów komunizmu. Wiemy do-
skonale, że II wojna światowa nie wybuchła 
z dnia na dzień. Co więcej tę wojnę można 
było przewidzieć i wielu ją przewidywało wi-
dząc budzący się w Niemczech nacjonalizm 
– powiedział.
Ks. Wątroba przypomniał, że tego dnia ob-
chodzony jest Dzień Weterana, podczas któ-
rego składany jest hołd wszystkim obrońcom 
Ojczyzny. – W ich życiu nie było pychy, ale 
pokora przejawiająca się w służbie i miłości 
do Boga i Ojczyzny, do swoich najbliższych, 
dla których nie wahali sie oddać własnego 
zdrowia i życia – podkreślił.
Mszę św. z ks. Wątrobą koncelebrował ks. 
kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa polowego 
ds. duszpasterstwa kombatantów.
W południe pod pomnikiem Bohaterów 
Warszawy 1939–1945 odmówione zostały 
modlitwy ekumeniczne, którym przewodni-
czył biskup polowy WP Józef Guzdek.
Kolejnym elementem uroczystości była ce-
remonia składania wieńców, podczas której 

Abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdań-
ski, mówił, że choć wiele się wydarzyło
w ciągu 74 lat, które minęły od pamiętnego 
świtu 1 września 1939 roku, to nie sposób 
zapomnieć tamtej godziny. Są bowiem ta-
kie wydarzenia w dziejach ludzi i narodów, 
które nie tylko kształtują historyczną pamięć, 
ale i odwołują do ludzkich sumień. – Musi 
się z nimi zmierzyć każde pokolenie i jednym
z nich jest to, co miało miejsce na Wester-
platte. To tutaj o świcie 1 września padły 
strzały, w Wieluniu spadły bomby, rozpo-
częło się misterium wielkiej nieprawości i zła
– mówił metropolita gdański.
Przypomniał, że wtedy rozpoczął się „czas 
agresji ideologii narodowego socjalizmu, 
która negowała prawa Boże i wywiedzione
z nich prawa ludzkie, odrzuciła przykazania 

Dekalogu, Chrystusowe przykazania, byście 
się wzajemnie miłowali”. – Załoga polskiej 
wojskowej składnicy tranzytowej na Wester-
platte stanęła jako pierwsza w obronie nie tyl-
ko zaatakowanej ojczyzny, nie tylko polskiej 
wolności, ale czegoś więcej – chrześcijańskie-
go ładu i to w wymiarze ojczyzny, Europy
i świata – podkreślił arcybiskup, dodając, że 
tak było na frontach wschodu i zachodu, pół-
nocy i południa, gdziekolwiek walczył żołnierz 
polski w wielu miejscach bitew i kaźni.
– Ci żołnierze spod Westerplatte byli żołnie-
rzami, którzy poszli na dobry bój, wypełnili 
żołnierskie zadanie, stali się symbolem nie-
ustępliwej walki i są nim po dziś dzień – mó-
wił abp Głódź. – Tworzyli etos honoru, wol-
ności, braterstwa. Te wartości nie wietrzeją, 
trwają do dziś, dlatego dziś jesteśmy tu i 
dziękujemy Bogu za tych, co wtedy i później 
nie zwątpili w sens ojczyzny, braterstwa i mi-
łości. I w imię tej miłości, w imię tego brater-
stwa ofiarowali swe żołnierskie życie na siew 
wolności i siew pokoju.
– Wy, żołnierze Najjaśniejszej Rzeczpospoli-
tej przyszliście dzisiaj oddać hołd żołnierzom 
Westerplatte, ale także Oksywia, Helu, pol-

Hołd Obrońcom OjczyznyHołd Obrońcom Ojczyzny
Doroczny apel pamięci na Westerplatte rozpoczął obchody 74. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej. Pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte obecni 
byli m.in. premier Donald Tusk, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak 
oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
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narzucił nam wojnę. Chyłkiem, z powietrza 
zaatakował bezbronne miasta. Przekroczył 
nasze granice. Chce poniżyć Najukochańszą 
Ojczyznę naszą, pozbawić ją drogo okupio-
nej Niepodległości. (…) Ręce nasze są czyste. 
Nie z naszej winy wybuchała wojna”. Biskup 
apelował do żołnierzy, aby byli „godnymi 
bojownikami Boga i Polski”, podjęli mężną 
walkę „o wielkość i niepodległość Ojczyny”, 
postępowali „jako dobrzy żołnierze Chrystu-
sa Jezusa”, stali mężnie „przy Wodzu Na-
czelnym, spełniając powinność żołnierską ku 
chwale Ojczyny”. 
Następnego dnia, 2 września, wraz z abp. 
Stanisławem Gallem, pierwszym Biskupem 
Polowym WP, wtedy wikariuszem kapitul-
nym archidiecezji warszawskiej, udał się do 
Falenicy, do prezydenta Ignacego Mościc-
kiego, aby zaprosić go na nabożeństwo do 
katedry.
Dzień ogłoszenia wspomnianego „Listu 
pasterskiego…, niedziela 3 września, był 
dniem radości, entuzjazmu. Anglia i Francji 
wypowiedziały wojnę III Rzeszy. W Warsza-
wie tłumy manifestowały przed ambasadami 
tych państw. Wydawać się mogło, że nastąpi 
przełom w niekorzystnej dla Polski sytuacji. 
Trwał zmasowany atak niemiecki. Tego dnia 
nieustępliwie broniono polskich pozycji pod 
Mławą, trwały walki Armii Poznań w Borach 
Tucholskich, Niemcy zajęli Częstochowę. 
5 września bp Gawlina uczestniczył w ponty-
fikalnej Mszy św. w intencji ojczyny i pomyśl-
ności oręża polskiego celebrowanej w archi-
katedrze warszawskiej przez kard. Augusta 
Hlonda, Prymasa Polski z udziałem premiera 
Felicjana Sławoja Składkowskiego, przedsta-
wicieli Rządu, Sejmu, Senatu, konferował też 
z Prymasem Hlondem o rozwoju niepomyśl-
nej dla Polski sytuacji. 
Tego dnia Biskup Polowy odpowiedział też 
na ochotnicze zgłoszenie się do służby woj-
skowej ponad stu księży. Doceniając ich po-
stawę i „pochwalając ją z wielką radością”, 

wdzięczność Episkopat Polski w specjalnym 
orędziu: „Zarządzenie pogotowia obronno-
ści wstrząsnęło Rzecząpospolitą. Wokół na-
szej armii skupił się naród jak nigdy dotąd. 
Gdy w minionych wiekach, nawet w ciężkich 
potrzebach skąpiono nieraz wojsku koniecz-
nego wyposażenia, obecnie wszyscy spieszą
z ofiarą mienia, z groszem wdowim, z dzie-
cięcą daniną, pańskim darem, z zapisem krwi, 
z wojennym podatkiem życia. Niezawodny 
patriotyzm przemówił akcentem bohater-
stwa..” Również do Polowej Kurii Biskupiej 
zaczęły napływać ofiary pieniężne na „moral-
ne dozbrojenie” wojska, wykorzystywano je 
m.in. na zakup przenośnych kaplic polowych. 
Odprawiano nabożeństwa w intencji ojczy-
ny. Trwały intensywne prace nad organiza-
cją struktur duszpasterskich na czas wojny.
29 czerwca bp Gawlina poinformował księ-
ży kapelanów o udzielonych im przez Stolicę 
Świętą uprawnieniach na wypadek wojny, 
m.in. z chwilą ogłoszenia mobilizacji należy 
żołnierza w sakramencie pokuty należy trak-
tować jako osobę znajdującą się w niebezpie-
czeństwie śmierci, kapelani otrzymają pozwo-
lenie binowania, tj. odprawiania dwóch Mszy 
św. we wszystkie niedziele, święta uroczyste, 
święta zniesione oraz 3 Maja. 
30 sierpnia ogłoszono powszechną mobi-
lizację. Karty powołania otrzymały setki ty-
sięcy rezerwistów, wśród nich także kapelani 
rezerwy WP. Kapelani służby czynnej wyko-
nywali swoją posługę w macierzystych jed-
nostkach.
1 września o świcie rozpoczęła się wojna. 
Tego dnia bp Gawlina wracał z odczytu w Lu-
blinie do Warszawy. Panował zapał. Rezer-
wiści garnęli się do broni (...) Panowała jed-
nomyślność wśród narodu – nagle wszyscy 
byli Polakami. 

Wrześniowy szlak

Rano 1 września zostałem obudzony woła-
niem radiowym „Uwaga, uwaga, nadchodzi 
B 24, F 36. A więc była wojna. Tego dnia 
bp Gawlina zredagował List pasterski do 
Wojska Polskiego (ogłoszony w niedzielę
3 września). Rozpoczynał się słowami: „Wróg 

Ku wojnie

W 1938 r. sytuacja polityczna w Europie 
Środkowej uległa radykalnemu zaognie-
niu: wojska niemieckie wkroczyły do Austrii
(12 III 1938), która w rezultacie tego została 
wcielona do III Rzeszy (Anschluss); Czecho-
słowacja w wyniku układu monachijskiego 
została zmuszona do przekazania Niemcom 
tzw. Kraju Sudeckiego (kilka miesięcy póź-
niej, 14 III 1939 r., nastąpiła jej okupacja, 
powstał tzw. Protektorat Czech i Moraw,
a Słowacja, uchwalając swoją niepodległość, 
została satelitą Niemiec). Coraz bardziej na-
tarczywe stały się niemieckie żądania wcie-
lenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska, 
połączenie Prus Wschodnich z Rzeszą bie-
gnącą przez polskie Pomorze eksterytorialną 
autostradą i linią kolejowa. Rosło napięcie, 
pogłębiała się świadomość nieuchronnego 
konfliktu. Wiosną 1939 r. Sztab Główny Woj-
ska Polskiego przystąpił do prac nad planem 
wojny z Niemcami. Jego podstawowe zało-
żeniem było to, aby przetrwać niemieckie 
uderzenie tak, aby umożliwić sojuszniczym 
wojskom francuskim przeprowadzenie ataku 
na III Rzeszę. Zamierzano unikać decydują-
cych bitew i w sposób uporządkowany cofać 
się w kierunku południowo-zachodnim, na 
tzw. przedmoście dniestrowe, aby zachować 
komunikację z Zachodem przez sojuszniczą 
Rumunię.
28 kwietnia 1939 r. w Reichstagu Adolf Hitler 
wypowiedział polsko-niemiecki pakt o nie-
agresji. Odpowiedzią na to była historyczna 
mowa, wygłoszona w Sejmie RP przez Józefa 
Becka, ministra spraw zagranicznych: „Pokój 
jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza genera-
cja, skrwawiona w wojnach, na pewno na po-
kój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie 
sprawy tego świat, ma swoją cenę wysoką, 
ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia 
pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz 
w życiu ludzi, narodów i państw, która jest 
bezcenna. Tą rzeczą jest honor” .
Ta sytuacja spowodowała ogromną mobili-
zację polskiego społeczeństwa w obliczu za-
grożenia, ofiarność na rzecz wzmocnienie po-
tencjału obronnego. Apelował o nią i wyrażał 

Wrześniowa droga biskupa Józefa GawlinyWrześniowa droga biskupa Józefa Gawliny
Dwa tygodnie przed wybuchem ks. bp Józef Gawlina rozmawiał z marszałkiem 
Edwardem Rydzem-Śmigłym. Usłyszał taką prognozę Naczelnego Wodza: „Wojna z 
Niemcami będzie. Nie my zaatakujemy ich, lecz oni nas. Nie cofnę się jednak przed 
wojną, aczkolwiek o zwycięstwie przez nas samych nie ma mowy. Mam jednak na-
dzieję, że do nas przyłączy się Anglia i Francja i że wspólnymi siłami tę zmorę Euro-
py zdusimy. Inaczej, gdy się teraz cofnę, będzie ona rosła i nikt nie da jej rady”.
W kolejną rocznicę wybuchu wojny, wtedy polsko-niemieckiej, wkrótce II wojny 
światowej, przypominamy bieg wrześniowych dni ks. bp. Józefa Gawliny, Bisku-
pa Polowego Wojsk Polskich, które rozpoczęły nowy etap jego życia: biskupią po-
sługę Polsce walczącej, we wrześniu 1939 r. pokonanej, zdradzonej, opuszczonej 
przez sojuszników. Służył organizującym się na Zachodzie Polskim Siłom Zbrojnym 
i strukturom emigracyjnego rządu, organizował duszpasterstwo wojskowe, był 
wszędzie tam, gdzie byli polscy żołnierze, w kampanii włoskiej towarzyszył dro-
dze II Korpusu gen. Andersa. Po wojnie biskup-pielgrzym. Skupiskom rozsianych 
po świecie rodaków zanosił ewangeliczne orędzie, umacniał ich w wierze. Mimo, że 
pojałtańską Polskę od wolnego świata oddzieliła żelazna kurtyna zaciągnięta przez 
komunistyczny system, niósł im – tak jak to czynił w czasie wojny wobec żołnierzy 
– przesłanie nadziei: „Będzie Polska w Imię Pana!”.

Józef GawlinaJózef Gawlina
Biskup Polowy Wojsk PolskichBiskup Polowy Wojsk Polskich
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apelował „by na razie na dotychczasowych 
swoich posterunkach trwali”, a w razie po-
trzeby skorzysta z ich gotowości. 
7 września bp Gawlina opuścił stolicę. Jako 
podlegający służbowo Naczelnemu Wodzo-
wi dostał rozkaz dołączenia do jego sztabu, 
który wyruszył do kwatery w Brześciu nad 
Bugiem. Na wyjezdnym nominował na sta-
nowisko wikariusza generalnego ks. mjr. 
Stefana Kowalczyka, notariusza kurialnego. 
Sztabu Naczelnego Wodza w Brześciu już nie 
było, szukał go w Biłgoraju, zatrzymał się na 
krótko w Zamościu, w Krasnymstawie spo-
tkał personel ewakuującego się Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Dotarł z nim do Łucka, 
gdzie również znalazł się Prezydent, Rząd, za 
jakiś czas przybył tam Prymas August Hlond. 
Biskup Polowy zatrzymał się w rezydencji bi-
skupa łuckiego Adolfa Szelążka, który w nie-
dzielę 10 września, w miejscowej katedrze 
celebrował Mszę św. w intencji Ojczyny
z udziałem Prezydenta i Rządu RP. Następ-
nego dnia wydarzyła się tragedia. Podczas 
nalotu samolotów niemieckich jedna z bomb 
eksplodowała w ogrodzie biskupim. Na miej-
scu zginął (ułamki bomby urwały mu głowę 
i nogę) kapelan bp. Gawliny, ks. mjr Mikołaj 
Drużbacki, rówieśnik i przyjaciel mój. Stojący 
obok biskup został raniony w ramię i twarz. 
Jeszcze tego samego dnia, po opatrzeniu ran 
i modlitwie nad zwłokami tragicznie zmar-
łego przyjaciela i współpracownika, opuścił 
Łuck. Kolejnymi przystankami w podróży 
były kresowe miasteczka: Klewań, Dederkały, 
wreszcie Kołomyja, do której przybył w sobo-
tę 16 września. Okazało się, że właśnie tam 
kwateruje Naczelny Wódz ze swoim sztabem.

Był to szczególny wieczór. Następnego dnia, 
wedle ustaleń, miała się rozpocząć potężna 
ofensywa sprzymierzonych wojsk francuskich 
i angielskich. Wraz z tym miał się odwrócić 
los wojny. Jednostki niemieckie musiały być 
przerzucane na zachód. Wojska polskie, te 
które zgodnie z planem obronnym znalazły 
się na tzw. przedmościu dniestrowym, po 
przegrupowaniu, wraz z jednostkami zaan-
gażowanymi w walce z oddziałami niemiec-
kimi, miały ruszyć do kontrofensywy. Tego 
wieczoru w sztabie Naczelnego Wodza po 
raz pierwszy nastąpiło odprężenie. Otwarto 
nawet butelkę szampana. Jednak rankiem 
żadna ze stacji radiowych nie przyniosła wia-
domości o ofensywie francusko-angielskiej. 
Stało się coś zupełnie innego: wschodnią 
granicę Rzeczpospolitej przekroczyły oddzia-
ły Armii Czerwonej, łamiąc pakt o nieagresji 
zawarty między Rzeczpospolitą a ZSRR 25 VII 
1932 r. Biskup Gawlina dowiedział się o tym 
rano, kiedy przyszedł do kwatery Naczelnego 
Wodza: Przez otwarte drzwi widziałem Rydza 
Śmigłego posępnie siedzącego nad mapą 
obok gen. Zająca. 
Pod wieczór tragicznego 17 września Biskup 
Polowy wyruszył wraz ze sztabem Naczelne-
go Wodza do Kosowa, jeszcze tego samego 
dnia otrzymał rozkaz przekroczenia granicy 
polsko-rumuńskiej. Droga do nadgranicz-
nych Kut, szczelnie zablokowana pojazdami, 
zajęła aż dziesięć godzin. 18 września biskup 
Józef Gawlina przekroczył granicę. Nie wie-
dział, że opuszcza Polskę na zawsze. 
Jego pobyt w Rumunii to osobna opowieść. 
Trwał kilkanaście dni. Dzięki pomocy nuncju-
sza abp. Filipa Cortesi, który też się tu znalazł 

i abp. Alexsandru Cisara, arcybiskupa Buka-
resztu, bp Gawlina uzyskał wizę „kuriera 
dyplomatycznego Watykanu”, mógł opuścić 
Rumunię, w której, pod naciskiem Niemiec, 
wbrew pierwotnym porozumieniom, inter-
nowano władze polskie, generalicję, ofice-
rów, żołnierzy.
5 października bp Gawlina przybył do Rzy-
mu, następnego dnia spotkał się z prze-
bywającym już tam Prymasem Augustem 
Hlondem. Na mocy konkordatu z 1925 r. ju-
rysdykcja kościelna biskupa polowego miała 
charakter personalny i odnosiła się wyłącz-
nie do terytoriom państwa polskiego. Bp 
Gawlina wystąpił do Ojca Świętego Piusa XII 
z prośbą, aby teraz swoją jurysdykcją obej-
mował również siły zbrojne poza granicami 
państwa polskiego. Ojciec Święty wyraził na 
to zgodę. Interpretowano to, jako uznanie 
Stolicy Apostolskiej dla Rządu polskiego na 
uchodźstwie – prawnego zwierzchnika for-
mującej się we Francji Armii Polskiej. 
W tym samym miesiącu bp Gawlina przybył 
do Paryża, rozpoczął organizację duszpaster-
stwa wojskowego. W kazaniu wygłoszonym 
29 października 1939 r. w kościele polskim 
w Paryżu prosił Chrystusa Króla o „Wieczny 
odpoczynek dla poległych, a dla nas, żywych 
karność i czyn, trud i wysiłek, aż do przywró-
cenia Ojczyźnie wolności, aż do chwili zwy-
cięstwa”. 

(wyróżnienia kursywą to cytaty z: Józef Gaw-
lina, Wspomnienia, Katowice 2004). 

 Jędrzej Łukawy 

O modlitwę w intencji braci lotniczej popro-
sił biskupa polowego ks. płk Janusz Radzik, 
dziekan Sił Powietrznych RP. Przypomniał, 
że w tym roku obchodzona jest 95 roczni-
ca utworzenia lotnictwa polskiego. – Dziś 
Mszą św. sprawowaną w katedrze polowej 
przywołujemy w pamięci i oddajemy należny 
hołd tym wszystkim ludziom polskiego lot-
nictwa, którzy byli i są symbolami odwagi, 
męstwa oraz profesjonalizmu, którzy swoje 
poświęcenie zawodowe, pasję, zdrowie i ży-
cie oddawali i oddają wielkiej lotniczej spra-
wie – powiedział.
W homilii bp Józef Guzdek zachęcał żołnie-
rzy Sił Powietrznych do refleksji nad jakością 

ich życia i służby. – Chrystus oczekuje od nas 
krytycznego spojrzenia na dokonywane wy-
bory i podejmowane działania. Każe pytać
o czystość motywacji oraz o spójność na-
szych słów i podejmowanych czynów – po-
wiedział.
Przypomniał, że chrześcijanie naprawę swe-
go życia i sumienia mogą dokonać w sakra-
mencie pokuty i pojednania. – W sakramen-
cie pokuty chrześcijanin staje w prawdzie 
przed Bogiem i samym sobą, będąc prze-
konanym, że wszelkie zmiany: w rodzinie, 
miejscu pracy i służby zaczyna się od siebie, 
zaczyna się od przemiany własnego umysłu
i serca – zauważył.

Biskup Guzdek podkreślił, że dzisiejsze świę-
to jest okazją do wyrażenia wdzięczności 
tym wszystkim, dzięki którym może ono 
funkcjonować we właściwy sposób. – Czło-
wiek, podobnie jak rzeczy otaczającego nas 
świata, także ma dwa wymiary: zewnętrzny 
i wewnętrzny. W dzisiejsze święto możemy 
z tej podwójnej perspektywy spojrzeć także 
na Siły Powietrzne – powiedział. Wymie-
nił żołnierzy służących w Centrum Operacji 
Powietrznych, służbach meteorologicznych, 
nawigatorów, mechaników i techników 
dokonujących okresowych przeglądów i re-
montów. Zauważył, że jest to służba niezwy-
kle ważna, choć w przeciwieństwie do pracy 
pilotów nie tak spektakularna i doceniana 
przez wszystkich. – Trzeba też wspomnieć 
o żołnierzach i pracownikach wojska, którzy 
obsługują i remontują lotniska, pracują w za-
opatrzeniu i w administracji. Nie sposób nie 
wspomnieć o dęblińskiej „Szkole Orląt” i in-
nych centrach kształcenia, o nauczycielach
i instruktorach przygotowujących przyszłych 
pilotów i personel naziemny Sił Powietrz-

Mszą św. sprawowana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przez biskupa polowe-
go WP Józefa Guzdka rozpoczęła obchody Święta Lotnictwa. Delegacja dowództwa 
Sił Powietrznych i duszpasterze wojskowi złożyli kwiaty w kaplicy Lotników, pod 
tablicą upamiętniającą płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, pierwszego Pola-
ka, który przeleciał nad Atlantykiem oraz pod umieszczonym u wejścia do katedry 
śmigle – symbolu ofiary polskich lotników. W południe na Polu Mokotowskim, pod 
pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945, odbył się uroczysty 
apel z udziałem przedstawicieli władz państwowych i wojskowych.

Chwała lotnikom Chwała lotnikom 

Święto Sił PowietrznychŚwięto Sił Powietrznych
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nych. To także ich święto! Trzeba ich zauwa-
żyć, docenić ich pracę oraz okazać im za nią 
wdzięczność – powiedział.
Biskup polowy przywołał słowa gen.Wła-
dysława Sikorskiego wypowiedziane do 
polskich żołnierzy w Buzułuku: „Bóg patrzy
w moje serce. Widzi i zna moje intencje oraz 
zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym 
moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wiel-
ka Polska”. – Niech mądrość zawarta w tej 
wypowiedzi inspiruje nas do tego, abyśmy 
dostrzegali dwie strony naszego życia: tę 
widzialną dla oka i tę wewnętrzną, niewi-
dzialną. Oby wypowiadane przez nas słowa 
i czynione gesty zawsze były potwierdzane 
przez dobre czyny- życzył żołnierzom i pra-
cownikom Sił Powietrznych.
Eucharystię z ordynariuszem wojskowym 
koncelebrowało liczne grono kapelanów słu-
żących żołnierzom w stalowych mundurach.
Mszę św. uświetniła Orkiestra Reprezentacyj-
na Sił Powietrznych z Poznania, która przed 
rozpoczęciem Eucharystii wystąpiła z krótkim 
koncertem. We Mszy św. uczestniczyli żoł-
nierze i pracownicy Sił Powietrznych z gen.
broni pil. Lechem Majewskim, dowódcą Sił 
Powietrznych, gen. dyw. pil. Sławomirem 
Kałuzińskim, zastępcą dowódcy, szefami po-
szczególnych pionów dowodzenia w Siłach 
Powietrznych. Obecny był także Lech Konop-
ka, dyrektor Biura Zwierzchnictwa nad Siłami 
Zbrojnymi w BBN. We Mszy św. uczestniczyli 
weterani i kombatanci z pocztami sztanda-
rowymi oraz przedstawiciele ambasad akre-
dytowanych w Polsce.
Po zakończeniu Mszy św. w kaplicy Lotników, 
pod tablicą upamiętniającą płk. pil. Stanisła-
wa Skarżyńskiego oraz pod umieszczonym 
przy wejściu katedry śmigle– symbolu ofiary 

polskich lotników złożone 
zostały kwiaty.

Pola Mokotowskie – 
apel pamięci

W południe pod pomni-
kiem „Ku czci lotników 
polskich poległych w la-
tach 1939-1945” na Po-
lach Mokotowskich odbył 
się uroczysty apel z oka-
zji Święta Lotnictwa Pol-
skiego. W tym roku rów-
nież Polskie Lotnictwo
Wojskowe obchodzi swo-
je 95-lecie. W uroczysto-
ściach udział wzięli prze-
dstawiciele władz pań-
stwowych, dowódcy woj-
skowi, żołnierze i ich rodzi-
ny, funkcjonariusze służb 
mundurowych, komba-
tanci i weterani, duchow-
ni, członkowie stowarzy-
szeń lotniczych oraz go-
ście zagraniczni. Obecny 
był również biskup polo-
wy Józef Guzdek.
W przemówieniu gen. 
broni pil. Lech Majewski, 
dowódca Sił Powietrz-
nych, zwrócił uwagę na 

szczególne znaczenie pomnika, który co 
roku towarzyszy obchodom Święta Lotnic-
twa Polskiego.
– Miejsce uroczystego apelu jest wyjątkowo 
bliskie żołnierzom w stalowych mundurach. 
Skłania bowiem do zadumy, przypomina 
o poprzednikach, którzy nie wahali się po-
święcić życie w walce 
o wolność ojczyzny. 
Uświadamia nam ono, 
czym jest służba woj-
skowa i dlaczego stała 
się naszym powołaniem 
– podkreślił.
Dowódca Sił Powietrz-
nych przypomniał, że w 
tym roku polskie lotnic-
two wojskowe obchodzi 
95-lecie swojego istnie-
nia. – Choć jego twórcy 
pochodzili z trzech za-
borów, różnili się stop-
niami i specjalnościami, 
zawsze łączyły ich dwie 
cechy: patriotyzm i fascynacja lotnictwem
– zaznaczył.
Jego zdaniem zadaniem dzisiejszego lot-
nictwa wojskowego jest nieustanny rozwój 
oraz troska o tradycje. – Wychowując kolej-
ne pokolenia lotników, nie zaprzepaszczając 
dorobku naszych poprzedników, staramy się 
dziś wyjść naprzeciw współczesnym oczeki-
waniom i jak najlepiej sprostać nowym wy-
zwaniom – powiedział. Przypomniał o ćwi-
czeniach w jakich brali ostatnio udział polscy 
piloci w Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Esto-
nii, Słowacji i Czechach oraz o zakończonym 
niedawno pikniku lotniczym „Air Show”
w Radomiu.

Czesław Mroczek, sekretarz stanu w Mini-
sterstwie Obrony Narodowej, w swoim prze-
mówieniu podkreślał, że polskie Lotnictwo 
Wojskowe stoi przed kolejnymi wyzwaniami. 
Jednakjuż dziś może się pochwalić wieloma 
osiągnięciami.
– To święto radosne, w którym możemy po-
kazać osiągnięcia, cieszyć się z tego, co mamy 
i konsekwentnie realizować kolejne zadania 
(…). Stoimy w miejscu szczególnym, przed 
pomnikiem poległych żołnierzy, świadomi 
odpowiedzialności, która ciąży na nas, pole-
gającej na tym, by utrzymać w odpowiednim 
standardzie ważny element Sił Zbrojnych, ja-
kim są Siły Powietrzne. Myślę, że nam się to 
udaje i że stanowi to źródło satysfakcji dla 
wszystkich lotników – powiedział.
Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego w imieniu swoim i Prezyden-
ta RP Bronisława Komorowskiego wyraził 
uznanie dla osiągnięć Polskiego Lotnictwa 
Wojskowego. – Macie niewątpliwy powód 
do dumy ze swojej służby w minionym roku. 
Jesteście wręcz najnowocześniejszym rodza-
jem Sił Zbrojnych w Wojsku Polskim, szko-
lącym się, dysponującym coraz to nowo-
cześniejszym wyposażeniem i uzbrojeniem 
– podkreślił.
Podczas uroczystości uhonorowano odzna-
czeniami państwowymi i wojskowymi zasłu-
żonych żołnierzy oraz kombatantów. Jak co 
roku wręczono również statuetki Ikara pilo-
tom, którzy swoją codzienną służbą uciele-
śniają ideały takie, jak odwaga i poświęcenie 
w dążeniu do realizacji marzeń i odkrywaniu 
tego, co nowe, a także „Błękitne Skrzydła 
2013” osobom, które w tym roku mogą 
pochwalić się największymi osiągnięciami 
w polskim lotnictwie. Szczególną atrakcję 
stanowił przelot zespołu akrobacyjnego Sił 

Powietrznych „Biało-Czerwone Iskry” z 41. 
Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie nad 
Polem Mokotowskim oraz ekspozycja upa-
miętniająca tak zwany „Cyrk Skalskiego” – 
polską jednostkę nazwaną tak od nazwiska 
swojego dowódcy, kpt. Stanisława Skalskie-
go, która brała udział w walkach w kampa-
nii w Północnej Afryce w 1943 r. podczas
II wojny światowej. Na zakończenie uroczy-
stego apelu pod pomnikiem „Ku czci lotni-
ków polskich poległych w latach 1939-1945” 
delegacje złożyły kwiaty.

oprac. Krzysztof Stępkowski
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Cmentarz w Miednoje, zajmuje powierzchnię 
1,7 hektara, znajduje się tu 25 zbiorowych 
mogił. Na otwartym 2 września 2000 roku 
cmentarzu nie ma grobów indywidualnych, 
a zalesiony teren z krzyżami okala pas tabli-
czek z nazwiskami ofiar.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że pol-
scy funkcjonariusze dopiero od trzynastu lat 
spoczywają na uporządkowanym cmentarzu 
w Miednoje, a prawda o okrutnej zbrod-
ni dokonanej przez NKWD była przez wiele 
lat ukrywana. – Naszych braci pozbawiono 
chrześcijańskiego pogrzebu. W godzinie 

ostatniego poże-
gnania zabrakło 
rodziny i przyja-
ciół. Rodziny nie 
zostały nawet powiadomione o śmierci ojca, 
brata czy męża. Nie mogły więc opłakać ich 
odejścia. Nie było też wtedy kapłana, który 
by odprawił Mszę św. i modlił się nad mogi-
łami, prosząc o miłosierdzie Boże – powie-
dział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że życie 
funkcjonariuszy, obrona Rzeczpospolitej we 
wrześniu 1939 roku i ich tragiczna śmierć, są 

wołaniem o wierność. 
– Nie przyjeżdżamy na 
ten wyjątkowy cmen-
tarz, aby się jedynie 
wzruszyć, uronić łzy lub 
powspominać. Jesteście 
dla nas wzorem wierno-
ści złożonej przysiędze. 
Trzeba nam wziąć do 
serca – przyjąć i przejąć 
się nauką, jaka płynie
z Waszego życia i Wa-
szej tragicznej śmierci – 
powiedział.
Biskup polowy zaapelo-
wał o pamięć o zamor-
dowanych i poległych 
policjantach spoczywa-

jących w Miednoje. – Funkcjonariusze spo-
czywający na wojennym cmentarzu w Mied-
noje byli solą dla ziemi i światłem dla świata, 
który tonął w mrokach przemocy, łamania 
podstawowych praw człowieka oraz rozle-
wu krwi. Nie pozwólmy, aby zgasło światło 
wierności Bogu i Ojczyźnie zapalone przez 
męczeńską śmierć naszych braci. Na ich wzór 
pozostańmy zawsze wierni Bogu, człowieko-
wi i Ojczyźnie – zakończył.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Gra-
nicznej oraz ks. Kazimierz Fąfara, kapelan 
Policji w diecezji tarnowskiej.
Wśród uczestników uroczystości byli m.in. 
Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Wewnętrznych, Marek 
Działoszyński, komendant główny Policji, 
gen. bryg. Dominik Tracz, komendant głów-
ny Straży Granicznej, gen. Jacek Włodarski, 
dyrektor generalny Służby Więziennej, An-
drzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamię-
ci Walk i Męczeństwa oraz przedstawiciele 
rodzin katyńskich, m.in. Warszawskiego Sto-
warzyszenia Rodzina Policyjna 1939.
– Zbrodnia Katyńska jest i pozostanie cier-
niem w pamięci Polaków. Jest i będzie bole-
sną kartą wspólnej polsko-rosyjskiej historii. 
To była zbrodnia nieludzkiego systemu – po-
wiedział w Miednoje wiceminister Marcin 
Jabłoński.
– Dziś, budując cmentarze i wznosząc po-
mniki pamięci na rosyjskiej i ukraińskiej zie-
mi, czynimy to nie po to, żeby przeszłość 
dzieliła nasze narody, ale po to, aby oddać 
hołd pomordowanym – dodał.
Po Mszy św. na grobach policjantów, żoł-
nierzy KOP i pracowników wymiaru spra-
wiedliwości złożone zostały kwiaty. Polska 
delegacja odwiedziła także Twer, gdzie pod 
tablicą umieszczoną na budynku Instytutu 
Medycznego, złożyła kwiaty i zapaliła znicze. 
W budynku tym mieściła się siedziba NKWD, 
w której w 1940 roku mordowano polskich 
funkcjonariuszy.

zjk, kes

Delegacja służb mundurowych i rodzin katyńskich uczest-
niczyła 2 września w jednodniowej pielgrzymce do grobów 
polskich funkcjonariuszy pochowanych na cmentarzu wo-
jennym w Miednoje. Pamięć o zamordowanych uczczono 
Mszą św., celebrowaną przez bp. Józefa Guzdka, Bisku-
pa Polowego WP i delegata Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Policji. Na cmentarzu w Miednoje 
spoczywa ponad 6300 jeńców obozu specjalnego NKWD
w Ostaszkowie. Wśród nich głównie funkcjonariusze Policji 
Państwowej, Straży Więziennej, żołnierze i oficerowie Kor-
pusu Ochrony Pogranicza oraz innych formacji wojskowych, 
pracownicy administracji państwowej i wymiaru sprawie-
dliwości II Rzeczpospolitej. 

Jesteście wzorem wiernościJesteście wzorem wierności

Rosja: delegacja służb mundurowych i rodzin katyńskich na cmentarzu wojennym w MiednojeRosja: delegacja służb mundurowych i rodzin katyńskich na cmentarzu wojennym w Miednoje
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Twer – Instytut Medyczny, dawna siedziba NKWDTwer – Instytut Medyczny, dawna siedziba NKWD

Polski cmentarz wojenny w MiednojePolski cmentarz wojenny w Miednoje
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Wędrować i wyznawaćWędrować i wyznawać
Z Ryszardem Bożkiem, Jerzym Pawlikowskim i Łukaszem Stefaniakiem
z Wojskowego Centrum Geograficznego (2012) i do Rzymu (2013) – rozma-
wia Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jeste-
śmy weryfikowani przez otoczenie, które pa-
trzy na nas przez pryzmat naszych wad. Ale 
to publiczne przyznawanie się do Chrystusa 
może mieć też walor zachęcający.
Pojawić się może myśl: skoro „taki grzesznik” 
może się identyfikować ze znakami wiary, to dla-
czego ja, „taki pobożny”, mam się z tym kryć?
Swego czasu odnalazłam piękną defi-
nicję wierności w duchu chrześcijań-
skim: Wierność nie polega na tym, żeby 
nigdy nie upaść, lecz na tym, by nigdy 
nie rezygnować. Wierność przetrzymuje 
wszystko i kocha dalej. A więc ostrożnie 
z segregowaniem: ten grzesznik, a ten 
pobożny, bo jutro już ta kwalifikacja 
może się okazać nieaktualna. W naszą 
ludzką kondycję wpisana jest skłonność 
do upadku, tyle że nie wszyscy mamy 
odwagę prześwietlić swój grzech w pro-
mieniach miłości miłosiernej…
Ł.S.: Chrystus nie powołał przecież samych 
świętoszków, tylko prostych i grzesznych 
rybaków, którzy pozwolili, by uczynił ich 
„swymi narzędziami” – instrumentum Dei… 
Uwierzyć w miłosierdzie – to Jemu zaufać. 
Wchodząc więc na tę drogę jako ludzie słabi 
i niedoskonali, spotykamy innych ludzi z róż-
nych części Europy, którzy idą i świadczą. A ta 
wspólna droga umacnia naszą wiarę. A od-
waga? Nie lękajmy się otwierać drzwi Chry-
stusowi, drzwi państw, systemów ekono-
micznych, politycznych, miejsc służby i pracy 
itd. Przypomnijmy słowa Jana Pawła II…
Pielgrzymowanie to wyjście z domu. 
To szansa na ogląd naszego, polskie-
go miejsca na ziemi z perspektywy
i w świetle uniwersalizmu kultury chrze-
ścijańskiej Europy. Co zobaczyliście w 
tym świetle?
Ł.S.: Oczywiście nasza tożsamość kulturowa 
i duchowa jest wpisana w europejski uni-
wersalizm, z którego wyrastamy i z którego 
korzystamy. Nie mamy jednak powodu czuć 
się zaściankiem Europy, jak nam próbuje się 
wmówić. Pod pewnymi względami jest u nas
lepiej, bo głębiej. Przykład? Już w czasie Eu-
charystii na przełęczy św. Bernarda w Szwaj-
carii zauważyliśmy, że ze Mszy św. wyelimi-
nowana została Modlitwa powszechna i Wy-
znanie wiary. To mocny przykład… Dostrzegł 
to również ks. Michał – filipin ze Świętej Góry 
pod Gostyniem, który nas odwiedził na szla-
ku. W miejscowości Santhia koncelebrował 
Mszę św. z miejscowym proboszczem. Tym 
wyraźniej dostrzegamy głęboki sens Roku 
Wiary, gdy Credo jest w jego centrum. W po-
dejściu do liturgii, w Kościele w Polsce zacho-
wujemy jeszcze wierność kanonom. W Euro-
pie, jak widać bywa z tym różnie.
Na Starym Kontynencie ożywa zainte-
resowanie szlakami pielgrzymkowymi 
średniowiecza, które, jak powiedział 
Goethe, stworzyły Europę. To ciekawe, 
okazuje się, że postęp cywilizacyjny jed-
nak nie zaspokoił prawdziwej tęsknoty 
ludzkiego ducha…, na tyle, że chwilowo 
„oświeceni”, a może „oślepieni” Euro-
pejczycy, i nie tylko, zapragnęli na nowo 
odkrywać skarby średniowiecznej mą-
drości. A jakie zaobserwowaliście głów-
ne różnice między tymi szlakami?

ła nas na północ Europy. Myśleliśmy o szlaku 
św. Olafa w Skandynawii. Ale w związku z 
ogłoszonym jesienią 2012 r. przez papieża Be-
nedykta XVI „Rokiem Wiary” – a bez wiary nie 
ma wierności – przeorientowaliśmy kierunek 
marszu. Także praca nad książką, studiowanie 
źródeł historycznych, uświadomiły nam, że 
równorzędnym szlakiem pielgrzymów średnio-
wiecznej Europy była „Via Francigena” czyli 
droga Franków do Rzymu. Tam do grobów 
Apostołów: św. Piotra i św. Pawła, pielgrzymo-
wała ówczesna Europa, tamże z Polski piecho-
tą chodzono (chociaż trochę innymi szlakami: 
m.in. przez Ostrzyhom, Wenecję i Asyż). Pomy-
śleliśmy, że trwający Rok Wiary będzie dobrym 
sposobem manifestacji wiary w wymiarze piel-
grzymkowym, a więc publicznym…
Wymiar publiczny świadectwa wiary 
katolików jest dziś w centrum „zmagań 
o duszę świata”… Przypomnijmy, że 
oprócz intencji osobistych, przyjęliście 
duchową odpowiedzialność za wspól-
notę Ordynariatu Polowego i swojego 
środowiska – geografów wojskowych, 
niosąc te intencje modlitewne. Wyru-
szyliście w drogę z błogosławieństwem 
biskupa Guzdka, po Mszy św. w Kate-
drze Polowej, celebrowanej przez ks. 
płk. Zbigniewa Kępę…
J.P.: Jestem pod wrażeniem słów, które Łu-
kasz napisał w epilogu książki „Camino – Bądź 
wierny – Idź”. Bo przecież dzięki temu piel-
grzymowaniu wyszliśmy poza sprawy osobiste
i odnieśliśmy sprawy wiary do środowiska,
w którym pracujemy, do kościoła wojskowe-
go, który jest także odpowiedzialny za stan 
naszego ducha i naszej wiary. Pokazaliśmy też, 
że na ścianie w gabinecie, w pracy, jest miej-
sce na kalendarz z krzyżem i obrazem Matki 
Bożej, a nie tak, że „przestrzeń publiczna”, 
zarezerwowana jest wyłącznie na kalendarze 
z ładnymi dziewczynami, zgodnie ze stereo-
typami, które pokutują jeszcze z czasów PRL. 
Staramy się „oswoić” środowisko ze znakami 
i treściami, które są ważne w naszym życiu. 
Czy mamy uwierzyć, że kalendarz z kobieta-
mi wyczerpuje wszystkie potrzeby męskiego 
patrzenia na świat? To prymitywne uproszcze-
nie… Przecież na biurku stawiamy zdjęcie np.: 
swojego dziecka, dlaczego nie może obok stać 
czy wisieć na ścianie obrazek z Matką Bożą, 
krzyż? Są też koledzy, którzy obawiają się, że 
zostaną posądzeni o nadużywanie znaków sa-
kralnych czy też o promowanie siebie. To nie-
porozumienie; jeśli mówimy o promowaniu, 
to chcemy się podzielić tym, co dla nas jest 
bardzo ważne, dobre i piękne.
Wierność wymaga odwagi świadectwa?
Ł.S.: Biskup Józef Guzdek w przedmowie do 
naszej książki o pielgrzymowaniu do Santia-
go de Compostela wyraził myśl, że w dobie 
kultu niewierności. Wierność jest miarą wiel-
kości człowieka.

Tworzycie, można rzec, taki mały „ko-
ściół pielgrzymujący”, bo przecież gdzie 
dwóch albo trzech modli się w Imię 
moje… Co jest spoiwem tej małej wspól-
noty, i to wspólnoty dwóch pokoleń. Co 
was wywiodło z domów na pielgrzymie 
szlaki i to szlaki o tak zacnej tradycji 
chrześcijańskiej? 
Ł.S.: Podobne pytanie, sformułowane w spo-
sób bardziej kolokwialny, zadał nam na Ja-
snej Górze O. Jan Golonka: co was popchnęło 
do pielgrzymowania po Europie? To trudne 
pytanie… Odpowiedziałem bardziej serio niż 
żartem, że to Duch św. I w tej sferze tajemni-
cy pozostańmy… Każdy z nas niesie intencje 
bardzo prywatne, dylematy indywidualne, ale 
jednocześnie idzie we wspólnocie. Oczywiście 
pewne generalne reguły pielgrzymowania są 
powtarzalne, ale każdy dzień drogi jest inny, 
zawiera margines nieprzewidywalności; i to 
w różnych aspektach; zdrowia, spotkanych 
po drodze ludzi, ich reakcji itp. 
Ta droga uczy pokory (najlepszego lekarstwa 
na indywidualizm – jes) i umiejętności współ-
życia, współpracy.
J.P.: Myślę, że jest w człowieku taka natu-
ralna potrzeba poznania, ciekawość świata.
A kto raz zobaczył oznakowanie tego szlaku 
do Grobu św. Jakuba i spotkał ludzi, którzy 
już go przeszli, chce tam iść. Chce wędrować 
w inne miejsca święte i poznawać, zgodnie
z arystotelesowskim stwierdzeniem, iż wszy-
scy ludzie z natury dążą do poznania.
Pragnienie poznania, wpisane w naturę 
człowieka, to przecież jedno z narzędzi, 
którymi posługuje się Duch św. Jego na-
tchnienia spotykają się, gdy jesteśmy w 
stanie łaski uświęcającej, z naszym natu-
ralnym wyposażeniem, żeby zrealizował 
się Boży plan…
J.P.: Już kilka miesięcy od zakończenia piel-
grzymki do Santiago de Compostela zaczęła 
w nas narastać chęć, by znów wyruszyć…
Ł.S.: Taki wewnętrzny głód dalszego pielgrzy-
mowania… Przykład: gdy tegoroczna piel-
grzymka do Rzymu już sie kończyła, pojawiło 
się uczucie smutku. Chociaż po drodze, gdy były
kryzysy - wielokrotnie pragnęło się jej końca. 
Owocem ubiegłorocznej pielgrzymki 
do Santiago de Compostela jest wasza 
książka wydana przez Bernardinum: „Ca-
mino – Bądź wierny – Idź”. Dziś nie tyl-
ko chrześcijanie mają trudności z wier-
nością, lojalnością. A to warunek kon-
stytutywny przetrwania prawdziwej 
więzi, a co za tym idzie także wspól-
noty – każdej: małżeńskiej, rodzinnej, 
narodowej, kościelnej. Posłużyliście się 
cytatem z Herberta, eksponując właśnie 
etos wierności. Dlaczego? 
Ł.S.: Wierność wierze w sposób widoczny dla 
innych manifestowana jest m.in. w pielgrzym-
stwie. Pierwotnie „potrzeba marszu”, kierowa-
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Ł.S.: Może na początek uzupełnienie. W 2012 r.
minęła 30. rocznica Aktu Europejskiego, któ-
rym Jan Paweł II otworzył Europę na wartości 
szlaku do Santiago de Compostela i innych. 
Akt ten miał bowiem nie tylko znaczenie par-
tykularne, dla Hiszpanii. To był prawdziwy 
impuls, pobudzający ludzi do poszukiwań za-
pomnianych szlaków chrześcijańskich. W ten
sposób w latach 80. odkryto zapiski z X w. abp. 
Sigerica z jego drogi powrotnej z Rzymu do 
Canterbury. Ten akt Jana Pawła II to było praw-
dziwe tchnienie Ducha św; bo dziś w prawie 
każdej polskiej diecezji są poświęcane szlaki 
Jakubowe, którymi nasi pobożni przodkowie 
wyruszali do grobu św. Jakuba. Ostatnio bo-
daj w sobotę 24 sierpnia, na św. Bartłomieja 
został otwarty odcinek szlaku Jakubowego na 
Podlasiu (m. Paprotnia).
Szlaki z Composteli do Rzymu i z Canterbury do 
Rzymu łączą się w północnych Włoszech. Cały 
szlak – „Via Francigena”, to jest szlak z Canter-
bury do Rzymu. W średniowieczu biegł on dalej 
do Ziemi Świętej. Gdy schodziliśmy z Radicofa-
ni, w Ponte a Rigo zobaczyliśmy drogowskaz: 
ile kilometrów do Canterbury, ile do Santiago 
de Compostela, ile do Rzymu, a ile kilometrów 
do Brindisi (port nad Morzem Śródziemnym
z którego odpływały okręty z pielgrzymami idą-
cymi do Jerozolimy). Te drogowskazy nawiązu-
ją do historii średniowiecznej Europy. 
Jeśli chodzi o różnice…
W Hiszpanii pielgrzymi już spowszednieli,
w szczytowym okresie idą tysiące ludzi. We 
Włoszech to są na razie niewielkie grupki, 
więc Włosi okazywali nam sympatię, macha-
jąc czy trąbiąc, czasem częstując. I mimo że 
gęstość zaludnienia i większy ruch jest na 
szlaku we Włoszech, to podczas noclegów (w 
klasztorach czy na plebaniach, w domach piel-
grzyma) można liczyć na większą intymność, 
wyciszenie.
Idąc do Santiago w Hiszpanii, czuje się, że ży-
cie w miasteczkach jest trochę podporządko-
wane pielgrzymom, we Włoszech pielgrzym 
musi się dostosować do miejscowych zwy-
czajów, np. sjesty. Wtedy nie ma co liczyć na 
zakupy czy też obiad w przydrożnym barze. 
Sjesta to sjesta. Ryszard może opowiedzieć, 
jak próbowaliśmy w Rzymie zdobyć poświad-
czenie zakończenia pielgrzymki – odpowied-
nik hiszpańskiej Compostelki. To w pewien 
sposób obrazuje zwyczaje i mentalność Wło-
chów – dolce farniente… Jest przecież sier-
pień, urlopy – „słodkie lenistwo”.
R.B.: Przez dwie godziny krążyliśmy wokół Placu 
św. Piotra, odsyłani „od Annasza do Kajfasza”. 
Bo są potencjalne trzy miejsca, gdzie można 
dostać świadectwo ukończenia pielgrzymki. 
Dopiero jeden z księży pouczył nas żebyśmy 
poszli do gwardzistów szwajcarskich i oni po-
wiedzą nam, jak jest. Gwardzista zadzwonił do 
przełożonych i dowiedział się, że biuro w tym 
okresie jest czynne tylko w poniedziałki przez 
trzy godziny. A tego dnia był wtorek...
J.P.: Po Camino byliśmy trochę „rozpuszcze-
ni”. Tam ze względu na liczbę pielgrzymów 
sprawy logistyki czy bezpieczeństwa są już 
rozwiązane. Przed wyjazdem na Przełęcz św. 
Bernarda, skąd wyruszyliśmy, wysyłaliśmy
e-maile z prośbą o nocleg i na pierwsze dwa 
tygodnie mieliśmy potwierdzone miejsca do 
spania (pomagała nam Pani Olga Bibbia-

ni z Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej
w Warszawie). Potem dzwoniliśmy (my lub 
Pani Agnieszka Łęczycka z Asti) dzień wcze-
śniej lub po prostu pukaliśmy do drzwi…
Ł.S.: Zaopatrzeni w „list żelazny” od biskupa 
Guzdka prosiliśmy o noclegi przy kościołach
i przy klasztorach. Spotkały nas tylko dwa 
przypadki odmowy…, które potraktowaliśmy 
jako lekcję pokory. Ze zrozumieniem. We Wło-
szech nie brakuje księży na szlaku, inaczej jak 
to bywało na drodze do Santiago de Compo-
stela w Hiszpanii, ale wielu z nich w miejsco-
wościach, przez które przechodziliśmy, to już 
kapłani wiekowi, nie posługujący się Interne-
tem i nie mówiący w obcych językach. 
Swoimi spostrzeżeniami, przemyślenia-
mi dzieliliście się przez Internet na bie-
żąco. Interesujące były polskie ślady na 
tej drodze…
Ł.S.: Włochy, przez osobę Jana Pawła II, ob-
fitują w polskie ślady. Struktura Kościoła jest 
taka, że każde większe miasteczko to diecezja 
(na obszarze Włoch jest ponad pięciokrotnie 
więcej biskupstw niż w Polsce, a terytorium 
porównywalne). Stąd prawie każdego dnia 
widzieliśmy tablicę: „tu był Jan Paweł II”. 
Włosi kochają Jana Pawła II, uważają go za 
kogoś bardzo bliskiego, swojego…, jak Ojca 
Pio. Ponadto kult Miłosierdzia Bożego. Obraz: 
„Jezu, ufam Tobie” (Gesù, confido In Te), był 
obecny prawie w każdym mijanym kościele. 
Rozmawiamy w Uroczystość Matki Bo-
żej Częstochowskiej, która w tym roku 
przebiega pod hasłem: „Królowo Polski, 
ślubujemy strzec wiary ojców”. Przed 
Jasnogórską Ikoną modlą się Polacy,
i nie tylko. Podobnie jak na Przełęczy św. 
Bernarda w Alpach szwajcarskich. Stam-
tąd po Mszy św. wyruszyliście. Jaka jest 
historia tego miejsca?
Ł.S.: Po II wojnie światowej wiele tysięcy pol-
skich żołnierzy nie mogło powrócić do kraju 
z obawy przed represjami komunistycznymi. 
Działaniami Polskiej Misji Katolickiej w Szwaj-
carii przewodził w tym czasie o. J.M. Bocheń-
ski OP, a abp Józef Gawlina, biskup polowy 
II RP, otaczał opieką duszpasterską polską 
emigrację. Jak sam mówił, miał największą 
diecezję na świecie. Wiemy, jak żywy jest kult 
Maryjny w życiu naszego narodu. Na przełę-
czy św. Bernarda uczyniono więc w latach 50. 

namiastkę Jasnej Góry. Obraz Matki Bożej Czę-
stochowskiej poświęcił abp Józef Gawlina. Po-
lacy nie mogąc pielgrzymować na Jasną Górę, 
pielgrzymowali na przełęcz św. Bernarda. 
Później ten ruch pielgrzymkowy trochę osłabł. 
Ale od kilku lat znów się odradza. Dowiedzie-
liśmy się w Polskiej Misji Katolickiej w Marly, że
31 sierpnia 2013 r. pielgrzymce przewod-
niczyć będzie abp Andrzej Dzięga (w l. 90. 
kanclerz Kurii Polowej WP – przyp.jes.). Ołtarz
z obrazem Jasnogórskiej Pani – Hetmanki Orę-
ża Polskiego znajduje się w pięknej kaplicy Ho-
spicjum Ojców Kanoników Laterańskich, obok 
innych bocznych ołtarzy m.in.: św. Augustyna, 
św. Bernarda, zaślubin Maryi i św. Józefa.
Pielgrzymka – to szlak Bożych niespo-
dzianek. Tym razem Panu Ryszardowi 
przytrafił się „piękny przypadek Jakubo-
wy”, jak napisał na internetowym blogu 
Pan Łukasz. Podzielcie się radością…
Ł.S.: W zeszłym roku, podczas pielgrzymo-
wania do Santiago de Compostela, Ryszard 
modlił się publicznie o wnuki…, zawsze po-
średnikiem tej modlitwy był ks. Michał… 
R.B.: ...i 28 kwietnia urodził się wnuk, a 12 lip-
ca, gdy ledwo uszliśmy z 200. metrów z Prze-
łęczy św. Bernarda, a ks. Michał na Świętej Gó-
rze odprawiał Mszę św. w naszej intencji… te-
lefon. We wspomnienie św. Brunona z Kwer-
furtu (jeden z patronów naszej ubiegłorocznej 
pielgrzymki) urodziła się wnuczka Liwia.
J.P.: Trochę z Łukaszem kibicowaliśmy, żeby 
„synowa poczekała”, bo termin był wcze-
śniejszy…
Ł.S.: To nowe życie – to swego rodzaju klam-
ra spinająca te dwie nasze pielgrzymki.
Wmawia się nam dziś, że należy się wy-
zbyć wszelkich znaków wyraźnej tożsa-
mości, bo rzekomo nie przystają do rze-
czywistości. Lansowana jest wizja kul-
tury posttożsamościowej, w której toż-
samość duchowa, narodowa, a nawet
płciowa jest passe… Wy idziecie pod 
wyraźnymi znakami religijnymi i na-
rodowymi. Z jakimi reakcjami spotykali-
ście się po drodze? 
Ł.S.: Reakcje były pozytywne i naturalne. 
Nam się wydaje, w duchu poprawności

dokoñczenie na str. 13

Pielgrzymi na cmentarzu na Monte CassinoPielgrzymi na cmentarzu na Monte Cassino
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W pierwszym okresie chrześcijaństwa krzyż 
na którym zmarł Zbawiciel nie doznawał 
jeszcze należnej czci. Zbyt mocna była świa-
domość, ugruntowana w całym świecie an-
tycznym, wśród pogan i Żydów, że okrutna 
śmierć krzyżowa na jaką został skazany Je-
zus, stanowiło karę nadzwyczaj hańbiąc. 
Rzymianie nie stosowali jej wobec obywateli 
rzymskich. Z biegiem czasu w tekstach św. 
Pawła Apostoła, apologetów wiary, a później 
Ojców Kościoła, nastąpiło gruntowne prze-
wartościowanie tego sądu. Na krzyż poczęto 
patrzeć jako na znak Jezusowego poniżenia, 
które nastąpiło z miłości do ludzi. Zbawienie 
przyszło przez krzyż, Odkupienie przez Ofia-
rę Krzyżową. „Czyżbyś nie znał siły i błogo-
sławieństwa krzyża? – takie pytanie stawiał
w jednym ze swoich pism św. Jan Chryzo-
stom (344/354–407). I odpowiadał: „Krzyż 
pokonuje śmierć, niweczy grzechy, odbiera 
piekłu jego zdobycz, zwycięża szatana”.
Krzyż, już w wiekach IV-V, stawał się znakiem 
chrześcijaństwa – nieśmiertelności, triumfu, 
także swoistym sztandarem Chrystusa, z któ-
rym wyruszano do boju, prosząc o pomoc.
Ale wzrastającej apologii krzyża nie towarzy-
szyło poszukiwanie tego konkretnego krzyża, 
narzędzia Męki Pańskiej. Był czas prześlado-
wań chrześcijan. Jerozolima, miasto śmierci
i zmartwychwstania Zbawiciela, została w 70 r.
zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nieco 
później, po stłumieniu antyrzymskiego po-
wstania Bar Kochby (132–135), cesarz Ha-
drian zmienił nawet jej nazwę na Aelia Capi-
tolina, na Golgocie nakazał zasypać miejsca 
otaczane kultem przez chrześcijan jerozolim-
ski i ustawić tam posąg bogini Artemidy.
Odnalezienie Krzyża Chrystusowego wiąże 
się ze św. Heleną, matką Konstantyna Wiel-
kiego, cesarza rzymskiego, za którego pa-
nowania ustały prześladowania chrześcijan,
a edykt mediolański (313 r.) proklamował 
swobodę wyznawania tej religii. Sam cesarz 
pod koniec życia przyjął chrzest. Wedle rzym-
skiej tradycji, po zwycięstwie odniesionym 
w 312 r. nad Maksencjuszem (uzurpującym 
władzę w Rzymie), nakazał umieścić zło-
te krzyże w Rzymie nad grobem św. Piotra
i w Jerozolimie nad Golgotą (przed bitwą 
cesarz miał doznać wizji krzyża i towarzyszą-
cych jej słów: In hoc signo vincens – „W tym 
znakiem zwyciężysz”).
Z inicjatywy cesarzowej Heleny, gorliwej 
chrześcijanki, pielgrzymującej do Palestyny, 
fundatorki bazylik wzniesionych w miejscach 
świętych dla chrześcijan, m.in. Narodzenia 

Pańskiego w Betle-
jem, Grobu Pańskie-
go w Jerozolimie, 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego na Górze 
Oliwnej, podjęto po-
szukiwania Krzyża. 
Wedle relacji Sokra-
tesa Scholastyka, mat-
ka cesarza, po przybyciu do Jerozolimy i na-
wiedzeniu Golgoty, „kazała usunąć posąg 
bóstwa, wybrać ziemię z tego miejsca, oczy-
ścić je z nawarstwień”. Odnaleziono trzy krzy-
że „i tabliczkę, na której Piłat obwieścił, że 
Ukrzyżowany był królem żydowskim”. W ja-
ki sposób rozpoznano krzyż Chrystusa? Trzy 
krzyże przyniesiono do łoża umierającej ko-
biety. Kiedy dotknęła Chrystusowego krzyża 
„nabrała sił i całkowicie wróciła do zdrowia”. 
Natomiast nie ma zgodności, w którym to 
było roku. Najczęściej podaje się daty: 320, 
326 lub 330. Rychło po odkryciu tej drogo-
cennej pamiątki na Golgocie wzniesiono 
dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium), 
nazywaną również Bazyliką Krzyża i Zmar-
twychwstania (Anastasis). Ich uroczyste po-
świecenie miało miejsce 13 września 335 r.
Z tym wydarzeniem wiąże się ustanowienie 
nowego święta: Podwyższenia Krzyża Świę-
tego. Jakiś czas później zaczęto je obchodzić 
dzień później – 14 września, na pamiątkę 
dnia, kiedy po poświęceniu wspomnianych 
świątyń relikwie Krzyża zostały po raz pierw-
szy wystawione na widok publiczny. Święto 
to szybko rozpowszechniło się na Wschodzie,
w sposób szczególny obchodzone było w tych
miejscach, gdzie przechowywane były reli-
kwie Krzyża Świętego rozesłane przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego. Przodował stołeczny 
Konstantynopol, gdzie znajdował się duży 
fragment świętych relikwii.
W papieskim Rzymie kult krzyża Chrystuso-
wego rozwijał się początkowo w bazylice 
św. Krzyża Jerozolimskiego. Był to niegdyś 
pałac w którym mieszkała św. Helena, świą-
tynię chrześcijańską urządził w nim cesarz 
Konstantyn. Później w krypcie umieszczono 
znaczną relikwię Krzyża Świętego, którą przy-
wiózł do stolicy cesarz Justyn II z Apamei An-
tiocheńskiej (574). 
W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie 
(614). Zniszczeniu uległy wszystkie chrześci-
jańskie kościoły, a Krzyż Jezusowy został zra-
bowany. Cały ówczesny świat chrześcijański 
modlił się o jego znalezienie. Krzyż został 
odzyskany 3 maja 628 r. po zwycięstwie, ja-

kie cesarz Herakliusz odniósł nad wojskami 
perskiego wodza Chozroeza. Legenda gło-
si, że cesarz pragnął sam zanieść odzyskany 
krzyż na Kalwarię. Nie mógł tego początko-
wo uczynić, krzyż przygniatał go swoim cię-
żarem. Mógł to zrobić dopiero wtedy, kiedy 
zdjął swoje wspaniałe cesarskie szaty.
W Kościele rzymskim oprócz święta Podwyż-
szenia Krzyża Świętego poczęto ok. 800 r. 
obchodzić (3 maja) również święto Znalezie-
nia Krzyża Świętego; zainicjowano je na tere-
nie Galii w 1 poł. VIII w. W dniu tego święta 
miała miejsce uroczysta procesja z Bazyliki 
Matki Bożej Większej do Bazyliki Świętego 
Jana na Lateranie, katedry biskupów Rzymu, 
gdzie znajdowały się relikwie Krzyża Świę-
tego; tego dnia wystawiano je do adoracji.
W kalendarzu liturgicznym Kościoła łaciń-
skiego oba te święta przetrwały do 1960 r., 
kiedy to Ojciec Święty Jan XXIII, reformując 
kalendarz liturgiczny, zniósł święto Znalezie-
nia Krzyża Świętego.
Wraz z rozpowszechnieniem się relikwii 
Drzew Krzyża Świętego powstawało wiele 
kościołów pod tym wezwaniem. Wznoszo-
no w nich ołtarze ku czci Krzyża Świętego, 
które zajmowały zwykle poczesne miejsce 
wewnątrz świątyni. W okresie romańskim
w często stawiano krzyże w połowie kościel-
nej nawy, z biegiem czasu upowszechnił się 
zwyczaj – obecny w wielu polskich kościołach 
– umieszczania krzyża wysoko, na belce tę-
czowej, na granicy prezbiterium i nawy. Było 
to wywyższenie Krzyża widoczne ze wszyst-
kich miejsc światyni. 
W kilku kościołach polskich przechowywane 
są relikwie Krzyża Świętego. Najsławniejsze
z nich to sanktuarium – dawne opactwo 
benedyktyńskie na Świętym Krzyżu, najwyż-
szym wzniesieniu masywu Gór Świętokrzy-
skim, Święty Krzyż – polska Góra Podwyższe-
nia Krzyża. Z niej na świętokrzyską krainę, na 
Polskę całą, emanuje blask Prawdy o Jezusie 
Chrystusie, Bożym Synu, który przez ofiarę 
krzyża przyniósł nam zbawienie i odkupie-
nie.

Jędrzej Łukawy

O crux, ave, spes unica – „O Krzyżu, bądź pozdrowiony, je-
dyna nadziejo”. To często przywoływane słowa starożytne-
go hymnu łacińskiego, włączone do modlitwy brewiarzowej 
odmawianej m.in. podczas nieszporów Święta Podwyższenia 
Krzyża. Święto to, obchodzone 14 września, kieruje nasze 
spojrzenia na paradoks krzyża, który wyrasta z ziemi i „jak-
by zapuszcza korzenie w ludzkiej złości. Ale jest wzniesiony
w górę, ku niebu, jakby palcem wskazywał na dobroć Bożą” 
(Jan Paweł II, Bratysława, 14 września 2003).  

Święto Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoŚwięto Podwyższenia Krzyża Świętego
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Bolesław Huczynski uro-
dził się 4 grudnia 1904 r.
w Brodach, jako syn Józe-
fa i Marii z d. Hejnicka.
Po ukończeniu V klasy 

gimnazjum w Krakowie, 4 września 1921 r. 
wstąpił do Zakonu Braci Bosych Najświęt-
szej Maryi Panny z Góry Karmel w Krakowie, 
przyjmując imię zakonne Augustyn. 4 wrześ-
nia 1922 r. złożył pierwsze śluby zakonne. 
Po ukończeniu studiów filozoficznych w kra-
kowskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym 
Franciszkanów Konwentualnych wyjechał na 
studia teologiczne do Rzymu, gdzie 17 grud-
nia 1927 r. otrzymał święcenia kapłańskie.
Po powrocie do Polski przebywał w klasztorze 
Karmelitów na Piasku w Krakowie. Skatalo-
gował inkunabuły w bibliotece zakonnej oraz 
rozpoczął opracowywanie starodruków. Pod-
jął studia z zakresu historii sztuki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim.
Pod koniec lat trzydziestych przebywał w kla-
sztorze Karmelitów Trzewiczkowych w Rozdo-
le nad Dniestrem w województwie stanisła-
wowskim. Był katechetą w miejscowej szkole 
powszechnej. W 1939 r. mianowano go prze-
orem. Po zajęciu ziemi lwowskiej przez Sowie-
tów, od 1 do 17 października 1939 r. prze-
bywał w klasztorze Karmelitów we Lwowie.
17 listopada 1939 r. został aresztowany przez 
NKWD w Załuczu koło Śniatynia, skąd zamie-
rzał przejść do Rumunii. Przez 10 miesięcy był 

więziony w Kijowie i w więzieniach na Łubian-
ce i Butyrkach w Moskwie. 21 września 1940 r.
Kolegium Specjalne NKWD ZSRS, za zamiar 
przekroczenia granicy, skazało go na 8 lat ła-
grów w Kotłasie w obwodzie archangielskim, 
gdzie zorganizowano największe łagry reżi-
mu stalinowskiego. Pracował przy budowie 
linii kolejowej Kotłas-Uchta-Peczora-Workuta. 
Katorżnicza praca i nędzne wyżywienie spo-
wodowały u niego liczne choroby. W łagrze 
przebył pierwsze stadium szkorbutu, choro-
wał na tyfus oraz doznał odmrożenia kończyn 
drugiego stopnia. Cudem przeżył.
W sierpniu 1941 r. w wyniku umowy Sikorski-
Majski został zwolniony z obozu. We wrze-
śniu 1941 r. dotarł do Buzułuku, gdzie formo-
wała się Armia Polska. 1 października 1941 r. 
został kapelanem 18 pułku piechoty stacjo-
nującym w Tockoje nad Samarą. W 1942 r.
wraz z Armią gen. Andersa wyszedł z ZSRS 
na Środkowy Wschód. W sierpniu 1943 r. po 
reorganizacji Armii Polskiej na Wschodzie zo-
stał kapelanem 6 Lwowskiej Brygady Piechoty 
wchodzącej w skład 5 Kresowej Dywizji Pie-
choty, stacjonującej w Iraku, a następnie w Pa-
lestynie. Podczas pobytu na Bliskim Wscho-
dzie prowadził naukę języka włoskiego dla 
żołnierzy całej brygady.
W 1944 r., w czasie kampanii włoskiej był ka-
pelanem 18 lwowskiego batalionu strzelców 
w 5 Kresowej Dywizji Piechoty. We Włoszech, 
dzięki znajomości języka włoskiego, przy-

Ojciec kapitan Augustyn Huczyński (1904-1944),
karmelita trzewiczkowy, kapelan w 5 Kresowej Dywizji Piechoty

czynił się do nawiązania przyjaznych kontak-
tów między polskimi żołnierzami a ludnoś-
cią włoską.
Zginął 8 maja 1944 roku pod Monte Cassino, 
gdy Niemcy ostrzelali ogniem artylerii główny 
punkt opatrunkowy 6 kompanii sanitarnej, 
pomimo wyłożonych na namiotach dużych 
płacht ze znakami Czerwonego Krzyża. Pociski 
padły u wejścia do izby przyjęć, zabijając na 
miejscu o. Huczyńskiego, dwóch lekarzy i sani-
tariusza oraz raniąc kilkanaście osób.
O. Huczyński spoczywa na Polskim Cmentarzu 
Wojennym na Monte Cassino.
Po jego śmierci, „Dziennik Polski” umieścił 
nekrolog: W dniu 8 maja br. poległ śmiercią 
żołnierską ks. Augustyn Huczyński, kapelan 
jednego z lwowskich baonów strzelców. Od-
dział stracił w nim nie tylko duchowego prze-
wodnika, ale wzorowego żołnierza, kolegę
i przyjaciela, który nigdy nie zawodził, duszpa-
sterza Dywizji Kresowej – dzielnego bojowni-
ka wiary i moralności chrześcijańskiej. Jednego
z tych synów, którzy dużo wycierpieli, a nigdy 
kochać nie przestali Boga i Ojczyzny, świecąc 
przykładem samozaparcia i poświęcenia.
Jego nazwisko umieszczono na tablicy w kruż-
gankach kościoła ojców Karmelitów w Krako-
wie, poświęconej karmelitom: „Którzy w ob-
ronie wiary i Ojczyzny, wraz z innymi synami 
narodu polskiego, swe życie oddali”.

Bogusław Szwedo

„Bractwo Bang Bang” 
to nazwa odnosząca się 
do czterech fotografów 
wojennych dokumentu-
jących w Republice Po-

łudniowej Afryki na początku lat dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku rozpad 
apartheidu. To elitarne i nieformalne 
stowarzyszenie tworzyli: Kevin Carter, 
Greg Marinovich, Ken Oosterbroek, 
João Silva. Oosterbroek już nie żyje. Zo-
stał zabity na kilka dni przed pierwszy-
mi wolnymi wyborami w historii RPA. 
Carter, który zdobył Pulitzera za kulto-
we zdjęcie z Sudanu (mała afrykańska 
dziewczynką i czający się za nią sęp), po-
pełnił samobójstwo wkrótce po wspo-
mnianych wyborach. Dwaj pozostali, 
Greg Marinovich oraz João Silva, napi-
sali książkę, która nakładem wydawnic-
twa Sine Qua Non ukazała się w Polsce. 
Tragicznym dopowiedzeniem tych krót-
kich biogramów jest fakt, że João Silva,
będąc w 2010 roku w Afganistanie jako 
reporter wojenny, stracił obie nogi.

Migawki z etyki
Książka „Bractwo Bang Bang”, która stała się 
inspiracją do nakręcenia filmu o takim samym 
tytule, opowiada o historii spotkania foto-
grafów, ich pracy, codzienności, przypomina 
okoliczności powstawania niektórych foto-
grafii. Opisuje prawdziwą, męską przyjaźń, 
wytycza i pyta o sens rywalizacji w ramach 
zawodu oraz granice ludzkiej wytrzymałości 
na stres. Te pytania pojawiały się już w omó-
wieniu książki Krzysztofa Millera „Trzynaście 
wojen i jedna”, opisywanej w naszym pismie 
kilka miesięcy temu i powracać będą dopóki 
na świecie będą toczyły się wojny, a na wojny 
jechać będą dziennikarze. 
„Bractwo…” jest czymś więcej niż fascynu-
jącym reportażem, jest książką, która stawia 
pytania o etykę pracy zawodowej reportera 
wojennego i o cenę jaką fotoreporterzy pono-
szą za udział w dramatycznych wydarzeniach. 
Ważne jest, że czytając ją nie czujemy się mo-
ralizowani, ale raczej możemy z bezpiecznej 
odległości obserwować bieg wydarzeń. 
Cieszę się, że o tłumaczenie książki został 
poproszony Wojciech Jagielski, jeden z naj-
bardziej znanych polskich reporterów wojen-

nych. Wydaje mi się, że tylko ktoś kto był na 
wojnie, „czuje” ją i jest w stanie przekazać 
czytelnikowi prawdę o niej. Szczerość języka, 
dramatyczne (czasem drastyczne) opisy spra-
wiają jednak, że jej lektura nie jest łatwa, ale 
czy wojna taką jest?
Nie znam historii RPA, dlatego cieszę się, 
że autorzy umieścili na końcu książki kalen-
darium wydarzeń, które pozwala umieścić
w czasie poszczególne etapy emancypowa-
nia czarnoskórych mieszkańców tego kraju. 
W książce o fotografach nie może zabrak-
nąć zdjęć autorstwa członków Bractwa Bang 
Bang, szkoda tylko, że wydawca nie wkom-
ponował ich w tekst, a umieścił na osobnych 
wkładkach. Książkę z całego serca można po-
lecić każdemu miłośnikowi literatury faktu, 
który z literatury pragnie czerpać pełną garść 
emocji.

Greg Marinovich, João Silva, Bractwo Bang 
Bang, tłum. Wojciech Jagielski, Sine Qua Non, 
Kraków 2012, ss. 305.

 Krzysztof Stępkowski
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1.  Kodeksy etyczne
w codziennym życiu

„Honor służby jest jak sztandar, z którym żoł-
nierz rozstaje się wraz z życiem” – Józef Pił-
sudski. Tym zdaniem rozpoczyna się Kodeks 
Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska 
Polskiego. Kodeks honorowy to innymi słowy 
kodeks etyczny, który powinien obowiązywać 
określoną grupę społeczną czy zawodową. 
Kodeksy mają różną postać i formę, nada-
je się im różne nazwy; są kodeksy wartości, 
praktyki, postępowania, przestrzegania… Za 
najbardziej skuteczne kodeksy etyczne uwa-
ża się te, które są połączeniem kodeksu war-
tości, kodeksu postępowania oraz kodeksu 
norm, których należy przestrzegać. 
Etykę jako trzeci dział – obok fizyki i logiki 
– wprowadził do starożytnej filozofii Arysto-
teles (384-321 p.n.e.). Nazywał ją filozofią 
praktyczną. Słowo „etyka”, wywodzące się z 
greckiego ethikos, nawiązuje do starogrec-
kiego etos. Było ono pierwowzorem terminu 
„moralność”. Etos w czasach starożytnych 
tłumaczony był jako „charakter”, „obyczaj”, 
„zwyczaj” i „nawyk”, gdyż nawiązywał do 
sposobu bytowania ludzi w danym miejscu. 
Nagromadzone przez wieki różnorodne re-
fleksje na temat moralności spowodowały, 
że słowo „etyka” przyjęło wiele znaczeń, 
które nie zawsze są ze sobą zbieżne. W dzie-
jach myśli filozoficznej i humanistycznej pro-
blematyka etyki jest rozmaicie przedstawia-
na i często odmiennie interpretowana. Nie 
ulegając pokusie wgłębiania się w filozoficz-
ne rozważania, warto w sposób jasny i kla-
rowny zdefiniować etykę jako ogół reflek-
sji nad moralnością, poglądami moralnymi, 
wartościami, normami i ocenami etycznymi.
Czy można połączyć problematykę etyki i woj-
skowości? Ktoś mógłby powiedzieć, że połą-
czenie tych dwóch obszarów jest niemożli-
we. Nie jest to jednak prawda. W niniejszym 
tekście spróbuję obiektywnie spojrzeć na 
kwestie etyczne w relacji do współczesnej 
wojskowości, obronności, służby wojskowej, 
a przede wszystkim służby w formacji Woj-
ska Polskiego jaką są Narodowe Siły Rezer-
wowe. 

2.  Idea Narodowych
Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe są nową forma-
cją, funkcjonującą od 2010 r., która z założe-
nia stanowi wsparcie dla regularnego funk-
cjonowania Sił Zbrojnych RP. Jej powstanie 
jest efektem profesjonalizacji polskiej armii. 
Proces ten w dobie powszechnej globalizacji 
jest w czasach współczesnych nieuchronny, 
wręcz nawet konieczny. Rezygnacja z pow-
szechnego poboru, członkowstwo w NATO,
obecność w misjach stabilizacyjnych po-
wodują, że zmienia się charakter służby 
wojskowej. Zmianie ulega również model 
komunikacji na linii społeczeństwo – woj-
sko zawodowe – żołnierze rezerwy. Profesjo-
nalizacja z założenia ma przyczyniać się do 
poprawy wizerunku służb mundurowych. 
Wojsko, oprócz tego, że jest gwarantem 

bezpieczeństwa militarnego nasze-
go państwa, czynnie uczestniczy w 
życiu społeczności lokalnych, a pa-
trząc z innej strony – tej materialnej 
– staje się atrakcyjnym pracodawcą, 
dając pewność i stabilność zatrud-
nienia.
Jeszcze w nieodległych czasach, w 
promieniu kilkunastu-kilkudziesięciu kilome-
trów, można było napotkać większe lub 
mniejsze jednostki wojskowe. Takie były wów-
czas potrzeby. Sytuacja społeczna, polityczna, 
ekonomiczna wymagała dużej koncentracji 
potencjału militarnego. Wojsko w czasach 
tzw. zimnej wojny musiało demonstrować 
swoją siłę i dużą liczebność. Obecnie sytuacja 
całkowicie się odmieniła. Dziś teoretycznie nie 
istnieje zagrożenie militarne ze strony innych 
państw, choć bardzo nieodpowiedzialnym 
byłoby wyłączne opieranie się na takim zało-
żeniu. Współczesność boryka się z całkowicie 
odmiennymi problemami z obszaru bezpie-
czeństwa. Bardziej mówi się o terroryzmie, 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa ekonomicz-
nego czy ekologicznego. W świetle chociażby 
takich problemów wojsko – takie opinie się 
pojawiają – praktycznie nie jest potrzebne. 
Ale nie można w tym przypadku ulegać poku-
sie myślenia „na skróty”. Siły Zbrojne zawsze 
były, są i będą potrzebne. Zmienia się nieco 
ich charakter, przeznaczenie, misja. 
W obecnych czasach na wszystkie obszary ży-
cia patrzy się przez pryzmat materialny. W po-
wszechnym użyciu są takie słowa jak: racjona-
lizacja, redukcja kosztów. Problem ten dotyka 
również polskiej armii, która systematycznie 
poddawana jest procesowi nieustannej mo-
dernizacji. Narodowe Siły Rezerwowe mogą 
być właśnie tą grupą żołnierzy rezerwy, która 
wypełniałaby ogromną lukę pozostawioną 
przez prężnie funkcjonujące niegdyś jednost-
ki, po których oprócz wspomnień pozostały 
puste koszary, użytkowane dziś jako budynki 
mieszkalne lub pomieszczenia służące do pro-
wadzenia działalności gospodarczej. 
Tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych jest 
obecnie na etapie doświadczalnym. NSR-y 
są propozycją dla żołnierzy-rezerwistów. Nie 
będzie przesadnym sformułowanie, że to 
propozycja kierowana raczej dla tych bar-
dziej świadomych, których w godzinie pró-
by może wezwać ojczyzna do wykonywania 
obowiązków w ramach podpisanego kon-
traktu. Kontrakty podpisywane są średnio na 
okres od dwóch do sześciu lat.
Pomiędzy obowiązkowymi szkoleniami (któ-
re odbywają się przynajmniej raz do roku), 
żołnierze NSR-ów są praktycznie (niech nie 
będzie to odczytane jako deprecjonujące 
słowo) „uśpieni”, „nieczynni”. To „uśpienie” 
wynika z założeń, wyprowadzonych z głów-
nej idei powołania tej formacji. Żołnierze tej 
formacji są przygotowywani na wypadek 
różnorodnych, często nieprzewidzianych sy-
tuacji, związanych z zagrożeniami stabilności 
bezpieczeństwa. Pierwotnie byli planowani 
do brania udziału we wszelkiego rodzaju ak-
cjach ratunkowych związanych z zagrożenia-

mi, głównie o charakterze żywiołowym. Jed-
nak można odnieść wrażenie, że ich potencjał 
nie jest wystarczająco wykorzystany. Brakuje 
czegoś, co można byłoby określić mianem 
„tożsamości” żołnierzy NSR. Niejednokrotnie 
bywa tak, że stają się oni aktywni dopiero 
podczas ćwiczeń rotacyjnych. W okresie, kie-
dy nie są w służbie czynnej, realizują swoje 
codzienne obowiązki zawodowe, rodzinne, 
społeczne. Jednak miłym akcentem było-
by np. to, aby ich aktywność była bardziej 
zwiększona przy okazji rocznic, uroczystości 
państwowych, kościelnych, podczas których 
godnie mogliby reprezentować Wojsko Pol-
skie. Kolejnym przykładem mogłoby być ich 
zaangażowanie w prace lokalnych związków 
kombatanckich oraz realizacja innych form 
promocji obronności i wojskowości, głów-
nie wśród młodzieży. Takie działanie wpisuje 
się wówczas w aktywność społeczną, która 
pozytywnie świadczy o bezinteresowności 
żołnierza i przede wszystkim jego odpowie-
dzialności wobec Ojczyzny.

3.  Zasady Kodeksu Honorowego 
Żołnierza NSR

Zasady Kodeksu Honorowego Żołnierza NSR 
powinny wynikać z Kodeksu Honorowego 
Żołnierza Wojska Polskiego. Żołnierz NSR
w swoim postępowaniu niczym nie powinien 
się różnić od żołnierza zawodowego. Żoł-
nierz rezerwy zarówno w czasie służby, czyli 
odbywający obligatoryjne ćwiczenia wojsko-
we, jak i poza nią, pozostaje zawsze żołnie-
rzem, w każdej sytuacji. Kodeks, na którym 
widnieje wizytówka Ministerstwa Obrony 
Narodowej z datą 2008 r., odnosi się wyłącz-
nie do zachowań żołnierzy zawodowych. 
Jest on zbiorem ideałów, wartości ubranych 
w piękne i patetyczne słowa, które napawają 
dumą, szacunkiem i powagą. Nie są to słowa 
przesadne i górnolotne. Człowiek posiadają-
cy w sobie ugruntowaną wrażliwość etyczną 
doskonale je rozumie, wręcz czuje i w głębi 
serca pragnie je realizować. Bóg, Honor, Oj-
czyzna to najwyższe wartości, przed którymi 
wszystkie inne niewiele powinny znaczyć. 
Ideałem byłoby, aby owe wartości były żywe 
w sercach wszystkich żołnierzy. Dobrze, aby 
były one prawdziwym azymutem codzienne-
go postępowania, bo wówczas życie, choć 
pisze różne scenariusze, staje się w swej isto-
cie bardziej zrozumiałe. 
Narodowe Siły Rezerwowe z założenia stano-
wią wsparcie dla regularnego wojska. Może 
przy tej okazji warto byłoby pomyśleć o tym, 
aby dokument ministerialny został zweryfiko-
wany ze względu na istnienie nowej formacji. 
Niezależnie jednak od nazewnictwa wspo-
mnianego kodeksu, żołnierz NSR powinien 

Etos żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych Etos żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych 
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intuicyjnie wyczuwać wartości wynikające ze 
służby Ojczyźnie. We wstępie do kodeksu mo-
żemy przeczytać, że „Siły Zbrojne Rzeczypo-
spolitej Polskiej służą ochronie niepodległości 
państwa i niepodzielności jego terytorium 
oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaru-
szalności jego granic”. Co wynika z powyższej 
sentencji? Żołnierz powinien stać na straży 
niepodległości, wolności, niezależności swo-
jej Ojczyzny, która jest dla niego 
jak Matka, wychowująca go i da-
jąca mu warunki do dalszego 
rozwoju. To prawdziwy dar mi-
łości. Dlatego żołnierz powinien 
kierować się przede wszystkim 
bezinteresownością. Nie może w 
służbie upatrywać głównie warto-
ści materialnych. Owszem, są one 
istotne, jednak nie najważniejsze. 
We współczesnym zmaterializo-
wanym świecie motywacja finan-
sowa ma duże znaczenie. Smutne 
jest to, że niejednokrotnie jest to 
czynnik decydujący o wyborze 
formacji mundurowej.
W przestrzeni społeczno-zawo-
dowej zawsze musi istnieć wzo-
rzec cnót moralnych, do których człowiek 
powinien dążyć. Tymi wzorcami są m.in.: 
Dekalog, kodeksy etyczne, świadectwa szla-
chetnie postępujących ludzi. Człowiek jest 
mimo wszystko istotą słabą i ma prawo 
popełniać błędy. Nie można się takim za-
chowaniom dziwić. Są one bardzo ludzkie. 
Jednak naturalną rzeczą jest weryfikowanie 
swoich zachowań, powrót na dobre drogi 
i podnoszenie się z upadków, często nawet 
bolesnych. Nie można się więc dziwić, że 
wstępując w szeregi Narodowych Sił Rezer-

wowych potencjalni kandydaci kierują się 
czysto pragmatycznymi korzyściami. 
Wyrażając jednak tego rodzaju opinie, trze-
ba być sprawiedliwym. Nie można ulegać 
pokusie stronniczości. W szeregach żołnierzy 
rezerwy jest bardzo duża grupa osób wie-
rząca w prawdziwe ideały oparte na war-
tościach chrześcijańskich, których naturalną 
pochodną jest umiłowanie Ojczyzny. Aż chce 

się podziwiać takich ludzi, którzy oddaliby 
serce dla Polski. Ludzi nie skażonych współ-
czesną cywilizacją. Prawdziwych obywateli
o szlachetnych sercach. Nie są to słowa prze-
sadne. Trzeba wierzyć w to, że jeszcze tacy 
są wśród nas. 
Nie będzie przesadą użycie stwierdzenia, że 
wszystkie punkty Kodeksu Honorowego Żoł-
nierza Wojska Polskiego można odnieść do 
służby żołnierzy NSR. Kodeks daje wyraźne 
wskazówki co do godności i honoru żołnierza. 
Opisuje jego postawę w służbie, w sytuacjach 

bojowych, a także poza służbą. Charakteryzu-
je również postępowanie w sprawach hono-
rowych. Kodeks powinien być elementarzem 
każdego żołnierza. Powinien być przez niego 
dokładnie zgłębiony i nade wszystko zrozu-
miały. Nie zawsze jednak ma to miejsce. Ko-
deks niestety bywa niekiedy traktowany jako 
przykry obowiązek, niepotrzebny dodatek. 
Niektórzy żołnierze nie wiedzą, że takowy 

w ogóle istnieje. Jest to grzech za-
niedbania przełożonych, efekt braku 
odpowiedzialności za kształtowanie 
sumień nowych żołnierskich poko-
leń. Jednak pięke jest to, że pomimo 
– w niektórych przypadkach – braku 
jego znajomości, jest on noszony
w sercach żołnierzy. Świadczy to 
o mocnym kręgosłupie moralnym, 
ukształtowanym przez rodzinę, szko-
łę i odpowiedzialnych ludzi. 
Służba wojskowa żołnierzy NSR po-
winna być powołaniem i dojrzałym 
wyborem. Powinna stawiać żołnie-
rza w szczególnej dyspozycji wobec 
Ojczyzny, obrony jej niepodległości 
i bezpieczeństwa z gotowością po-
niesienia ofiary życia włącznie. Są to 

kwestie bezdyskusyjne, z którymi żołnierz nie 
powinien polemizować. Pozostaje wierzyć
w to, aby tego rodzaju ideały były na każ-
dym etapie życia żołnierzy realizowane.

Paweł Żuraw

(Ppor. rez. dr inż. Paweł Żuraw – adiunkt w Społ-
ecznej Akademii Nauk w Łodzi (Wydział Zamiej-
scowy w Świdnicy), wiceprzewodniczący Komi-
sji Etyki przy Zarządzie Głównym Stowarzysze-
nia Księgowych w Polsce, żołnierz Narodowych 
Sił Rezerwowych w 10. Brygadzie Logistycznej 
w Opolu.)

politycznej, że trzeba się kryć czy wstydzić 
tego, co dla nas ważne, i wyłącznie do sfery 
prywatnej, wewnętrznej sprowadzić sprawy 
religijne i patriotyczne. A przecież – mani-
festowanie uczuć jest naturalne i właściwe 
człowiekowi! Dzięki proporczykowi, który 
nieśliśmy, spotykały nas bardzo przyjazne 
i serdeczne reakcje. Włosi pozdrawiali nas, 
machali. A spora liczba Polaków – do pol-
skości przyznawała (np.: w Arnad, w Sienie,
w San Quirico d’Orcia).
Może kolejny wyraźny przykład ze szlaku, 
iż nie warto się wstydzić własnych korzeni. 
Niedaleko Piacenzy, jakieś 5 km od rzeki Pad, 
w Orio Litta nocowaliśmy w urzędzie gminy. 
Była niedziela, zatrzymaliśmy się spragnieni 
na rynku, żeby napić się wody. Spotkaliśmy 
tam osobę, która okazała się odpowiedni-
kiem naszego wójta, Pana Pierluigi Cappellet-
ti. Zaprowadził nas do urzędu gminy. Obok 
sali obrad (na której również mogli spać piel-
grzymi) była łazienka i dwa pokoiki z łóżkami 
polowymi. Co ciekawe, drzwi urzędu były bez 
zamka, były zawsze otwarte. W sali obrad 
wspólnoty lokalnej: flaga włoska, flaga unij-
na, flaga regionu, portret prezydenta Włoch 
Napolitano, a na samej górze krzyż.

Zapytałem Pierluigi, czy krzyż komuś „nie 
przeszkadza” w tym zestawie. On na to: Te 
sfery się ze sobą nie kłócą. Tak było i tak jest. 
To normalne, że tu jest krzyż – odpowiedział 
urzędnik państwowy – na co dzień nauczyciel 
w miejscowej szkole (funkcja odpowiednika 
polskiego wójta w Orio Litta jest społeczna. 
Osoby ją sprawujące otrzymują tylko dietę
w wysokości ok. 400 euro). 
Jak w tym roku było z dostępnością do 
Mszy św. na szlaku?.. 
R.B.: Mieliśmy szczęście. Zazwyczaj wieczo-
rem lub rano w miejscu odpoczynku była 
Msza św. Oczywiście po włosku.
Najpiękniejsze przeżycie to „polska” Msza św. 
15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Ma-
ryi Panny i Święto Wojska Polskiego) w Bazy-
lice św. Piotra, w Kaplicy św. Sebastiana przy 
grobie bł. Jana Pawła II…
Ł.S.: To Msza św. sprawowana co czwartek
o godz. 7.10 dla Polaków przez polskich 
księży (bardzo często biskupów i kardyna-
łów obecnych w Rzymie). Transmituje ją co 
tydzień Radio watykańskie, a za jego pośred-
nictwem do Polski Radio Maryja.
W całej drodze i podczas tej Mszy św. 
Jan Paweł II towarzyszył wam też w inny
sposób? To piękna historia koleżeńskiej 
solidarności ducha…

J.P.: W tym roku poszerzył się krąg życzliwych 
ludzi, którzy nas w różny sposób wspiera-
li modlitwą i nie tylko. Oprócz naszego szefa 
płk. Krzysztofa Ziemkiewicza, który kultywuje 
i pogłębia pozytywne podejście swojego po-
przednika płk. rez. Janusza Rozwałki, „przy-
jaciel pielgrzymów” ppłk dr inż. Robert Bauer 
przygotował nam specjalną pieczęć, którą 
stemplowaliśmy po drodze wpisy do ksiąg pa-
miątkowych w miejscach postoju. Jesteśmy mu 
też ogromnie wdzięczni za niezwykły dar na 
drogę. Wiedzieliśmy, że ma wspaniałą relikwię 
Jana Pawła II – guzik od Jego sutanny, z certy-
fikatem kard. Dziwisza. Ani chwili nie wahał się 
nam jej powierzyć. Zrobiliśmy specjalne etui, 
a Łukasz zdobył jeszcze inną relikwię z kawa-
łeczkiem sutanny papieskiej i te relikwie niósł 
w plecaku cały czas. Pokazywaliśmy papieskie 
relikwie Włochom, chcieli się z nami fotografo-
wać. Oczywiście ze względu na Jana Pawła II. 
Jeszcze wiele świętych dróg do przej-
ścia…
Ł.S.: W zeszłym roku na początku był wielki 
entuzjazm, w tym roku nie mniejsza pokora. 
Rozum każe być pokornym. Pyta Pani, czy 
pójdziemy dalej? Tu na ziemi jesteśmy tylko 
przechodniami, a nie posiadaczami. Wola 
Boża jest ponad naszymi planami…
Dziękuję za rozmowę

dokoñczenie ze str. 9
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– Jedziemy na Wschód, na Kresy Rzeczypo-
spolitej, tam gdzie wszystko, co najpiękniej-
sze w naszej historii i w nas Polakach: wielka 
poezja, literatura, muzyka, wielcy wodzowi. 
Jedziemy dotknąć tego, co tam po nas pozo-
stało. Wieziemy ze sobą nasze serca i prze-
każemy je rodakom, których tam spotkamy 
– powiedział Wiktor Węgrzyn, komandor Raj-
dów Katyńskich.
Tegoroczna trasa rajdu jest dłuższa. Wiedzie 
od Sokółki przez Wilno, Smoleńsk, Katyń, 
Miednoje, Moskwę, Kijów, Podole aż do Kra-
kowa. Stamtąd uczestnicy Rajdu Katyńskiego 
przemieszczą się szlakiem wojsk króla Jana III 
Sobieskiego do Wiednia. 12 września wezmą 
udział w uroczystościach upamiętniających 
330. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Wy-
prawa zakończy się 15 września w południe 
przed Pomnikiem Katyńskim w Warszawie.
Rajd to nie tylko forma podróży, ale przede 
wszystkim szereg spotkań z mieszkańcami, 
harcerzami, dziećmi, a przede wszystkim 
z historią. Motocykliści odwiedzą miejsca 
związane z historią Polski, wezmą udział
w Eucharystii na terenie lotniska Siewiernyj
w Smoleńsku oraz złożą wieńce na cmenta-
rzach wojennych w Katyniu, Miednoje i By-

W konferencji uczestniczyli Łukasz Kamiński, 
prezes IPN, Andrzej Kunert, sekretarz Rady Och-
rony Pamięci Walk i Męczeństwa, prof. Krzysz-
tof Szwagrzyk, pełnomocnik prezesa IPN ds. 
poszukiwań miejsc pochówku ofiar terroru 
komunistycznego oraz Andrzej Ciechanowicz, 
rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
– Jest to chwila ważna dla bliskich ofiar, ale 
także ważna dla nas wszystkich, bo te osoby, 
które miały zostać wymazane z polskiej histo-
rii, powracają do naszej świadomości. Każde 
kolejne nazwisko powoduje, że to, co chcieli 
osiągnąć zbrodniarze, czyli zapomnienie, po-
chowanie w nieznanym miejscu, zostaje prze-
zwyciężone – mówił Łukasz Kamiński. 
Podkreślił, że każdej z ofiar terroru należy 
przywrócić imię i nazwisko, a także przypo-
mnieć o zasługach dla Polski. Podziękował 
uczestnikom badań, placówkom naukowym 
oraz rodzinom za pomoc w poszukiwaniach 
i identyfikacji ofiar.

kowni, a także na symbolicznej 
mogile gen. Leopolda Okulic-
kiego, ostatniego komendanta
głównego Armii Krajowej i mini-
stra Stanisława Jasiukowicza, zastępcy Dele-
gata Rządu RP na Kraj, na cmentarzu Dońskim 
w Moskwie. Zawiozą również dary Polakom 
na Wschodzie, w tym polskim dzieciom, ich 
rodzinom i opiekunom. Od kilku lat środki 
na ten cel zbierane są wśród motocyklistów 
podczas kwietniowego Motocyklowego Zlotu 
Gwiaździstego na Jasnej Górze.
Zdaniem ks. Sławomira Żarskiego, probosz-
cza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Józefo-
wie-Michalinie, „rajd to wspaniała idea, która 
podtrzymuje piękną postawę patriotyzmu”. 
– Uczestnicy rajdu niosą coś pięknego. Uczą 
młodych postawy, która mówi, że nie tylko 
powinniśmy być zapatrzeni w przyszłość, ale 
trzeba spoglądać również na te miejsca, któ-
re, choć dziś nie są formalnie z nami, to jed-
nak łączą się z nami duchowo – powiedział. 
Po zdaniu meldunku o rozpoczęciu XIII Rajdu 
Katyńskiego i odśpiewaniu hymnu państwo-
wego, ks. Sławomir Żarski udzielił błogosła-
wieństwa uczestnikom rajdu. Po wspólnej 
modlitwie delegacje złożyły wieńce przed 

W trakcie konferencji odczytane zostały bio-
gramy zidentyfikowanych osób. Dr Krzysztof 
Szwagrzyk, kierujący pracami poszukiwaw-
czymi, zaprezentował wyniki swoich badań
i wskazał miejsca, w kwaterze „Ł”, w których 
odnajdowano poszczególne ciała.
– Spoczywały one w wąskich i stosunkowo 
płytkich grobach zbiorowych, co utrudniało 
prace eksploracyjne. Ofiary były mordowane 
metodą katyńską przez strzał w tył głowy – 
powiedział. 
Krzysztof Szwagrzyk wyraził nadzieję, że już 
niedługo możliwe będzie zidentyfikowanie 
kolejnych ofiar. Do tej pory specjalistom udało 
się zidentyfikować 16 żołnierzy.
Przedstawiciele rodzin dziękowali archeolo-
gom, pracownikom IPN i Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa za przywracanie 
nazwisk ofiar reżimu.
– Nie spodziewałam się tego, że po sześćdzie-
sięciu latach odnajdą się szczątki Zygmunta 

pomnikiem Katyńskim. Znak do rozpoczęcia 
rajdu dała Zofia Pilecka-Optułowicz, córka 
rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczysto-
ściom towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyj-
na Wojska Polskiego.
Zdaniem jednego z uczestników Rajdu Ka-
tyńskiego, taką przygodę powinien przeżyć 
każdy Polak. 
– Na Kresach zostało wielu naszych rodaków 
i oni tęsknią za nami. Ludzie są życzliwsi, bar-
dziej gościnni, dzielą się tym, co mają. Mimo, 
że mieszkają teraz w innym kraju, nadal pie-
lęgnują pamięć o poległych tam polskich żoł-
nierzach. Cmentarze potrafią być zarośnięte, 
ale mogiła polskich żołnierzy zawsze jest za-
dbana, z polskimi flagami. Poza tym podczas 
rajdu można podziwiać wspaniałe widoki, 
obejmujące miejsca tak mocno związane
z dziejami I Rzeczypospolitej, m.in. Kamieniec 
Podolski, Okopy Świętej Trójcy. Tego nie da się 
opisać. Trzeba samemu przeżyć taką przygo-
dę – powiedział.

Karolina Anna Kwaśniewska

mówiła wzruszona Lidia Lwow-Eberle, narze-
czona Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, 
legendy antykomunistycznego podziemia. 
– Ostatni raz widziałam go na miesiąc przed 
egzekucją podczas krótkiego widzenia. Aż do 
dzisiaj – dodała. 
– Nie wierzyłam, że szczątki mojego wuja kie-
dykolwiek zostaną odnalezione – mówiła po 
ogłoszeniu wyników identyfikacji Krystyna 
Frąszczak, siostrzenica mjr. Hieronima Deku-
towskiego „Zapory”, żołnierza Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, dowódcy oddziałów 
partyzanckich AK, Delegatura Sił Zbrojnych
i Zrzeszenia WiN. – Wiedzieliśmy, że oprawcy 
zadbali o takie zniszczenie, rozczłonkowanie, 
żeby to się nie udało – powiedziała.
Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Warszawie od lipca 2012 r. prowadzone są 
ekshumacje ofiar terroru komunistycznego. 
Wydobyto już około 200 ofiar zbrodni stali-
nowskich. Na terenie kwatery na tzw. Łącz-
ce w latach 1948–1956 pochowano kilkaset 
osób zamordowanych przez UB. Wśród po-
szukiwanych są bohaterowie Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, powstańcy warszawscy
i żołnierze powojennego podziemia niepodle-
głościowego.
Kolejne ekshumacje planowane są w 2014 r.

kes

73 uczestników XIII Rajdu Katyńskiego wystartowało 24 sierpnia br. 
spod  warszawskiego pomnika Katyńskiego przy ul. Podwale. Ich zna-
kiem rozpoznawczym są motocykle, biało-czerwone flagi oraz husar-
skie skrzydła, przygotowane specjalnie z okazji 330. rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej.  W ciągu dwudziestu trzech dni pokonają trasę 7000 km. 
Odwiedzą Polaków mieszkających na Kresach oraz upamiętnią roda-
ków na cmentarzach wojennych w Katyniu, Bykowni i Miednoje. 

Władysław Borowiec, Henryk Borowy-Borowski, Hieronim Dekutowski, Zygfryd Ku-
liński, Józef Łukaszewicz, Henryk Pawłowski, Zygmunt Szendzielarz, Wacław Walicki
i Ryszard Widelski to kolejne ofiary terroru komunistycznego zidentyfikowane
w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych od lata 2012 roku w kwaterze „Ł” 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Podczas konferencji prasowej,
22 sierpnia 2013 r., zaprezentowano wyniki prac poszukiwawczych i identyfikacyj-
nych, a rodzinom bliskich wręczono noty poświadczające identyfikację ofiar. 
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Rajd Katyński po raz trzynastyRajd Katyński po raz trzynasty

Ofiary reżimu komunistycznego zidentyfikowaneOfiary reżimu komunistycznego zidentyfikowane
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Rzeszów
W 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września 2013 r., w kościele garni-
zonowym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie sprawowana była uroczy-
sta Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. W uroczystościach wzięli udział 
przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, pododdziały 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich, żołnierze Garnizonu Rzeszów, przedstawiciele służb munduro-
wych wraz z dowódcami i pocztami sztandarowymi, kombatanci i weterani wojenni 
oraz mieszkańcy Rzeszowa.
We wprowadzeniu do Eucharystii ks. prał. płk Tomasz Anisiewicz zachęcił do modli-
twy o pokój i sprawiedliwość w naszej ojczyźnie, a także wezwał do żywej pamięci
o tych, którzy oddali życie za wolność. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. kpt. 
rez. dr Sebastian Piekarski. 
Po Mszy św. odbył się przed kościołem garnizonowym uroczysty Apel Pamięci z salwą 
honorową. Delegacje złożyły wieńce przed tablicami upamiętniającymi bohaterów
II wojny światowej.                                                                                               P.L.

Radom
Mszą św. w intencji poległych obrońców ojczyzny sprawowaną w kościele garni-
zonowym pw. św. Stanisława rozpoczęły się 1 września 2013 r. uroczystości upa-
miętniające 74. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po jej zakończeniu przed 
świątynią odbył się Apel Pamięci, zakończony złożeniem wieńców na płycie Gro-
bu Nieznanego Żołnierza. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz 
miejskich i samorządowych, członkowie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,
kombatanci, młodzież radomskich szkół oraz mieszkańcy Radomia.                  A.K.

Sulejówek 
14 sierpnia 2013 r. zmarł Feliks Borodzik, w cza-
sie wojny członek Szarych Szeregów, żołnierz 
Armii Krajowej, harcmistrz, członek i były prze-
wodniczący Związku Harcerzy Rzeczypospolitej. 
Mszy św. pogrzebowej 21 sierpnia br. w koście-
le pw. Przemienienia Pańskiego w Sulejówku-
Miłosnej przewodniczył abp Henryk Hoser, bi-
skup warszawsko-praski.
– Mimo iż był świadkiem największych zbrodni 
ludzkości, to jednak nigdy nie poddał się złu, 
ale przeciwstawił się mu zgodnie z najlepszą 
tradycją duchowości polskiego harcerstwa, 
opartą na trzech hasłach: Ojczyzna, Nauka, 
Cnota. Była to tradycji, która umacniała naszą 
młodą niepodległość po 1918 roku – powie-
dział w homilii abp Hoser. 
W uroczyści pogrzebowej wzięli udział harce-
rze ZHR i ZHP z całego kraju.                  za kai

Ustka – Lędowo
W ośrodku Centrum Charytatywno-Społecz-
nym Caritas w Ustce – Lędowo 25 sierpnia 
2013 r. zakończył się ostatni turnus kolonijny 
dla 72 dzieci z rodzin wojskowych, organizo-
wany przez Caritas Ordynariatu Polowego WP 
i dofinansowany przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej.
Podczas kolonii dzieci wzięły udział w różnego 
rodzaju grach, wycieczkach oraz poznawały hi-
storię i kulturę Pomorza. Obóz miał charakter 
szkoleniowo-wojskowy, dlatego jego młodzi 
uczestnicy zwiedzili Centrum Szkolenia Mary-
narki Wojennej w Ustce oraz spotkali się z funk-
cjonariuszami Straży Granicznej, Straży Pożar-
nej, pracownikami Służby Medycznej oraz żoł-
nierzami.                                                    M.G.

Widełki
80 harcerzy z III Szczepu Harcerskiego „Sło-
wianie” ZHR wzięło udział w obozach letnich 
w Widełkach na rzeką Łukawką. Poznawali 
historie oddziałów partyzanckich działających
w Górach Świętokrzyskich, wcielili się w od-
działy „Ponurego”, „Barabasza”, Hubalczyków, 
organizowali naukę strzelania na laserowej 
strzelnicy, uczyli się jeździć konno, uczestni-
czyli w pieszych wędrówkach szlakami party-
zanckimi oraz w grach wojennych w strojach 
z epoki. Prawdziwą atrakcję stanowiły przygo-
towane przez jedną z drużyn repliki pistole-
tów sten.
W organizację obozów, oprócz wolontariuszy 
ZHR, włączył się ks. kmdr por. Adam Bazyle-
wicz, proboszcz kaplicy wojskowej pw. bł. ks. 
kmdr. ppor. Władysława Miegonia w Świnouj-
ściu.                                                        P. Ch.

Lubliniec
30 sierpnia 2013 r. w kościele pw. św. Stanisława Kostki przy klasztorze Ojców Mi-
sjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej biskup polowy Józef Guzdek przewodniczył 
Mszy św. pogrzebowej w intencji  śp. st. chor. sztab. Mirosława Łuckiego, który 
zginął po północy 24 sierpnia 2013 r. podczas akcji prowadzonej wspólnie z afgań-
skimi policjantami w ramach XIII zmiany PKW w Afganistanie. W uroczystościach 
pogrzebowych wzięli udział najbliżsi zmarłego żołnierza, koledzy z jednostki, miesz-
kańcy Lublińca, a także przedstawiciele władz państwowych, miejskich, dowódcy 
wojskowi, funkcjonariusze służb mundurowych oraz poczty sztandarowe. 
– Żegnamy dziś bohatera, człowieka sprawiedliwego, który pozostał wierny dane-
mu słowu i składanej przysiędze – mówił w homilii bp Józef Guzdek.
Śp. st. chor. sztab. Mirosław Łucki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Krzyża Wojskowego, Gwiazdą Afganistanu oraz Krzyżem Zasługi
za Dzielność. Spoczął na cmentarzu komunalnym w Lublińcu.                           kak

Przemyśl
Podhalańczycy 5. batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu uczcili rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. sprawowaną 
w bazylice archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, której przewodniczył bp Adam Szal, przemyski biskup pomocniczy. Po 
Eucharystii na cmentarzu wojskowym w Przemyślu odbył się Apel Pamięci.        G.B
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