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PAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA WRZESIEŃPAPIESK A INTENCJA MISYJNA NA WRZESIEŃ
Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świa-

ta, mogli być dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

Na okładce:
Uroczystości przed pomnikiem 
Poległym i Pomordowanym
na Wschodzie w Warszawie, 
17 września 2013 r.

Parafie wojskowe odpowiadają na papieski apel Parafie wojskowe odpowiadają na papieski apel 
– 6 października zbiórka na rzecz Syrii– 6 października zbiórka na rzecz Syrii
Niedziela 6 października będzie dniem 
ogólnopolskiej modlitwy w intencji pokoju
i zbiórki na rzecz Syrii. Do zbiórki przyłączyły 
się parafie wojskowe w całym kraju. Zebrane 
w niedzielę 6 października środki przesłane 
zostaną na konto Caritas Ordynariatu Polo-
wego i przekazane potrzebującym mieszkań-
com Syrii.
Ze apelem o zbiórkę pieniędzy zwrócił się do 
kapelanów ordynariatu biskup polowy WP 
Józef Guzdek.
„Odpowiadając na apel Ojca Świętego Fran-
ciszka dotyczący pomocy ofiarom wojny
w Syrii oraz w imię chrześcijańskiej solidar-
ności proszę wszystkich wiernych diecezji 
wojskowej o modlitwę i pomoc materialną 
poszkodowanym w konflikcie zbrojnym. 
Zbiórka do puszek na rzecz wsparcia ofiar 
wojny w Syrii przeprowadzona zostanie
6 października br.” – napisał biskup polowy.
Caritas Ordynariatu Polowego rozpoczęła 

działalność charytatywną na mocy dekretu 
Biskupa Polowego Sławoja Leszka Głódzia 
12 marca 1996 r. Duszpasterstwo wojskowe 
organizowało też m.in. caritasowską po-
moc rodakom, których dotknęły powodzie 
ostatnich lat. Caritas wojskowa organizuje 
też akcję letnią dla dzieci i młodzieży, pro-
wadzi jadłodajnie dla ubogich i wiele innych 
przedsięwzięć charytatywnych. Zajmuje się 
również popularyzacją i rozprowadzeniem 
płyt – cegiełek z pieśniami religijnymi, woj-
skowymi i patriotycznymi.
Dzieła wojskowej Caritas obejmują przede 
wszystkim wiernych w kraju, ale jej specy-
fiką jest obecność w miejscach konfliktów 
zbrojnych, tam, gdzie misję pokojową i sta-
bilizacyjną pełnią polscy żołnierze. Dzięki 
współpracy z Caritas Polska oraz wojskowym 
wolontariuszom na misjach pomoc Caritasu 
dociera do najbiedniejszych i najbardziej nie-
bezpiecznych miejsc globu.

Pomoc humanitarna Caritas Ordynariatu 
Polowego trafiła już m.in. do Afganistanu, 
Iraku, Turcji, Kaszmiru, Pakistanu, Iranu,
a w tym roku także trafi do Syrii.
Caritas Ordynariatu Polowego WP posiada 
swoją stronę internetową: www.caritas.pl/
ordynariat_polowy.

Słowo o słowachSłowo o słowach
Odbiorcy papieskich wypowiedzi mają nie 
lada problem. Wiele z papieskich słów po-
wtarzanych przez najważniejsze media w 
kraju jest w sposób hasłowy wpuszczana
w obieg i znacznie spłycana przez oderwa-
nie od ich kontekstu. Proces ten postępuje 
do tego stopnia, że największa katolicka 
agencja informacyjna w tej części Europy 
(KAI) musi co jakiś czas publikować pełne 
wypowiedzi Ojca świętego (sygnowane 
tytułem „Co naprawdę powiedział Ojciec 
święty”) i odkłamywać kolejne sensacje o np.
relacji papieża w stosunku homoseksuali-
stów. Praktycznie każdą serwowaną nam 
rewelację można skwitować słowami, nic 
nowego, niestety dopiero po zetknięciu jej 
ze źródłem, na co wiele osób zwyczajnie nie 
ma czasu. Chętnie więc przyjmujemy hasło-
we wrzutki medialne papieskich słów. 

Tymczasem czy nawoływanie Franciszka do 
nie potępiania bliźniego i kierowania się
w życiu szacunkiem do każdego, nawet od-
miennego od nas jest czymś nowym?
Jasno też trzeba sobie powiedzieć, że naj-
częściej miarą naszego zdziwienia jest brak 
wiedzy na dany temat. Kwestią więc nie jest 
meritum nauczania papieskiego, a raczej 

traktowanie dotychczasowej nauki Kościoła 
i jego praw wybiórczo.

Nie czas i nie miejsce by przywoływać przy-
kłady, ale warto sięgać do źródeł i czytać peł-
ne wypowiedzi Franciszka, niż ekscytować się 
kolejnymi wyrwanymi z kontekstu wypowie-
dziami papieża, cytowanymi i omawianymi 
przez media. Po lekturze tych ostatnich sam 
Ojciec święty mógłby się zdziwić. 

Korzyść płynąca z tych prób jest jedna. Póki 
co nikt nie dyskredytuje papieskich słów, On 
sam jest chętnie cytowany… póki co…
Słowa, nie tylko papieskie niosą ze sobą 
siłę znaczeń i mają własną moc zmieniającą 
świat. Brak słów też bywa znaczący, bole-
sny, kłamliwy a nawet wiele mówiący. De-
ficyt właściwych słów w codziennym życiu, 
które skrótowo w mojej rodzinie nazywano 
PDP (przepraszam-dziękuję-proszę) to luka 
w wychowaniu. Brak odpowiedzi na list, 
odzewu na apel, czy notę dyplomatyczną, 
niechęć do rozpoczęcia rozmów mogą do-
prowadzić do poważnych, globalnych kon-
fliktów. Obmowa, o której papież ostatnio 
wspominał również należy do ciężkich prze-
winień wobec naszych bliźnich.

Brak prawdziwych słów szczególnie dotkliwie 
odczuły setki polskich rodzin, którym przez 
lata odmawiano prawa do upominania się
o prawdy o Katyniu, Charkowie, Miedno-
je, Bykowni i innych miejscach, w których 
zamordowani zostali mężowie, ojcowie
i bracia… Razem z nimi ginęli także księża 
kapelani, o których niewielu pamięta. Proces 
przywracania o nich pamięci trwa i razem
z kolejnymi odzyskiwanymi z otchłani na-
zwiskami piszemy coraz więcej prawdziwych 
słów o tych zbrodniach XX wieku z perspek-
tywy duszpasterstwa wojskowego.

W najnowszym numerze „Naszej Służby” 
publikujemy relację z prezentacji książki 
Barbary Tarkowskiej o kapelanach zamor-
dowanych na Wschodzie, przypominamy
o rocznicy aresztowania Prymasa Tysiącle-
cia, klimacie tamtych czasów i zachęcamy 
do lektury rozmowy z rekolekcjonistą na-
szych kapelanów. Jak zwykle w numerze 
kilka stron (i wiele słów) poświęcamy na 
relacje z obchodów rocznic i uroczystości  
odbywających się w naszej diecezji. Zachę-
camy do lektury.

Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 26 września 2013 r.



3

nego życia. Śmierć często jak złodziej kradła 
najbliższych: męża lub żonę, rodzicom dzieci 
a dzieciom rodziców. Najgorsze było to, że 
niejednokrotnie umierała nadzieja na po-
wrót do rodzinnego domu, który trzeba było 
opuścić pod eskortą żołnierzy z czerwoną 
gwiazdą na czapkach – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podziękował żyją-
cym świadkom tamtych dni za pieczołowite 
przechowanie pamięci o sowieckiej agresji 
i jej ofiarach. Zachęcał do przekazywania 
jej kolejnym pokoleniom Polaków. – W wa-
szych rękach jest klucz nie tylko do poznania 
tamtych mrocznych doświadczeń naszych 
rodaków. Tym kluczem możecie otwierać 
przestrzeń wyobraźni młodego pokolenia
i pomóc im zrozumieć, że odrzucenie Boga
i Jego przykazań zaowocowało podepta-
niem człowieka i jego podstawowych praw 
– podkreślił.
Biskup polowy zaapelował o modlitwę w in-
tencji pokoju i wyciągnięcie wniosków z tra-
gicznej historii narodu. – W naszych rękach 
jest klucz do lepszego świata – świata bez 
nienawiści, agresji i wojen. A jest nim Chry-
stusowy krzyż i płynące z niego wezwanie do 
miłości i przebaczenia – powiedział. Zauwa-
żył, że gdyby przyjęto logikę Chrystusowego 
Krzyża „nie musielibyśmy także wznosić po-
mników w kształcie krzyża dla upamiętnie-
nia Rzezi Wołyńskiej, Poznańskiego Czerw-
ca 1956 roku lub wydarzeń na Wybrzeżu
w grudniu 1970 roku.
Eucharystię koncelebrowali kapelani ordyna-
riatu polowego oraz kapelani policji, odby-
wający swoje rekolekcje w Warszawie.
We Mszy św. uczestniczyli: szef BBN Stani-
sław Koziej, generałowie Wojska Polskiego, 
m. in.: gen. broni pil. Lech Majewski, dowód-
ca Sił Powietrznych oraz gen. dyw. Anatol 
Wojtan, zastępca Szefa Sztabu Generalnego 
WP. Obecny był także nadinsp. Marek Dzia-
łoszyński, Komendant Główny Policji. Do 
katedry polowej przybyli przedstawiciele ro-
dzin katyńskich. Przy ołtarzu stanęły poczty 
sztandarowe związków, organizacji komba-
tanckich i harcerskich.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Do budowania niepodle-
głości i utrwalania silnego 
państwa potrzebni nam 
są ludzi mądrzy”.
W imieniu Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskie-
go, minister Stanisław 
Koziej oraz minister Jan Stanisław Ciecha-
nowski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, uhonorowali Wa-
lentynę Bagińską Krzyżem Zesłańców Sybiru.
W intencji wszystkich ofiar sowieckiej napa-
ści na Polskę, wspólnie modlili się przedsta-
wiciele Kościoła katolickiego, prawosławne-
go, ewangelickiego, Zarządu Związku Gmin 
Wyznaniowych Żydowskich i Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Warszawie.
– Boże, Ojcze miłosierdzia, prosimy udziel 
nam łaski mądrości, byśmy z tego miejsca 
pamięci odeszli lepsi, ze współczuciem i pra-
gnieniem pomocy tym, którzy są wypędzani 
z domów i skazywani na wygnanie. Pole-
camy Tobie ludność krajów, gdzie toczą się 
wojny, szczególnie ludność Syrii. Modlimy 
się za chrześcijan wypędzanych tylko dlate-
go, że są świadkami Chrystusowego krzyża 
– modlił się bp Józef Guzdek.
Ofiary agresji ZSRR uczczono Apelem Pamię-
ci oraz salwą honorową  Kompanii Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego. 

Katedra Polowa WP
Pamięć o obywatelach Rzeczpospolitej wy-
wiezionych i zamordowanych na Wschodzie 
uczczono Mszą św. w katedrze polowej. Eu-
charystii przewodniczył biskup polowy WP 
Józef Guzdek. 
Do katedry polowej przybyli kombatanci, 
poczty sztandarowe oraz członkowie rodzin 
katyńskich, którzy brali wcześniej udział w cen-
tralnych obchodach rocznicowych pod po-
mnikiem Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie.
W homilii bp Guzdek powiedział, że w dniu 
kolejnej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę 
wspominamy poległych i zamordowanych 
żołnierzy oraz setki tysięcy naszych rodaków 
deportowanych w głąb Związku Sowieckie-
go. Podkreślał, że choć liczby przywoływane 
w pracach historyków są ogromne to jednak 
nie mówią o całości cierpienia dotkniętych 
wywózkami rodzin. – Każda osoba, każda 
rodzina to oddzielny dramat. Dramat zesła-
nych na poniewierkę i osamotnienie. Głód
i choroby stały się towarzyszami ich codzien-

Pomnik Poległym i Pomordowanym 
na Wschodzie

Podczas uroczystości gen. Stanisław Koziej, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
przypomniał, że data 17 września 1939 r. 
jest datą szczególną dla polskiej historii.
– Szczególną z uwagi na jej tragiczne konse-
kwencje: czwarty rozbiór Polski, mroki oku-
pacji, prześladowania Polaków na Kresach 
Wschodnich, wywózki, Katyń, Sybir, tułacz-
ka. To słowa opisujące dramatyczne skutki 
podstępnego ataku na Polskę – powiedział. 
Jego zdaniem data ta wskazuje również na 
obowiązek troski o bezpieczeństwo 
Minister Tomasz Siemoniak, przytaczając licz-
bę ofiar w wyniku sowieckiej napaści, a także 
późniejszych aresztowań, straceń, zsyłek do 
obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszko-
wie, podkreślił, że „była to zbrodnia niebywa-
ła, nawet jak na wyobrażenia stalinowskiego 
terroru”. Zapewnił również, że coroczne spo-
tkania przed pomnikiem Poległym i Pomor-
dowanym na Wschodzie potwierdzają nie-
ustanną pamięć i troskę „o honor naszego 
narodu”.
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz podkreśliła, że prawda o 17 wrze-
śnia 1939 r. była przez wiele lat zakłamywa-
na. – O tym dniu i jego konsekwencjach nie 
mówiło się i nie uczyło. Oficjalnie nie można 
był poznać losów, które spotkał tysiące pol-
skich rodzin ze strony radzieckiego okupan-
ta, po wojnie zresztą uznanego przez władze 
polskie za przyjaciela – powiedziała.
Głos zabrał również gen. dyw. Leon Komor-
nicki, prezes Fundacji Poległym i Pomordo-
wanym na Wschodzie. Jego zdaniem pamięć 
o tragicznych losach ofiar stalinowskiego 
reżimu nie kryje się tylko w przeszłości, ale 
zamieszkuje w każdym z nas.] Dlatego też pa-
mięć o tej tragicznej przeszłości i jej bohate-
rach, którym dzisiaj oddajemy hołd, powinna 
być uaktualniana w ciągłym codziennym tru-
dzie na rzecz zmian na lepsze – powiedział.
Stanisław Sikorski, sekretarz generalny Za-
rządu Głównego Związku Sybiraków, pod-
kreślił, że „Sybiracy z satysfakcją, ale również 
z ogromnym bólem” przybywają co roku 
na uroczystości przed pomnikiem Poległym 
i Pomordowanym na Wschodzie. Zacytował 
słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, który 
w 1928 r. po otrzymaniu legitymacji Związku 
Sybiraków, powiedział: „Odzyskaliśmy nie-
podległość. O niepodległość trzeba dbać. 

Pamięć o męczennikach WschoduPamięć o męczennikach Wschodu
W uroczystościach upamiętniających 74. rocznicę agresji sowiec-
kiej na Polskę, które 17 września odbyły się przed pomnikiem 
Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie, udział 
wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, Sy-
biracy, którzy jak co roku zgromadzili się pod pomnikiem upa-
miętniającym drogę setek tysięcy rodaków w głąb ZSRR. Po apelu 
pamięci, który odbył się pod słynnym pomnikiem-wagonem, bp 
Józef Guzdek, ordynariusz wojskowy, celebrował Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny w katedrze polowej.

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

An
na

 K
w

aś
ni

ew
sk

a

Kaated WWPdra Poloowa 

74. rocznica agresji sowieckiej na Polskę74. rocznica agresji sowieckiej na Polskę



4

go przedstawili program artystyczny specjal-
nie przygotowany na tę okazję.

Anna Kuna

Przemyśl

Uroczystości 74. rocznicy agresji sowieckiej
w Przemyślu rozpoczęła Msza święta w archi-
katedrze pod przewodnictwem kapelana gar-
nizonu ks. por. Grzegorza Bechty. Kompanię 
honorową na Mszę św. wystawił pododdział 
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. 
Dowództwo Garnizonu reprezentował mjr 
Rafał Kluz.
W uroczystości oprócz wojska i Straży Granicz-
nej wzięli udział przedstawiciele wszystkich 
służ mundurowych Przemyśla: Staży Ochrony 
Kolei, Policji, Straży Miejskiej i Pożarnej, Służby 
Celnej i Więziennictwa. Poczty sztandarowe 
oprócz służ mundurowych wystawiły szkoły 
przemyskie, harcerze oraz Związek Strzelecki.
Po Mszy św. na Cmentarzu Wojskowym przy 
Grobie Katyńskim rozpoczęła się uroczystość 
patriotyczna. Kompanię honorową wystawił 
5. batalion strzelców podhalańskich pod do-
wództwem ppor. Przemysława Kołodzieja.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele 
władz miejskich, kombatanci, służby mun-
durowe, harcerze oraz mieszkańcy miasta. 
Po odmówionej modlitwie w intencji po-
mordowanych, okolicznościowych przemó-
wieniach oraz odczytaniu apelu poległych, 
przedstawiciel Związku Sybiraków zaprezen-
tował okolicznościowy utwór poetycki upa-
miętniający zsyłkę Polaków na Sybir. Następ-
nie odtworzony został hymn Sybiraków. Po 
złożeniu wiązanek kwiatów, uroczystość za-
kończyła Przemyska Orkiestrę Dętą „Rota”.

Barbar Brem-Kowalik,
ks. por Grzegorz Bechta

bie do czego zdolni są ludzie bezbożni, lu-
dzie żyjący bez Boga, bez żadnych trwałych 
zasad – powiedział w homilii ks. Dziwulski.
Po zakończonej Mszy św. jej uczestnicy, nie 
zważając na ulewny deszcz, udali się na 
skwer Wileński pod pomnik poświęcony Żoł-
nierzom Wyklętym i Polakom pomordowa-
nym na Wschodzie. Tam po złożeniu wień-
ców i zapaleniu znicza pamięci, głos zabrał 
prezydent miasta Wojciech Kudelski.
Modlitwie za poległych i pomordowanych za 
Polskę przewodniczył ks. prał. Henryk Wie-
rzejski, reprezentując kapelana garnizonu. 
Wartę honorową przy pomniku wystawili 
żołnierze z Dywizjonu Przeciwlotniczego.

Iza Sadokierska

Radom

Radomskie obchody agresji sowieckiej od-
były się na cmentarzu komunalnym przy ul. 
Bolesława Limanowskiego. Patronat honoro-
wy nad uroczystością objęli płk pil. dr Adam 
Ziółkowski, Dowódca Garnizonu Radom, 
Andrzej Kosztowniak, Prezydent Miasta Ra-
domia oraz Dariusz Wójcik, Przewodniczący 
Rady Miejskiej. W obchodach udział wzięli 

parlamentarzyści ziemi radomskiej, wła-
dze samorządowe, przedstawiciele sto-
warzyszeń i organizacji pozarządowych, 
kombatanci, młodzież radomskich szkół 
oraz lokalne społeczeństwo.
Odmówiona została modlitwa eku-
meniczna, którą poprowadził ks. mjr 
Krzysztof Smoleń. Delegacje władz sa-
morządowych, organizacji kombatanc-
kich i młodzieży złożyły kwiaty oraz 
zapaliły znicze pod pomnikiem Zbrodni 
Katyńskiej. Uczniowie z VI Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana Kochanowskie-

Siedlce

Miejskie uroczystości 74. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę rozpoczęły się w Siedl-
cach Mszą świętą w kościele garnizonowym, 
w którym licznie zebrali się przedstawiciele 
parlamentu, władz samorządowych i wojska 
z siedleckiego garnizonu, a także organizacji 
kombatanckich.
Mszy świętej koncelebrowanej w intencji 
Ojczyzny poległych i prześladowanych na 
Wschodzie przewodniczył proboszcz parafii 
wojskowej, ks. płk Andrzej Dziwulski wraz 
z nim modlili się ks. prał. Henryk Wierzejski, 
ks. kan. kpt. rez. Henryk Szwajkowski, pro-
boszcz parafii Kroczewo i ks. kan. Andrzej 
Nowakowski, kapelan szpitala wojewódzkie-
go z Płocka.
– Przeżywając w dniu dzisiejszym 74. rocz-
nicę zdradzieckiej napaści Rosji Sowieckiej 
na Polskę, którą śmiało możemy nazwać 
„zadaniem ciosu w plecy”, nie czynimy tego, 
aby rozdrapywać przyschnięte rany, a może 
jeszcze nie przyschnięte do końca, ale czy-
nimy to w imię historycznej prawdy o tych 
naszych braciach, którym zadano zbrodniczy 
cios, ale także dlatego, aby uzmysłowić so-

Ponad 13 tysięcy osób z Polski i zagranicy, w tym 9 tysięcy mło-
dzieży, wzięło udział w uroczystościach XIII Marszu Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru. Marsz przeszedł 6 września ulicami Białegosto-
ku, aby upamiętnić setki tysięcy polskich obywateli deportowa-
nych w głąb ZSRR.

Marsz Żywej PamięciMarsz Żywej Pamięci

Marsz rozpoczął się od błogosławieństwa 
abp Edwarda Ozorowskiego, metropolity 
białostockiego udzielonego pod Pomnikiem 
Katyńskim, a zakończył w kościele pw. Ducha 
Świętego Mszą św. sprawowaną przez niego 
w intencji Sybiraków.
W homilii ks. Zdzisław Banaś, krajowy dusz-
pasterz Sybiraków, podkreślił, że skazywanie 
zesłańców na okrutną śmierć było „szatań-
skim działaniem ideologii nienawiści”. Zwra-
cając się do licznie zgromadzonej młodzieży, 
kaznodzieja zachęcał do budowania przy-
szłości Ojczyzny zachowując jednocześnie 
pamięć przeszłości, wobec której nie można 
być obojętnym.
List skierowany do uczestników Marszu 
przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka odczytał jego delegat, ks. 
kmdr por. Zbigniew Rećko, proboszcz parafii 
garnizonowej w Białymstoku.
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Po Mszy św. przy Grobie 
Nieznanego Sybiraka od-
mówiono ekumeniczną mo-
dlitwę w intencji wszystkich 
ofiar Sybiru. 
Tadeusz Chwiedź, prezes 
Związku Sybiraków, prze-
kazał dyrektorowi białostockiego Muzeum 
Wojska sztandar Zarządu Krajowego Związ-
ku Sybiraków.
Marsz zakończył uroczysty Apel Poległych, 
salwa honorowa żołnierzy 18. Białostockie-
go Pułku Rozpoznawczego oraz złożenie 
kwiatów na Grobie Nieznanego Sybiraka.
Dzień wcześniej w Operze i Filharmonii Pod-
laskiej osoby zasłużone dla sybirackiego śro-
dowiska odebrały medale i odznaczenia. 
Cztery osoby otrzymały Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski za zasługi w działal-
ności społecznej Związku Sybiraków, a me-

dalem „Pro Patria” został uhonorowany 
m.in. abp Edward Ozorowski oraz kapelan 
garnizonu ks. kmdr por. Zbigniew Rećko. Jan 
Ciechanowski, kierownik Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
wręczył również instytucjom oraz osobom 
zasłużonym w utrwalaniu pamięci historycz-
nej medale „Pro Memoria”.
Przybyli do opery goście obejrzeli również 
program artystyczny przygotowany przez 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska 
Polskiego.

Teresa Margańska
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Konferencję zorganizowało Centrum Pol-
sko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we 
współpracy z Federacją Rodzin Katyńskich. 
– Data konferencji nie jest przypadkowa, 
powiedział otwierając konferencję Sławomir 
Dębski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialo-
gu i Porozumienia.
– Data agresji sowieckiej na Polskę rozpo-
czyna bowiem Golgotę Polaków na Wscho-
dzie. Dębski podkreślił, że walka o pamięć o 
Zbrodni Katyńskiej nie byłaby możliwa bez 
współpracy przyjaciół z Rosji, m.in. obecnych 
na Wielkiej Sali Asamblowej w Zamku Królew-
skim – Aleksandra Gurjaniowa ze Stowarzy-
szenia „Memoriał” oraz prof. Natalii Lebiedie-
wej z Instytutu Historii Powszechnej RAN.

Katyń
– kompetencje i odwaga cywilna

Zachowanie pamięci o ofiarach to funda-
ment naszej cywilizacji, podkreślił Adam Rot-
feld, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej 
Grupy do Spraw Trudnych. Rotfeld podzię-
kował rodzinom katyńskim i ludziom, którzy 
działali w podziemiu, w opozycji, że mimo 
represji przenieśli pamięć o Katyniu. Tym bar-
dziej, że wokół tej zbrodni, mówił dalej b. 
minister MSZ, powstał cały przemysł kłam-
stwa, matactwa, fałszowania dokumentów, 
pogardy. Na przykładzie powołanej przez 
Stalina Komisji Burdenki można odtworzyć  
jak budowano tę „pajęczą sieć kłamstwa” 
na temat zbrodni katyńskiej, mówił Rot-
feld. – Już w pełnej nazwie Komisji Burdenki 
przesądzono, kto jest sprawcą tego mordu 
– Komisja Specjalna do ustalenia i zbadania 
okoliczności rozstrzelania przez niemieckich 
najeźdźców faszystowskich w lesie Katyń-
skim jeńców wojennych – oficerów polskich.
Rotfeld wspomniał dalej o roli USA i Wlk. 
Brytanii, które milcząc na temat Katynia, 
„osłaniały” to kłamstwo. O ile to milczenie 
w czasie II wojny można zrozumieć (chodziło 
o jedność koalicji), zauważył Rotfeld, o tyle 
milczenie wielkich mocarstw tyle lat po woj-
nie, mimo pełnej wiedzy o sprawcach, jest 
całkowicie nie do przyjęcia.
– Na pogrzebie prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego padła ze strony najwyższych przed-
stawicieli Federacji Rosyjskiej obietnica prze-
kazania wszystkich akt w sprawie Katynia, 
przypomniał Adam Rotfeld. Niestety, nadal 
brakuje ponad 30 tomów akt. – Dopóki ro-
dziny nie dostaną wszystkich dokumentów, 
sprawa nie zostanie zamknięta, podkreślił. 
Na pokładzie samolotu 10 kwietnia 2010 r.,
mówił dalej Rotfeld zginęli ludzie, którzy 
znaczną część swojego życia poświęcili od-

kryciu prawdy o Katyniu. Przypomniał m.in. 
wydaną pośmiertnie książkę Andrzeja Prze-
woźnika o Katyniu, potężną summę – dzieło 
jego życia i pracy. Rotfeld zauważył dalej, że 
coraz częściej odzywają się głosy, iż dalsze 
domaganie się przekazania wszystkich doku-
mentów zaognia stosunki polsko-rosyjskie. 
– To nie ci, którzy domagają się dokumen-
tów zaogniają te stosunki, ale ci, którzy je 
ukrywają. – Prawda nigdy nie jątrzy, prawda 
może być niewygodna, ale musi być ujaw-
niona, zauważył b. minister MSZ.
Prof. Natalia Lebiediewa, odnosząc się do 
wystąpienia min. Rotfelda, powiedziała, że 
w Rosji badanie „sprawy Katynia” wymaga 
przełamania funkcjonującego i utrwalone-
go tyle lat tabu. A więc wymaga nie tylko 
kompetencji, ale i odwagi cywilnej. Powołała 
się na przykład rosyjskiego prokuratora woj-
skowego, generała Aleksandra Trietieckiego, 
który w śledztwie katyńskim działał zgodnie 
z sumieniem i ponosił tego konsekwencje 
(nazywano go m.in. „polskim pachołkiem”).
Minister Adam Rotfeld przypomniał też, że 
na sali, w której odbywa się konferencja, 
podpisane było przez duchownych katolic-
kich i prawosławnych – abp. Michalika i pa-
triarchę Cyryla – przesłanie do obu narodów. 
– To nakaz moralny pokazujący kierunek 
wspólnego poszukiwania prawdy. – Mamy 
w Rosji wielu przyjaciół, ale rządzący nie za-
wsze rozumieją, że prawda jest warunkiem 
pojednania, podkreślił Rotfeld.

Dzieci i wnuki „Katyńczyków”

Wnuczka oficera zamordowanego Katyniu, 
Izabella Sariusz- Skąpska podzieliła się m.in. 
swoim przeżyciami z pierwszej pielgrzymki 
do Katynia na początku lat 90. – Ten wyjazd 
to był dla nas rodzin, prawdziwy cud.
Pałeczkę w sztafecie pamięci przejmują wnu-
ki. – Zrozumiałam, że naszym zadaniem jest 
zabezpieczenie śladów po tej zbrodni. Dziś 
cztery otwarte i poświęcone cmentarze woj-
skowe – w Katyniu, Miednoje, Charkowie, 
Bykowi – przywracają ofiarom ich imiona.
Izabella Skąpska przypomniała, że Bykownia 
to zaledwie kilka kilometrów od Kijowa. Ilu 
Polaków, którzy wyjechali na mecze Euro do 
Kijowa, znalazło drogę do Bykowi, by po-
święcić naszym zamordowanym rodakom 
choć chwilę zadumy i zapalić światło? To 
gorzka refleksja pani Skąpskiej nad stanem 
naszej świadomości i wrażliwości.
– Wy znowu z tym Katyniem? – słyszymy dziś 
często do osób, od których byśmy się tego 
nie spodziewali, stwierdziła wnuczka „Ka-
tyńczyka”.

Sariusz- Skąpska wspomniała też o planowa-
nej za dwa lata budowie Muzeum Katyńskie-
go na warszawskiej Cytadeli…
(Przypomnijmy, że 8 kwietnia 2010 r. na cy-
tadeli było uroczyste rozstrzygnięcie konkur-
su na projekt Muzeum Katyńskiego, które 
było misją życia śp. Bożeny Łojek. Dwa dni 
później zginęła pod Smoleńskiem. Na tym 
spotkaniu na warszawskiej cytadeli było 
wiele osób, które dwa dni później zginęły 
w katastrofie smoleńskiej, m.in. bp Płoski, 
ojciec pani Izabelli Sariusz-Skąpskiej, genera-
łowie Wojska Polskiego Polskiego.) Muzeum 
Katyńskie, afiliowane przy Muzeum Wojska 
Polskiego, jest siedzibą tymczasową i groma-
dzi bezcenne nie tylko dla rodzin relikwie, 
wymagające ochrony i pietyzmu ze strony 
państwa polskiego.

Sowietyzm w Rosji trwa

Zbigniew Gluza z Ośrodka Karta zauważył, 
że zbrodnia w Katyniu, jest nieporówny-
walna i bezprecedensowa. Ta zbrodnia ma 
znaczenie nie tylko dla Polaków i Rosjan, ale 
ma wymiar uniwersalny. Została popełniona 
z „czystej nienawiści”, a kłamstwo katyńskie 
jako jego konsekwencja odsłania „istotę so-
wietyzmu”, podkreślił Gluza. Na dokumencie 
zbrodni z 5 marca 1940 r., podpisanej przez 
najwyższych przedstawicieli sowieckiego po-
litbiura jest adnotacja: rozstrzelać bez posta-
wienia zarzutów i bez sądu.
Ośrodek KARTA, którym kieruje Zbigniew 
Gluza, od 1988 roku prowadzi „Indeks Re-
presjonowanych” – jedyny w Polsce program 
badawczy zajmujący się całościową imien-
ną dokumentacją losów obywateli polskich 
represjonowanych przez organa władzy so-
wieckiej w latach 1939-1956. Wieloletnim 
partnerem Indeksu jest Stowarzyszenie „Me-
moriał”.
Gluza stwierdził, że to ,co nadal dzieje się
w Rosji w sprawie na przykład Obławy Augu-
stowskiej jest dowodem, że Rosja jest nadal 
państwem sowieckim. – Najstraszniejsze jest 
to, mówił Gluza, że sowietyzm tam trwa,
a stowarzyszenie Memoriał jest jedynie wy-
spą na tym oceanie. Nie możemy uznać tego, 
co nadal dzieje się w sprawie Katynia w Rosji 
za przeszłość. Mamy do czynienia „z potwo-
rem, który nie upadł”. A Polacy dobijający się 
prawdy są znakiem dla świata pewnej drogi- 
świadectwa, mówił Gluza.
Prezes IPN, Łukasz Kamiński zauważył w dys-
kusji, że zabiegi wokół tzw. białoruskiej listy 
katyńskiej nie mogą spoczywać wyłącznie 
na barkach instytucji pozarządowych, bo to 
przede wszystkim powinność państwa pol-
skiego i jego przedstawicieli.
Prezes IPN zapytany, jakimi metodami edu-
kacyjnymi docierać dziś do młodych ludzi 
z prawdą o Katyniu, stwierdził, że najlepiej 

– Polska jako duchowo obca sowieckiemu komunizmowi jest znakiem dla świata. Bo 
nie pogodziła się z tym, żeby prawdę o Katyniu zakopać – usłyszeli m.in. uczestnicy 
konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie. Konferencję „Historia i pamięć.
70 lat zmagań o prawdę o zbrodni katyńskiej” zorganizowano na zamku królew-
skim w Warszawie 17 września – w 74. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.

Niewygodna prawdaNiewygodna prawda

Warszawa: Kłamstwo katyńskie to istota sowietyzmu, a wytrwałe dochodzenie do prawdyWarszawa: Kłamstwo katyńskie to istota sowietyzmu, a wytrwałe dochodzenie do prawdy

– to misja świadectwa Polaków wobec świata – to misja świadectwa Polaków wobec świata 

dokoñczenie na str. 14
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Inicjatywa odnowienia kaplicy wyszła od 
żołnierzy, którzy po jednej z Mszy polowych 
omówili zakres prac renowacyjnych z kape-
lanem kontyngentu, ks. mjr. Władysławem 
Jasicą. Żołnierze wymienili dach, naprawili 
drewnianą konstrukcję, pomalowali i zakon-
serwowali ściany budynku.
–  Odnowienie kaplicy wynikało z dwóch po-
trzeb: stanu technicznego obiektu oraz sza-
cunku dla miejsca. Miejsce spotkania Boga 
z ludźmi powinno mieć należyty wygląd 
nawet w polowych warunkach. Exegi monu-
mentum aere perenius (Wystawiłem pomnik 
trwalszy od spiżu – przyp. kes) – mówił Ho-
racy.  Choć polowa kaplica zbudowana jest
z nietrwałych desek, to jednak jest wyrazi-
stym znakiem świadomości i wiary polskiego 
żołnierza, pomnikiem o którym pisze rzymski 
poeta – powiedział ks. Jasica.

– Przychodzimy do Ciebie Maryjo, aby roz-
począć rekolekcje pod Twoim płaszczem,
u Twych stóp (…). Zawierzamy Ci wszystkich 
Polaków na wszystkich kontynentach, którzy 
służą naszej Ojczyźnie jako żołnierze, jako ci, 
którzy tej ojczyzny bronią od początku aż do 
końca. Ty najlepiej znasz, co jest w naszych 
sercach, jakie trudności, jakie radości, jakie 
sprawy, dlatego prosimy Cię już na początek 
zabierz to wszystko i przedstaw swojemu 
Synowi, abyśmy po trzech dniach wyjechali 
stąd bardziej zwycięzcy, bardziej wolni, bar-
dziej żołnierscy i bardziej Twoi – modlił się ks. 
dr Wojciech Węgrzyniak.
Wiara była tematem przewodnim rekolekcji. 
Już w pierwszym dniu podczas nauczania ks. 

Drewniana, polowa ka-
plica została zbudowana 
blisko dwa lata temu przez 
żołnierzy niemieckich. Od 
tamtego czasu służy żoł-
nierzom wszystkich państw 
stanowiących siły KFOR
w okresie realizacji za-
dań w bazie. W ramach 
posługi duszpasterskiej 
kapelani celebrują w niej 
nabożeństwa dla żołnie-
rzy. Od połowy sierpnia jest miejscem mo-
dlitwy i świadectwem wiary chrześcijańskiej 
żołnierzy kompanii manewrowej polskiego 
kontyngentu.
PKW KFOR wchodzi w skład Międzynarodo-
wych Sił Zadaniowych Wschód. W ramach 
działalności operacyjnej żołnierze monito-

dr Wojciech Węgrzyniak podkreślał wartość 
wiary, bez której prawdziwa wieź z Bogiem 
nie istnieje. Jego zdaniem wiara ma ogrom-
ną moc, może przyczynić się do uzdrowienia. 
Na potwierdzenie tych słów Ksiądz Rekolek-
cjonista przytoczył słowa Pana Jezusa, który, 
uzdrawiając chorych, często odwoływał się 
do ich wiary: „Twoja wiara Cię uzdrowiła”
(Łk 17, 19) – mówił.
– Jestem coraz bardziej przekonany, że my 
kapłani mamy się odznaczać nie organizacją, 
nawet nie moralnością, nie mediami, wykła-
dami, czy treścią, ale to, co mamy dać światu, 
to wiara, to przekonanie, że jest jeszcze inny 
świat, bogatszy, który tak uzupełnia człowie-
czeństwo, że człowiek naprawdę może być 

szczęśliwszy – powiedział ks. 
Wojciech Węgrzyniak.
Zdaniem Księdza Rekolek-
cjonisty wiara, która płynie
z przekonania, może przycią-
gnąć innych do Boga. 
– Chodzi nam o taką wiarę, 
która jest bardziej przekona-
niem niż wiedzą. Czytamy w 
Ewangelii św. Jana w czwar-
tym rozdziale, że Samarytanka 
po rozmowie z Jezusem idzie 
do miasta i opowiada o tym 
wydarzeniu. Wielu ludzi uwie-
rzyło, że Jezus jest Bogiem 
przez wzgląd na jej świadec-

rują przestrzeganie porozumień i traktatów 
międzynarodowych na terenie Kosowa, po-
dejmują działania mające na celu przeciw-
działanie zorganizowanej przestępczości, 
przemytowi, korupcji oraz wspierają władze 
lokalne i instytucje w utrzymywaniu porząd-
ku i bezpieczeństwa.                              kes

W bazie wojskowej GATE-1 na północy Kosowa została poświę-
cona kaplica polowa po jej odnowieniu przez żołnierzy kompanii 
manewrowej oraz Narodowego Elementu Wsparcia XXVIII zmiany 
PKW KFOR.

W ciągu niespełna czterech dni od 23 do 26 września br. kapelani Wojska Polskie-
go, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, emerytowani kapelani oraz kapłani 
związani z Ordynariatem Polowym przeżywali swoje doroczne rekolekcje na Jasnej 
Górze. Rozpoczęli je wspólną modlitwą przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej, której przewodniczył ks. dr Wojciech Węgrzyniak, kapłan archi-
diecezji krakowskiej, doktor nauk biblijnych i tegoroczny rekolekcjonista.

Polacy odnowili kaplicę w bazie w KosowiePolacy odnowili kaplicę w bazie w Kosowie

Doroczne rekolekcje kapelanów Ordynariatu PolowegoDoroczne rekolekcje kapelanów Ordynariatu Polowego

miejscem mo
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Wspólna modlitwa brewiarzowa to jedenWspólna modlitwa brewiarzowa to jeden
ze stałych elementów rekolekcji kapelanówze stałych elementów rekolekcji kapelanów

two. Ale, kiedy spotykają się z Jezusem i sami 
słyszą Jego słowo, mówią: „Wierzymy już nie 
dzięki twemu opowiadaniu, na własne bo-
wiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, 
że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”
– mówił ks. Wojciech Węgrzyniak.
Podkreślił, że choć wiara jest łaską, trzeba
o nią nieustannie walczyć.
– W kategoriach wiary oprócz łaski mamy 
rzecz fundamentalną, rzecz, która nazywa 
się walką (...). Jeżeli ktoś jest kapelanem woj-
skowym, to myślę, że cechą charakterystycz-
ną jego służby jest walka: przygotowanie, 
zabezpieczenie się, bycie gotowym na walkę. 
Można powiedzieć, że macie naturalną pre-
dyspozycję nie do tego żeby się poddawać, 
dezerterować, ale do tego, żeby walczyć. 
Trzeba wykorzystać ten naturalny charyzmat 
walki w walce o wiarę – powiedział ks. Woj-
ciech Węgrzyniak.
W programie rekolekcji, oprócz konferencji 
ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka, znalazła się 
codzienna Msza św. przed Cudownym Obra-
zem Matki Bożej Częstochowskiej, wspólne 
czytanie Liturgii Godzin, nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, reko-
lekcyjna spowiedź św., Apel Jasnogórski oraz 
akt zawierzenia służby kapelańskiej Matce 
Bożej, Hetmance Żołnierza Polskiego. Od-
była się również odprawa księży kapelanów
z biskupem polowym Józefem Guzdkiem, 
który już w pierwszym dniu rekolekcji oso-
biście powitał wszystkich uczestników i pod-
kreślił, że w walce o wiarę, „ważne jest to, 
aby przekonać się, że jest z nami Chrystus, że 
On nas potrzebuje i że będziemy posługiwać 
się w tej walce tylko i wyłącznie jedną meto-
dą: metodą ewangeliczną”.

Karolina Anna Kwaśniewska
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Zachęcić do walki o wiarę Zachęcić do walki o wiarę 
Rekolekcjom kapelanów na Jasnej Górze towarzyszył fragment z Listu św. 
Judy: „Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym na-
szym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do 
walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym” (Jud 1,3). O tym dlaczego wia-
ra jest ważna w życiu człowieka i dlaczego trzeba o nią walczyć z ks. dr. 
Wojciechem Węgrzyniakiem, kapłanem archidiecezji krakowskiej, doktorem 
nauk biblijnych i tegorocznym rekolekcjonistą rozmawiała Karolina Anna 
Kwaśniewska.

wościach, dobre kontakty z ludźmi wierzą-
cymi i wiara w to, że wątpliwości są czymś 
normalnym i koniecznym do wzrostu. Czas 
zamieni wątpliwości w zaskakujące owoce.

Jak czytać Pismo Święte, by pomagało 
nam wzrastać w wierze?
– To pytanie na osobny wywiad. Tu powiem 
tylko tyle: trzeba czytać systematycznie. Bez 
systematyczności żadna relacja nie przetrwa. 
A drugim warunkiem jest zadanie sobie pyta-
nia po co czytam? Bo jeśli czytam, żeby umoc-
nić się w wierze, żeby być bliżej Boga, żeby 
wsłuchać się w to co On mówi, to tak będzie. 

Przez pięć lat studiował Ksiądz w Rzymie, 
a następnie trzy lata spędził w Jerozoli-
mie. Czy pobyt w dwóch tak ważnych 
dla chrześcijaństwa miejscach pomogło 
Księdzu w umocnieniu wiary?
– Paradoksalnie przekonało mnie, że nie ma 
na ziemi miejsc świętych, albo mówiąc do-
kładniej, jedynym miejscami świętymi są te, 
które sami sobie zbudujemy w naszym ser-
cu, w naszym życiu czy naszym otoczeniu. 
Oczywiście wiele było momentów, które 
posłużyły w umocnieniu wiary. Bliskość Ojca 
Świętego, świadomość Kościoła powszech-
nego albo zanurzenia w miejsca, po których 
chodził Jezus były i nadal są tym, co utwier-
dza mnie w wierze. 

Kto może być dla nas wzorem wiary?
– Przede wszystkim Jezus Chrystus. Jak czy-
tamy w Liście do Hebrajczyków: „Patrzmy na 
Jezusa. On nam w wierze przewodzi i ją wy-
doskonala” (Hbr 12,2). A po nim nieskończo-
na rzesza ludzi, którzy uczą nas wiary, od pa-
pieży do naszych babć.  Kiedyś prowadziłem 
rekolekcje we Frydmanie na Spiszu. Wsze-
dłem do ostatniego domu, w którym leżała 
starsza kobieta. Już od kilku lat była przykuta 
do łoża, ale nigdy nie żaliła się na swoją sytu-
ację. Wskazując na wiszący na ścianie krucy-
fiks, powiedziała ze wzruszeniem: „Ja to nic 
nie cierpię. Ale ten biedak. Ten to się dopiero 
nacierpiał…”

Dziękuję za rozmowę

wierzą i drżą” (Jk 2,19). Chyba więc nie 
o taką wiarę chodzi?
– Chodzi o wiarę popartą życiem, czyli mi-
łością. Nie o to, żeby uznawać jakieś stwier-
dzenia za prawdziwe, ale żeby pozwolić się 
przez nie pociągnąć.

Spotkałam się z taki twierdzeniem, że 
wiarę w Boga wymyślili ludzie, aby 
nadać sens swojemu życiu i poradzić so-
bie z różnymi stanami emocjonalnymi. 
Podobno dziś wszystko tłumaczy medy-
cyna i psychologia...
– Też się z nimi spotkałem. Tylko trudno mi 
w to uwierzyć. Trudniej nawet niż w Boga. 
Równie dobrze można by tak wytłumaczyć 
wiele rzeczy. Na przykład miłość.  Mężczyzna 
nie jest tak naprawdę zakochany w kobiecie, 
tylko wymyślił sobie taki stan emocjonalny, 
bo mu niewygodnie było być singlem. Jak 
ktoś spotkał Boga to nie może nie wierzyć 
w Niego. Może się buntować, może zapomi-
nać, może grzeszyć przeciw Niemu, ale nie 
może nie wierzyć.

Dużo mówi Ksiądz o walce o wiarę.  Czy 
o wiarę trzeba walczyć? Jak ma wyglą-
dać ta walka? Czy chodzi również o wal-
kę na sposób wojskowy?
– Oczywiście, że trzeba walczyć! I o wiarę 
może trzeba walczyć najbardziej. Jeśli wal-
czymy o pieniądze, awans, dobre znajomo-
ści, to o ile bardziej o wiarę! A walka ma 
wyglądać jak każda inna: rozpoznać wro-
ga, czyli to co niszczy wiarę, zaopatrzyć się
w odpowiednią armaturę, czyli umocnić się 
Słowem Boga, więzią w Kościołem, wrócić 
do pogłębionej modlitwy a wtedy już Bóg za 
nas dokończy walki. Bez aspektu wojskowe-
go nie ma wiary, ani bez wiary żadna walka 
nie ma sensu.

Co robić, gdy nachodzą nas wątpliwości, 
czy Bóg rzeczywiście istnieje i się o nas 
troszczy? Co może pomóc nam wytrwać 
w wierze?
– Wytrwanie w wierze jest decyzją. Trzeba 
ją po prostu podjąć. Ważna jest modlitwa, 
zwłaszcza mówienie Bogu o swoich wątpli-

Tegoroczne rekolekcje kapelanów Ordy-
nariatu Polowego mówią o wierze. Skąd 
pomysł na taki temat? Czy inspirację 
stanowił obchodzony w tym roku w Ko-
ściele Rok Wiary?
– Tak. Temat zrodził się trochę z Roku Wia-
ry, trochę z przekonania, że przyszedł czas 
na walkę o wiarę, a trochę z osobistego 
marzenia – chciałbym umrzeć jako wierzący 
ksiądz.

Czy to nie dziwne mówić o wierze kapła-
nom? Przecież często to oni uczą wiary 
innych?
– Każdy z nas księży potrzebuje umocnienia. 
Głosimy innym, bo sami słuchamy. Nie mo-
glibyśmy mówić o wierze, gdybyśmy sami tej 
wiary nie przyjmowali. To trochę jak z miło-
ścią i trochę jak w małżeństwie. Przychodzi 
taki moment, że trzeba tej miłości pomóc.

Jak zdaniem księdza powinna być gło-
szona wiara współczesnemu człowieko-
wi?
– Przede wszystkim szczerym świadectwem. 
Dzielić się tym jak Bóg działał w historii
i działa również dzisiaj.

A co z tymi osobami, które nie chodzą 
do Kościoła lub deklarują się jako nie-
wierzące? Czy należy zostawić ich w tak
zwanym spokoju, czy należy także pró-
bować docierać do nich z Ewangelią? 
Jeśli tak to w jaki sposób i w jakim miej-
scu?
– Można, a nawet trzeba mówić z nimi.
I okazji jest do tego tysiące. Ale trzeba umieć 
też być wolnym wobec manii narzucania 
Boga. Bóg nigdy nikomu się nie narzucał,  
jedynie proponował i zachęcał. I to napięcie 
między całkowitą wolnością wobec decyzji 
innych i nieustannym pragnieniem dzielenia 
się Bogiem będzie nieustannie towarzyszyć 
naszemu życiu.

Co to znaczy, że ktoś wierzy w Boga?
W Liście św. Jakuba można przeczytać ta-
kie zdanie: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? 
Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy 



8

„Od początku byłem przygotowany przede 
wszystkim na ofiarę sytuacji” – zanotował
w jednym z pierwszych więziennych zapi-
sków kardynał Wyszyński. Tą „ofiarą sytu-
acji” było aresztowanie. Wspominał, że kiedy 
z woli Piusa XII, po niespodziewanej śmierci 
kardynała Augusta Hlonda, obejmował jego 
dziedzictwo Prymasa Polski i arcybiskupa me-
tropolity gnieźnieńskiego i warszawskiego, 
„niemal wszyscy płakali nade mną”: ojciec, 
siostry, domownicy… W Toruniu, w drodze 
na ingres do Gniezna, otrzymał obraz przed-
stawiający „Chrystusa Pana z zawiązanymi 
dłońmi, trzymanego za ramię przez żołnie-
rza”, od jednego z biskupów książkę o kardy-
nale Mieczysławie Ledóchowskim, Prymasie 
Polski, więzionym (1874–1876) przez pru-
skie władze, ze słowami: „Warto tę książkę 
przeczytać, bo może się przydać”. 8 lutego 
1949 r., w przeddzień ingresu abp. Stefana 
Wyszyńskiego do bazyliki prymasowskiej
w Gnieźnie, kardynał József Mindszenty, Pry-
mas Węgier, po pokazowym procesie został 
skazany na dożywotnie więzienie.
Obejmując posługę Prymasowską kardynał 
Wyszyński był świadom, że prześladowania 
towarzyszą Kościołowi w jego dziejowej dro-
dze. Pamiętał o słowach Jezusa: „Jeżeli Mnie 
prześladowali i was będą prześladować”
(J 15, 20). Od kilku lat represje dotykały 
Kościół w Polsce, która decyzją zwycięskich 
mocarstw znalazła się po II wojnie światowej 
w strefie sowieckiej dominacji. Dzięki wspar-
ciu ZSRR i brutalnemu terrorowi umacniał 
się monopol władzy komunistycznej. Walka 
z Kościołem wpisana była w jej program, 
który miał doprowadzić do zdominowania 
przez komunistyczną ideologię całokształtu 
społecznego życia. Natomiast Kościół podjął 
wielkie zadanie odbudowy życia religijnego, 
zasklepiania głębokich ran zadanych przez 
wojnę katolickiej wspólnocie. Obrona kato-
lickich zasad życia społecznego i tożsamości 
chrześcijańskiej, zagrożonych przez agresję 
nowego ustroju, stawała się pierwszopla-
nowym wyzwaniem. „Polska nie może być 

bezbożna, Polska nie może 
się wyprzeć przynależności 
do świata chrześcijańskiego, 
Polska nie może zdradzić 
ducha swych dziejów, Polska 
nie może być komunistyczna, 
Polska musi pozostać katolic-
ka” – pisali biskupi w 1946 r. 
w liście pasterskim. 

W pierwszych latach powo-
jennych antykościelny kurs nowych władz 
(jeden przykład: zerwanie w 1945 r. konkor-
datu ze Stolicą Apostolską) hamowała ko-
nieczność uporania się z polityczną opozycją 
i podziemiem niepodległościowym. Począ-
tek posługi Prymasa Wyszyńskiego zbiegł się
z zaostrzeniem kursu antykościelnego. Po 
sfałszowanych wyborach do Sejmu w stycz-
niu 1947 r. legalna opozycja straciła znacze-
nie, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 
sprawowała totalitarną władzę. Kościół coraz 
bardziej stawał się miejscem wolności, zna-
kiem polskiej tożsamości, moralnego oporu. 
„Nie jestem ani politykiem, ani dyplomatą, 
nie jestem działaczem, ani reformatorem. Je-
stem natomiast ojcem Waszym duchowym, 
pasterzem, biskupem dusz waszych, jestem 
apostołem Jezusa Chrystusa. Posłannictwo 
moje jest kapłańskie, pasterskie, apostolskie” 
– pisał nowy Prymas Polski w liście paster-
skim na dzień swego ingresu.
Z tych motywów pasterskiej posługi szcze-
gólnego znaczenia nabrał jeden: poczucie 
ojcostwa wobec narodu. Kto miał możliwość 
słuchania Kardynała Prymasa, pamięta, że 
swoje kazania zaczynał słowami: „Dzieci 
moje”. Stał się wyrazicielem wspólnoty na-
rodu w sytuacji, kiedy została pozbawiona 
niezależnej władzy i wydziedziczona z wielu 
należnych praw. To w tamtych latach coraz 
mocniej poczęła się gruntować świadomość, 
że to Kościół, którego przewodnikiem był 
Prymas, rozciągnął swoisty mecenat na pol-
skością. Komunistyczne władze były tego 
świadome. 

W sytuacji „przykręcania śruby”, kiedy Kościół 
Polski w dotkliwy sposób począł być „ogniem 
próbowany”, Prymas Wyszyński zdecydował 
się, za zgodą Episkopatu, na podpisanie 
(14 V 1950) „Porozumienia między Rządem 
Rzeczypospolitej a Episkopatem”. Było to 
odważne posunięcie, bez precedensu w hi-
storii Kościoła. Przez wielu niezrozumiałe, 
krytykowane. Obawiano się m.in., że „Po-
rozumienie” będzie przedstawiane jako wy-
raz zaufania Episkopatu do rządu, aprobaty 
istniejącego systemu. W przywoływanych 
Zapiskach więziennych Kardynał Prymas wy-
jaśniał motywy, jakie nim kierowały. Będąc 
przekonanym o nieuchronnym starciu chrze-
ścijaństwa z bezbożnictwem, uważał, że 
podpisanie „Porozumienia” pozwoli „zyskać 
czas, aby wzmocnić siły do obrony Bożych 
pozycji”, że walkę rządu z Kościołem, zapo-
biegnie nowym ofiarom wśród duchownych 
– ponad czterystu przebywało w tym czasie 
w więzieniach, zapewni m.in. nauczanie reli-
gii w szkołach, funkcjonowanie KUL-u.
Szybko się okazało, że dla władzy podpi-
sanie „Porozumienia” miało tylko propa-
gandowe znaczenie. Jedynie na krótki czas 
stępiło niszczycielskie ataki na Kościół. Kil-
ka miesięcy później o sytuacji w jakiej zna-
lazła się katolicka wspólnota pisał Prymas
w liście wielkanocnym: „Tak przecież pełno 
u nas gorzkich żalów, codziennym niemal 
chlebem stał się wielki post, tak jest bliska 
– droga krzyżowa”. Długa jest lista tych 
„gorzkich żalów” i stacji „drogi krzyżowej” 
Kościoła lat 1950-1953: aresztowania księży 

„(…) jeden z panów wyjaśnia, że przychodzą w sprawie urzędowej
i że dziwią się, że nikt bramy nie otwiera. Odpowiadam: „Godziny 
urzędowe u nas są za dnia, a wtedy i brama, i drzwi są otwarte. Teraz 
nikt u nas nie urzęduje”. „Ale państwo ma prawo – odpowiada ów 
pan – zwracać się do obywateli, kiedy chce”. Wyjaśniam, że i państwo 
ma obowiązek być przyzwoite wobec obywateli, zwłaszcza wobec ta-
kich, o których wiadomo, że są zawsze dostępni (…)” – to fragment 
zaczerpnięty ze słynnych Zapisków więziennych kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, relacja o najściu, nocną porą, grupy owych „panów”,
w rzeczywistości funkcjonariuszy resortu bezpieczeństwa, na rezyden-
cję Prymasa Polski. Nie przynieśli ze sobą, jak to oznajmili u bramy, listu 
ministra Antoniego Bidy, szefa Urzędu ds. Wyznań, do bp. Antoniego 
Baraniaka, bliskiego współpracownika Kardynała Prymasa (zresztą też 
aresztowanego tej nocy), tylko odpis decyzji komunistycznego rządu, 
nakazującego natychmiastowe „usunięcie” Prymasa Polski z Warszawy 
i pozbawienie go możliwości wykonywania kościelnych obowiązków. 
W 60. rocznicę tego znamiennego wydarzenia, przypomnijmy – z ko-
nieczności w skrótowy sposób – jego tło.

„Wolę więzienie niż przywileje”„Wolę więzienie niż przywileje”

60. rocznica aresztowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego60. rocznica aresztowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ji k i ś b ki d ś iół

Kardynał Stefan Wyszyński, Komańcza 1956 r.Kardynał Stefan Wyszyński, Komańcza 1956 r.
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– Witam wiernych, którzy nie dali się złamać 
przez ciężką, wyniszczającą pracę. Pozosta-
liście wierni największym ideałom. Dziękuję 
za waszą obecność – tymi słowami bp Józef 
Guzdek powitał w Katedrze Polowej kom-
batantów zrzeszonych w Związku Represjo-
nowanych Politycznie Żołnierzy Górników, 
którzy wzięli udział we Mszy św. w intencji 
poległych i zmarłych towarzyszy. 
Homilię wygłosił ks. Janusz Bąk, delegat bis-
kupa polowego ds. duszpasterstwa kom-
batantów. Podkreślił, że skierowanie pobo-
rowych do tzw. służby zastępczej w Woj-
skowych Batalionach Pracy było ciosem dla 
polskiej młodzieży.
– Zaszczytny obowiązek obrony ojczyzny stał 
się narzędziem ucisku politycznego reżimu – 
powiedział.
Podstawą zakwalifikowania poborowego 
do służby zastępczej było jego pochodzenie 
społeczne. Najczęściej byli to synowie daw-
nych posiadaczy ziemskich i przemysłowców 
oraz osoby wywodzące się z rodzin inteli-
genckich bądź powiązanych z działalnością 
Armii Krajowej. Wojskowe Bataliony Gór-
nicze zorganizowano na wzór radzieckich 
gułagów. Poborowych zmuszano do pracy
w kopalniach i kamieniołomach na terenie 

Dolnego i Górnego Ślą-
ska. Szczególnie ryzykow-
na była praca przy wydo-
byciu uranu. Żołnierze nie 
zostali w żaden sposób 
zabezpieczeni przed jego 
szkodliwym dla zdrowia 
promieniowaniem radio-
aktywnym. W związku z 
wykonywaną pracą po-
nad tysiąc osób straciło życie. Dziesiątki ty-
sięcy przypłaciły tę służbę utratą zdrowia i 
przedwczesną śmiercią.
Ks. Janusz Bąk wyraził uznanie dla żołnierzy-
górników i podkreślił wartość ich cierpienia 
oraz ofiary.
– Ze czcią i wdzięcznością na tej Mszy św. 
podejmujemy wasze cierpienie, waszą żoł-
nierską służbę Bogu, ojczyźnie i bliźnim. 
Dołączamy do ofiary Chrystusa waszą ofia-
rę. Obecność żołnierzy-górników w Katedrze 
Polowej jest wołaniem o sprawiedliwość
i naprawienie krzywd oraz formą przestro-
gi dla przyszłych pokoleń, aby nie budować 
dobrobytu państwa na krzywdzie jednostek
i całych grup społecznych – powiedział.
Na zakończenie Mszy św. bp Józef Guzdek 
podkreślił, że cel rozkazu wydanego przez 

marszałka Rokossowskiego, aby złamać psy-
chicznie i duchowo ponad 200 tys. młodych 
mężczyzn skierowanych do służby zastępczej 
w Wojskowych Batalionach Pracy, zakończył 
się niepowodzeniem.
– Wasza obecność w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego jest potwierdzeniem tego, 
że to, co wynieśliście w sercach i umysłach
z waszych rodzinnych domów: miłość do oj-
czyzny, miłość Boga i Kościoła, zachowaliście 
po dzień dzisiejszy – powiedział.
Żołnierzy-górników upamiętniono również 
podczas Mszy św. w kościele pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Bielsku-Białej oraz w koście-
le garnizonowym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Siedlcach.

Karolina Anna Kwaśniewska

Dzień 5 września jest dniem pamięci o żołnierzach-górnikach. Tym 
mianem określa się poborowych skierowanych w latach 1949-1959 
do tzw. służby zastępczej w Wojskowych Batalionach Pracy, utwo-
rzonych na mocy rozkazu marszałka Konstantego Rokossowskiego, 
ministra obrony narodowej, z dnia 13 maja 1950 r., przemianowa-
nych później na Wojskowe Bataliony Górnicze.

Wołanie o sprawiedliwośćWołanie o sprawiedliwość

i biskupów, likwidacja „Carisas”, zamknięcie 
większości niższych seminariów duchow-
nych, katolickich pism, wśród nich „Tygo-
dnika Powszechnego”, dywersja wewnątrz 
duchowieństwa za pomocą tzw. księży pa-
triotów, ateizacja młodzieży w szkołach, 
usunięcie administratorów apostolskich
z pięciu diecezji na ziemiach zachodnich i 
północnych oraz narzucenie wskazanych 
przez władze wikariuszy kapitulnych, a na-
stępnie niedopuszczenie do przejęcia w nich 
rządów przez mianowanych przez Stolicę 
Apostolską biskupów, proces księży z kurii 
krakowskiej, podczas którego w ohydny spo-
sób szkalowano pamięć zmarłego niedawno 
(23 VII 1951) kardynała Adama Stefana Sa-
piehy. Najbardziej haniebnym posunięciem 
komunistycznych władz był dekret Rady Pań-
stwa (9 II 1953) „O tworzeniu, obsadzaniu
i znoszeniu duchownych stanowisk kościel-
nych”, który faktycznie likwidował niezależ-
ność organizacyjną Kościoła, oddając w ręce 
totalitarnego państwa prawo decydowania 
o wszystkich nominacjach i zwolnieniach 
księży. Odpowiedź na ten niebywały akt 
przyniosła Konferencja Episkopatu, która ze-
brała się 8 V 1953 r. w Krakowie, w dniu sie-
demsetlecia kanonizacji św. Stanisława, Bi-
skupa i Męczennika, Patrona Polski. Biskupi 
zawarli w niej udokumentowaną, krytyczną 

ocenę stosunków między władzą a Kościo-
łem w okresie trzech lat, jakie upłynęły od 
zawarcia „Porozumienia”; oświadczyli, że 
dekretu „O tworzeniu, obsadzaniu…”, sta-
nowi zamach na jurysdykcję kościelną, nie 
można go uznać za prawomocny i ważny: 
„Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać 
nam nie wolno. NON POSSUMUS!”
Było to świadectwo dane prawdzie. Niemier-
nie potrzebne. Był to również wyjątkowo bo-
lesny cios dla propagandy komunistycznej. 
Runął mit o możliwości porozumienia się 
Kościoła i państwa rządzonego przez komu-
nistów. Biskupie non possumus ukazywało 
wewnętrzną siłę prześladowanych.
Odpowiedzią władz, oprócz medialnej na-
gonki, było uderzenie w hierarchię. We 
wrześniu 1953 r. rozpoczął się pokazowy, 
zmanipulowany proces biskupa kieleckiego 
Czesława Kaczmarka. Jakby przeczuwając 
dalszy bieg wydarzeń, Prymas Polski, „agent 
i zausznik Watykanu” (tak go określała ko-
munistyczna prasa), podczas wrześniowych 
rekolekcji biskupów na Jasnej Górze wy-
powiedział znamienne słowa: „Kościół nie 
chce być uprzywilejowany, trzeba być razem
z katolickim narodem, który tyle doświad-
czeń dziś znosi. Wolę więzienie niż przywile-
je, gdyż cierpiąc w więzieniu, będę po stro-
nie tych najbardziej umęczonych”.

Przyszli, późnym wieczorem 25 IX 1953 r, 
w święto patrona stolicy błogosławionego 
Ładysława z Gielniowa, pod bramę rezyden-
cji Prymasa Polski, rzekomi wysłannicy min. 
Antoniego Bidy do bp. Antoniego Baraniaka. 
Wpuszczeni do środka, przekazali Pryma-
sowi wspomniany odpis decyzji rządu, de 
facto nakaz aresztowania. Prymas odmówił 
przyjęcia do wiadomości tej decyzji, złożył 
protest przeciwko nocnemu najściu. Odmó-
wił także wzięcia ze sobą czegokolwiek poza 
brewiarzem i różańcem. Tej samej nocy zo-
stał przewieziony do opuszczonego klaszto-
ru kapucynów w Rywałdzie koło Lidzbarka, 
pierwszej stacji swej więziennej drogi, za-
kończonej 26 X 1956 r. w Komańczy.
Ćwierć wieku później, 23 X 1978 r., Ojciec 
Święty Jan Paweł II, podczas spotkania z Po-
lakami przybyłymi na uroczystość inauguracji 
Jego pontyfikatu, zwracając się do kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, mówił: „Nie byłoby 
na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, 
który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen 
ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby 
nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed 
więzieniem i cierpieniem(…)”.

                                     Jędrzej Łukawy
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rycerzem, zabiegającym o miłość damy serca”  
lecz 50. letnim ojcem rodziny, po kryzysach 
małżeńskich. Pisał Sobieski do żony 24 wrze-
śnia 1683 r.: „Woli Bożej powinniśmy się cale 
poddać i o to Go tylko prosić, co jest Jego 
upodobaniem”. A 13 września, nazajutrz po 
zwycięstwie, w pierwszych słowach listu do 
żony oznajmiał: „Bóg i Pan nasz na wieki bło-
gosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi 
naszemu, o jakiej wieki przeszłe dawno nie 
słyszały”. Spod królewskiego pióra wyszły
i takie słowa: „Miłe mi życie dla usługi Bo-
skiej, chrześcijaństwa i ojczyzny”. Skąd brała 
się w polskim królu taka dojrzałość w wierze, 
kto mu pomógł w niej wzrastać? Oczywiście 
te pytania wkraczają już w delikatną materię 
Bożych tajemnic… czyli sakramentalnej łaski 
spowiedzi i duchowego ojcostwa.
W przypadku zwycięskiego wodza spod 
Wiednia mamy jednak wiele świadectw, któ-
re wyraźnie wskazują na „bohatera drugiego 
planu w tym Bożym dziele” – o. Stanisława 
Papczyńskiego. Jak wiemy, wielu było no-
minalnych kapelanów królewskich, którzy
z urzędu współuczestniczyli w formowaniu 
sumienia królewskiego, to jednak udział he-
roicznego kapłana jest nie do przecenienia…

Władca, który kochał podwładnych

W latach 1663–1667 o. Stanisław Papczyń-
ski zyskuje w Warszawie sławę wybitnego 
kaznodziei. Wygłasza kazania w kościołach 
warszawskich. Spowiada i naucza m.in. w ko-
ściele Pijarów na ulicy Długiej, a więc w miej-
scu, gdzie dziś stoi Katedra Polowa WP. Do 
kościoła Pijarów ściągała ówczesna Warsza-
wa, bo tutaj był łaskami słynący obraz Mat-
ki Bożej Łaskawej (dziś Patronka Warszawy 
jest w prezbiterium Kościoła Jezuitów na 
ul. Świętojańskiej). Jako moderator bractwa 
Matki Bożej Łaskawej zyskał uznanie jako 
poszukiwany spowiednik i ojciec duchowny.

Boży Stanisław Papczyński opatrznościowo 
założył w Polsce ten Zakon, którego celem 
miało być szerzenie czci Bogurodzicy Dziewi-
cy Niepokalanie Poczętej, niesienie pomocy 
duszom cierpiącym w czyśćcu oraz gorliwa 
troska apostolska o tych, którzy znajdują się 
w wielkich niebezpieczeństwach, grożących 
ich życiu religijnemu”. Sługa Boży papież 
Paweł VI proroczo przewidział czas wielkich 
niebezpieczeństw duchowych, które nadcią-
gały… A bł. o. Stanisław Papczyński wspiera 
dziś wszystkich, którzy poświęcają życie wal-
cząc na pierwszej linii frontu duchowego, aby 
ratować zagrożone potępieniem dusze.

Król – Boże narzędzie

Historycy i znawcy strategii militarnych opi-
sali już każdy szczegół tej bitwy, która oca-
liła chrześcijańską Europę przed islamizacją. 
Mowa oczywiście o Bitwie pod Wiedniem 
(1683 r.), której 330. rocznicę obchodziliśmy 
12 września br.
Badacze dziejów, analizujący zewnętrzne 
wydarzenia, skupiając się na „akcji” histo-
rycznej, pomijają najczęściej „akcję we-
wnętrzną” bohaterów pierwszej linii dzie-
jowych wydarzeń. A szczególnie król Jan III 
Sobieski dostarcza potomnym materiału do 
refleksji, na czym polega prawdziwy geniusz 
wodza. Dowódcy wielkiego pokorą.
W niepozornej książeczce duchowego syna 
bł. o. Stanisława Papczyńskiego, ks. Wacła-
wa Makosia, „Udział Stanisława Papczyń-
skiego w ocaleniu Polski i chrześcijańskiej 
Europy”, wydanej w duchowym mateczniku 
Marianów – Puszczy Mariańskiej w 2012 r., 
znajdujemy niezwykły opis duchowej lo-
gistyki na zapleczu zwycięskiej Bitwy pod 
Wiedniem. I mylą się nawet tak znani histo-
rycy, jak Norman Davies, który królowej Ma-
rysieńce przypisywał „sprawstwo” męstwa 
i sukcesów męża. Król bowiem w listach 
kierował myśli i intencje modlitewne żony 
w stronę prawdziwego Autora Zwycięstwa 
– Pana Zastępów.
Przypisywanie amorom króla i Marysieńki 
zbyt dużej zasługi w tym zwycięstwie to płyt-
kie sentymentalne ujęcie. Zwłaszcza że, jak 
pisze ks. Makoś, „Król nie był początkującym 

Z odsieczą dla dusz czyśćcowych

Właśnie mija 6. rocznica beatyfikacji o. Sta-
nisława Papczyńskiego, która nastąpiła w Li-
cheniu (Księża Marianie) 16 września 2007 r. 
W przeddzień 306. rocznicy śmierci mistyka, 
który towarzyszył modlitwą umierającym na 
polach bitew żołnierzom, a wielu szczegól-
nie po ich nagłej śmierci. Zmarł 17 września 
1701 r. w Górze Kalwarii, gdzie znajduje się 
jego grób. Przed śmiercią udzielił błogosła-
wieństwa swoim synom zakonnym i wezwał 
ich do wiernego przestrzegania reguły oraz 
gorliwego niesienia pomocy zmarłym. Po-
moc tym, którzy sami już sobie pomóc nie 
mogą, szczególnie leżała mu na sercu. Miał 
bowiem mistyczne przeżycia cierpień dusz 
czyśćcowych, po których powtarzał: „Módl-
cie się bracia za dusze czyśćcowe, bo niezno-
śne cierpią męczarnie”…
Widział, bo towarzyszył wojskom polskim
w kampanii wojennej przeciw Turkom na 
Ukrainie w 1674 r., jak wielu żołnierzy umiera 
nieprzygotowanych na spotkanie z Bogiem. 
Modlitwa w intencji dusz czyśćcowych, jako 
akt wielkiego miłosierdzia, stała się więc jed-
nym z głównych charyzmatów założonego 
przezeń zakonu Marianów, męskiego zako-
nu o pobożności Maryjnej.
Kim był człowiek, przypominający nam, 
współczesnym – którzy uwierzyli, że po 
śmierci, „z automatu”, masowo, jednym 
podskokiem znajdziemy się w niebie – że to 
nie takie łatwe i oczywiste? W naszych hała-
śliwych, przemądrzałych czasach zagłuszyli-
śmy mądrość mistyków – łączników Bożych. 
A przecież doświadczenie duchowe tylu 
chrześcijan – ofiarowanie mszy św., modlitw, 
cierpień za dusze zmarłych – to przecież for-
ma naszej miłosiernej miłości wobec tych, co 
odeszli. Ich wstawiennicza wdzięczność jest 
źródłem wielu łask dla żyjących.
Papież Paweł VI w liście z dnia 8 maja 1973 r.
do o. Józefa Sielskiego, ówczesnego Przeło-
żonego Generalnego Zgromadzenia Księży 
Marianów pisał m.in: „Dla Zgromadzenia, 
któremu przewodniczysz, nadeszła miła
i oczekiwana okazja świętych obchodów
i świątecznej radości. Wkrótce bowiem upły-
nie już trzecie stulecie od chwili, gdy Sługa 

Bł. o. Stanisław Papczyński – spowiednik króla Jana III Sobieskiego i przyszłego papieża Innocentego XIIBł. o. Stanisław Papczyński – spowiednik króla Jana III Sobieskiego i przyszłego papieża Innocentego XII

– Długo czekałeś, Ojcze Stanisławie Papczyński, aby dostąpić chwały ołtarzy – moż-
na by te słowa Jana Pawła II, wygłoszone podczas kanonizacji św. Jadwigi, odnieść 
do założyciela pierwszego w Polsce zakonu męskiego – Księży Marianów. Niestety, 
Jan Paweł II nie doczekał beatyfikacji o. St. Papczyńskiego, choć urodzili się obaj 
18 maja (wspomnienie liturgiczne błogosławionego o. Stanisława Papczyńskiego), 
a łączyło ich przede wszystkim zawierzenie życia Niepokalanej. – „Jak wiadomo, 
wasz Założyciel Czcigodny Sługa Boży Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński po-
trafił rozszerzać i odważnie bronić prawdy o Niepokalanym Poczęciu, zanim jeszcze 
została ona zdefiniowana jako dogmat wiary. Idźcie wiernie za jego przykładem
i propagujcie wokół siebie pobożność maryjną” – mówił Jan Paweł II w 1981 r.
w Rzymie podczas kapituły generalnej Zgromadzenia Księży Marianów. O. Papczyń-
skiego – cenionego spowiednika i ojca duchowego m.in. króla Jana III Sobieskiego, 
charyzmatycznego czciciela Niepokalanej i wielkiego ratownika dusz w czyśćcu cier-
piących – błogosławionym ogłosił papież Benedykt XVI.
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Witold Pilecki był 
rotmistrzem kawale-
rii Wojska Polskiego. 
Stopień ten funk-
cjonował dawniej w 
formacjach kawale-
ryjskich i był równo-
ważny ze stopniem 
kapitana.

Rotmistrz Pilecki (pseud. Witold, Druh, na-
zwiska konspiracyjne „Roman Jezierski”, 
„Tomasz Serafiński”, „Leon Bryjak”, „Jan 
Uznański”, „Witold Smoliński”) to jeden z naj-
większych bohaterów polskiego podzie-
mia. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.
W kampanii wrześniowej był dowódcą pluto-
nu w szwadronie kawalerii dywizyjnej 19. Dy-
wizji Piechoty Armii „Prusy”, a następnie
w 41. Dywizji Piechoty. W listopadzie 1939 r. 
był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, 
jednej z pierwszych konspiracyjnych orga-
nizacji o charakterze wojskowym, wcielonej 
na przełomie 1941/1942 do Związku Walki 
Zbrojnej, poprzednika Armii Krajowej. Pod-
jął plan, zaaprobowany przez dowódców, 

przedostania się do hitlerowskiego obozu 
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, aby 
zdobyć informacje o panujących w nim 
warunkach. Celowo wszedł w tzw. kocioł 
podczas łapanki 19 września 1940 r. i został 
aresztowany.  W nocy  z 21 na 22 września 
trafił do obozu wraz z tzw. drugim trans-
portem warszawskim. Tam powstały słynne 
„raporty Pileckiego” – pierwsze na świecie 
relacje na temat ludobójstwa w niemieckich 
obozach koncentracyjnych. W Auschwitz  
utworzył Związek Organizacji Wojskowych, 
liczący kilkuset członków, którego zadaniem 
było m.in. potajemne zdobywanie żywności 
i odzieży oraz jej rozdzielanie, a także przy-
gotowanie struktur, które mogłyby pomóc
w opanowaniu obozu podczas zaatakowa-
nia go z zewnątrz przez oddziały partyzanc-
kie. W obawie przed dekonspiracją, wiosną
1943 r. wraz z kilkoma towarzyszami uciekł 
z obozu.
Walczył w Powstaniu Warszawskim jako do-
wódca II Kompanii I Batalionu Zgrupowania 
„Chrobry II”. Po kapitulacji przebywał w je-
nieckim obozie w Murnau. Po jego wyzwo-

leniu służył w 2. Korpusie Polskim. W paź-
dzierniku 1945 r., na rozkaz gen. Władysława 
Andersa, wrócił do Polski, by prowadzić dzia-
łalność wywiadowczą na rzecz 2 Korpusu. Jej 
celem było m.in. dokumentowanie represji 
władz komunistycznych wobec żołnierzy AK
i 2. Korpusu. 8 maja 1947 r., został aresztowa-
ny i oskarżony o działalność wywiadowczą.
W czasie śledztwa był torturowany przez funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Po krót-
kiej rozprawie sądowej (3–5 marca 1948 r.)
wyrokiem Rejonowego Sądu Wojskowego 
w Warszawie został skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonano 25 maja 11948 r. w więzie-
niu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej. 
1 października 1990 r. Wojskowy Sąd Naj-
wyższy unieważnił wydany w 1948 r. wyrok 
w sprawie Witolda Pileckiego, podkreślając 
niesprawiedliwy charakter wydanych wyro-
ków, które zapadły z naruszeniem prawa.
Rotmistrz Pilecki został pośmiertnie odzna-
czony Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1995) oraz Orderem Orła 
Białego (2006).

kak

Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak 6 września br. podpisał decyzję o pośmiertnym miano-
waniu rotmistrza Witolda Pileckiego (1901-1948) na stopień pułkownika Wojska Polskiego. O awans 
rotmistrza wnioskowała Federacja Stowarzyszeń Weteranów i Walk o Niepodległość RP. 

Pośmiertny awans rotmistrza Witolda Pileckiego Pośmiertny awans rotmistrza Witolda Pileckiego 

Z jego posługi sakramentalnej korzystali lu-
dzie prości, magnaci, biskupi. Z jego posługi 
korzystał także Jan Sobieski, przyszły król Pol-
ski, i ówczesny nuncjusz apostolski, Antonio 
Pignatelli, późniejszy papież Innocenty XII 
(jego breve, które nadejdzie tuż przed śmier-
cią o. Papczyńskiego, zatwierdzi nowy zakon 
– Marianów).
To wówczas przyszły król Polski, Jan III So-
bieski, nabrał szczególnego zaufania do 
jego nauk i pouczeń. Z jego wykładów 
jako nauczyciela retoryki korzystali synowie 
szlachty i magnaterii., m.in. synowie Jerzego 
Lubomirskiego, pod którego rozkazami Jan 
Sobieski walczył.
A przecież ten szczególny dar – dar na-
tchnionej wymowy oraz inne dary Ducha św. 
(dar rady) były owocami modlitwy za wsta-
wiennictwem Maryi. Młody Jan (takie imię 
nadano mu na chrzcie św.) Papczyński miał 
bowiem duże trudności w przyswajaniu so-
bie nauki w szkołach pijarskich i jezuickich.
Wielkiej ufności w skuteczne wstawiennic-
two modlitewne o. Papczyńskiego nabrał 
hetman Sobieski zwłaszcza po zwycięskiej 
bitwie pod Chocimiem. Z pewnością dobrze 
znał nauczanie O. Stanisława o potrzebie 
i znaczeniu modlitwy w słusznej sprawie, 
zawarte w jego podręczniku duchowości 
„Mistyczna świątynia Boża”: „Dusze odda-
jące się gorliwej modlitwie mogą w jednym 
momencie więcej pomóc Kościołowi, niż 
wszyscy kaznodzieje kazaniami… Mogą oni 
przywrócić umarłych do życia, złych skłonić 
do poprawy, mogą zniszczyć całe armie, od-
wrócić głód, oddalić zarazę, mogą zdziałać 

wszystko, wsparci podczas modlitwy dwo-
ma ramionami: wiarą i miłością”.
Jakże współbrzmi dziś troska o. Papczyńskie-
go o dobrą formację moralną rządzących ze 
słowami papieża Franciszka, że dobry katolik 
miesza się do polityki, służy „ideami i pomy-
słami” i modli się za rządzących
„Ten, kto rządzi, musi kochać swój lud, po-
nieważ rządzący, który nie kocha, nie może 
rządzić: może najwyżej dyscyplinować, za-
prowadzić trochę porządku, ale nie rządzić”, 
mówił papież Franciszek. A ponad trzysta lat 
przed nim o pokorze i modlitwie jako wa-
runku dobrych i odpowiedzialnych rządów 
pisał i mówił o. Stanisław.
W tej szkole odpowiedzialności i miłości 
do podwładnych swojego ulubionego teo-
loga wzrastał władca i wódz Jan III Sobie-
ski. Dbał nie tylko o żołnierzy zdolnych do 
walki, zapewniając im dobre utrzymanie
i uzbrojenie, ale także o żołnierzy rannych i 
chorych. Troska chrześcijańskiego dowódcy, 
co się zowie obejmowała też duchowe stara-
nia o żołnierzy poległych w obronie ojczyzny. 
Po zakończeniu zwycięskich bitew, oprócz 
podziękowania Bogu za zwycięstwo, nakazy-
wał odprawienie mszy św. i modlitw za pole-
głych, by ulżyć ich czyśćcowym cierpieniom.
Wszyscy świadkowie marszu Jana III Sobie-
skiego na Wiedeń podkreślają, że biła zeń 
wręcz pewność zwycięstwa. Ale nie było to 
zadufanie w sobie, ale zaufanie Bożej mocyi 
skuteczności wstawienniczej modlitwy zaufa-
nego teologa o. Stanisława Papczyńskiego.
A ten nauczał: „Rozważ, że wcale nie powi-
nieneś się trwożyć, choćby przeciw tobie po-

wstawał nawet cały świat i piekło; nigdy też 
powodu strachu nie powinieneś stracić od-
wagi do walki, ponieważ Pan ma moc, by cię 
wspomagać i zachować wolnym. Nigdy też 
cię nie opuszcza, chyba że wystawia cię na 
próbę dla większej zasługi… Nie pokładaj (uf-
ności) w tysiącznych swoich sztuczkach… Po-
kładaj ufność w Bogu … W tym właśnie imie-
niu zwyciężysz każdego wroga, mając tarczę 
wytrwałości i używając miecza modlitwy”.
O. Papczyński nie towarzyszył królowi w wy-
prawie wiedeńskiej, ale jego asystencja mia-
ła wymiar duchowy. Mobilizował współbraci 
i wierny lud do pokuty i modlitwy zarówno 
w pustelni Marianów, w Puszczy Korabiew-
skiej (Mariańskiej), jak i w Górze Kalwarii. 
Spowiednikiem króla podczas wyprawy był 
ks. Kamieniecki. Msze św. w drodze na Wie-
deń celebrowali m.in.: o. Marek z Aviano 
(delegat papieski), ks. Przyborowski, o. Hac-
ki, o. Skopowski.
Idąc za wskazaniami o. Stanisława, który na-
śladował świętych, król Jan III Sobieski pod-
czas wyprawy na Wiedeń, nawiedza sanktu-
aria, by prosić świętych o pomoc i opiekę. 
Modli się na Jasnej Górze, w Krakowie,
w Piekarach.
Gdy król wraz ze swoim wojskiem przekra-
cza granicę Śląska, nad jego głową pojawia 
się orzeł. Żołnierze przyjmują ten znak jako 
znak opatrznościowy
Ten dumny symbol Polski prowadzi armię 
Pana do zwycięstwa nad wojskiem tureckie-
go wezyra Kara Mustafy.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska
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Publikacja ukazuje sylwetki 77 kapelanów 
polskich formacji mundurowych II Rzecz-
pospolitej. Reprezentowali oni wszystkie 
wyznania: są tu kapłani rzymsko- i grecko-
katoliccy, prawosławni, ewangelicy oraz 
imamowie muzułmańscy.
– Dwa słowa najpełniej wyrażają moje uczu-
cia: radość i wdzięczność. Radość z tego po-
wodu, że dzięki tej publikacji prawda o po-
mordowanych na Wschodzie kapelanach nie 
dała się zabić. Zostały ocalone imiona i na-
zwiska wielu kapelanów, którzy towarzyszyli 
polskiemu żołnierzowi w sowieckiej niewoli. 
Zaś wdzięczność wyrażam Pani Barbarze Tar-
kowskiej i pomagającym jej wolontariuszom, 
którzy zgromadzili tak bogaty materiał – po-
wiedział biskup Józef Guzdek podczas pre-
zentacji książki. Biskup Polowy WP wyraził 
zadowolenie, że dzięki książce „poznajemy 
życiorysy i postawy kapelanów, którzy do 
końca pozostali wierni polskim żołnierzom 
w sowieckiej niewoli”. Bp Guzdek dodał, że 
uwzględnienie w niej kapelanów innych wy-
znań podnosi rangę publikacji, bo ukazuje 
tragedię sprzed lat w szerszym świetle. Po-
dobne zdanie wyraził obecny na konferencji 
ewangelicki biskup polowy Mirosław Wola.
Zdaniem bp. Guzdka publikacja ma także 
jak najbardziej aktualny wymiar. Stanowi 
bowiem odpowiedź na wyrażane niekiedy 
wątpliwości, czy posługa kapelana we współ-
czesnej armii jest nadal potrzebna. – Księża 
kapelani formują sumienia i charaktery żoł-
nierzy tak, aby pozostali wierni wojskowej 
przysiędze oraz byli gotowi do przelewania 
krwi w obronie najwyższych wartości – pod-
kreślił. Przypomniał, że takie właśnie zadanie 
podejmują kapelani w czasie pokoju. – W cza-
sie pobytu żołnierzy w niewoli kapelan przej-
muje rolę duchowego dowódcy. Kiedy w rę-
kach żołnierzy nie ma broni, ale różańce, 
medaliki i krzyżyki, podobne do tych odnaj-
dywanych w zbiorowych, katyńskich dołach 
śmierci, przewodnik duchowy pomaga w 
ocaleniu nadziei, podtrzymuje na duchu oraz 
przygotowuje do przejścia na „drugą stronę” 
życia – podkreślił.
Dr Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, mówił z satys-
fakcją, że można dziś odnajdywać i ekshu-
mować szczątki kolejnych osób i stawiać im 
tabliczki. – Wciąż nadrabiamy, ale tych na-
zwisk jest już naprawdę sporo – dodał.
Autorka książki, Barbara Tarkowska, powie-

Golgota Wschodu kapelanów

działa, że pracę nad książką rozpoczęła już 
trzydzieści  lat temu, kontynuując niejako 
dzieło kapelana Rodzin Katyńskich, ks. Zdzi-
sława Peszkowskiego. Do gromadzenia ma-
teriałów o kapelanach pomordowanych na 
Wschodzie zachęcił Rodzinę Katyńską sam 
Jan Paweł II.
Barbara Tarkowska, krewna ks. Jana Ziół-
kowskiego, jednej z ofiar zbrodni katyńskiej 
poinformowała, że w 2009 r. dokumentację 
dotyczącą 24 kapelanów przekazano Ośrod-
kowi Dokumentacji Męczenników Wschodu, 
który działa przy kurii  biskupiej w Drohiczy-

nie. Osoby te pochodzą z różnych diecezji
i niewykluczone, że po zgromadzeniu odpo-
wiedniej dokumentacji oraz świadectw do-
tyczących życia tych postaci, będzie można 
podjąć działania na rzecz wyniesienia ich na 
ołtarze. Autorka podkreślała, że wiele infor-
macji nie jest zupełnie nowych, ale dzięki 
nowym dokumentom można było zwery-
fikować poprzednie doniesienia i wyjaśnić 
wiele niejasności, np. co do dat śmierci po-
szczególnych kapelanów.
Dzięki pracy licznego grona społeczników ze-
brano materiały z archiwów państwowych, 
jak i kościelnych (w tym zakonnych), zarówno 
z kraju, jak i z zagranicy. Wykorzystane zo-
stały także dokumenty rodzinne bohaterów 
publikacji. Dzięki temu zgromadzono niemal 
komplet informacji poświęconych tym 77 
duszpasterzom, ofiarom sowieckiej zbrodni.

Publikacja gromadzi także bogaty materiał 
ilustracyjny: kilkaset fotografii, przedstawia-
jących m.in. przedmioty religijne znalezio-
ne w grobach katyńskich. W zdecydowanej 
większości fotografie prezentowane są po 
raz pierwszy.
Książka ukazuje też posługę kapelanów w cza-
sie ich pobytu w sowieckich obozach jeniec-
kich: w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszko-
wie, oraz ich wpływ na liczne grono współ-
jeńców.
Dokumentacja pozwala na prześledzenie 
roli, jaką odgrywali kapłani różnych wyznań 
w życiu środowiska wojskowego w okresie 
międzywojennym.
Zamieszczone wnioski odznaczeniowe uka-
zują, jak dostrzegana przez władze była pra-
ca duszpasterzy w kraju w latach 1918–1939 
i wpływ kapłanów na życie mieszkańców 
Polski.
Praca powstała dzięki zaangażowaniu wo-
lontariuszy działających przy Stowarzyszeniu 
Rodzina Katyńska w Warszawie oraz licznych 

instytucji państwowych, kościelnych i spo-
łecznych. Swój udział  w jej powstaniu ma 
także rosyjskie Stowarzyszenie „Memoriał”, 
które przesłało znajdujące się na terenie Ro-
sji materiały dotyczące duszpasterzy.
Patronat honorowy nad książką objął minister 
obrony narodowej Tomasz Siemoniak oraz Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. 
– Zachęcam do lektury tej publikacji i refleksji 
nad wartością i sensem ofiary złożonej przez 
księży kapelanów, którzy w ekstremalnych 
warunkach nie przestali być wysłannikami 
Boga, którzy towarzyszyli osadzonym i przy-
gotowywali ich na ostateczne spotkanie z Bo-
giem w wieczności – napisał we wstępie do 
książki ordynariusz wojskowy.
Książka ukazała się nakładem Oficyny Wy-
dawniczej „Zbroja”.
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Książkę „Kapelani Wojska Polskiego pomordo-
wani na Wschodzie 1940–1941” zaprezentowano
13 września w Warszawie. Pionierska praca Barba-
ry Tarkowskiej gromadzi obszerne informacje na 
temat kapelanów różnych wyznań i religii, którzy 
zginęli w Katyniu, Twerze, Miednoje, Charkowie
i innych miejscach kaźni na Wschodzie. W prezen-
tacji książki w siedzibie Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski wzięli udział m.in.: autorka Bar-
bara Tarkowska, biskup polowy WP Józef Guzdek, 
Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz wydawca Wiktor Cygan, 
szef wydawnictwa Zbroja.



13

Podczas trwającej od piątku do niedzieli piel-
grzymki zaplanowano także spotkanie Rady 
Duszpasterskiej Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej.
– Przyjeżdżam na pielgrzymki z powodu 
wspaniałej atmosfery, zajęć przygotowa-
nych przez naszych harcerzy i harcerki, i tego 
uczucia, kiedy razem z drużyną możemy to 
wspólnie przeżyć – powiedziała drużyno-
wa 8. Kluczborskiej Drużyny Wędrowniczek 
„Nieskończoność” Luiza Rzadkowska, cyto-
wana przez biuro prasowej Jasnej Góry.
– Warto być harcerzem z powodu przyjaciół, 
z powodu służby, dlatego że można się wie-
le nauczyć. My jako funkcyjni, mimo że to 
my wychowujemy i to my uczymy, uczymy 
się też bardzo dużo. Ja na przykład od mo-
ich druhen dostaję wiele energii, wiary, pasji, 
one wiele rzeczy potrafią zrobić lepiej niż 
ja, mają wiele więcej zainteresowań i dzięki 
temu ja też poznaję różne rzeczy i wiele się 
uczę - dodała drużynowa Luiza.
Kapelan ordynariatu polowego i koordyna-
tor biskupa polowego ds. duszpasterstwa 

harcerzy ks. Jan Dohnalik przypomniał, że 
pielgrzymka odbywa się w Roku Stefana 
Wincentego Frelichowskiego, ogłoszonym 
przez biskupa polowego w 100-lecie jego 
urodzin. Jak mówił, ten kapłan i męczennik 
„do końca pozostał harcerzem, druhem Wic-
kiem”.
– Sumienie patrona harcerstwa było kształ-
towane w świetle prawa harcerskiego, które 
jest echem Ewangelii. Jak bardzo także dziś 
potrzeba ludzi sumiennych, rycerskich, po-
słusznych. Jak bardzo chcemy nadal polegać 
na słowie harcerza jak na Zawiszy. Nasza 
podzielona i skłócona ojczyzna woła o praw-
dziwe ewangeliczne i harcerskie braterstwo.
W świecie zniewolonym używkami i wychwa-
lającym uleganie każdemu popędowi, pogodni 
i wstrzemięźliwi młodzi ludzie, którzy czuwa-
ją nad czystością swoich myśli, słów i uczy-
nków, stają się świadkami, że człowiek jest 
zdolny do prawdziwej wolności i do odpowie-
dzialnej miłości – podkreślił ks. Dohnalik.
Uroczyste rozpoczęcie peregrynacji relikwii 
bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego 

rozpocznie się w niedzielę w Częstochowie. 
Peregrynacja zakończy się 23 lutego 2014 r.
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w War-
szawie.
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się
22 stycznia 1913 roku w Chełmży. W gim-
nazjum wstąpił do ZHP. W 1931 r. zdał ma-
turę i wstąpił do Seminarium Duchownego 
w Pelplinie. Sześć lat później przyjął święce-
nia kapłańskie. Był oceniany jako wzorowy 
kapłan, opiekun chorych, przyjaciel dzieci
i młodzieży.
Po wybuchu II wojny światowej został aresz-
towany przez Gestapo i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Organizował 
tam pomoc dla chorych. Pomimo bardzo 
trudnych warunków pełnił posługę kapłań-
ską, organizował modlitwy, spowiadał, od-
prawiał potajemnie msze święte i rozdawał 
komunię. Pomagał chorym na tyfus, nama-
wiał do tego także innych kapłanów.
Zmarł po zarażeniu tyfusem 23 lutego 1945 
roku. Władze obozowe, wbrew obozowej 
praktyce, zgodziły się na wystawienie zwłok 
na widok publiczny w udekorowanej kwia-
tami trumnie.

KAI, kes

Modlitwa harcerskaModlitwa harcerska
Uczestnicy 31. Pielgrzymki Harcerskiej spotkali się na Jasnej Górze w Częstochowie. 
W niedzielę zostanie tam rozpoczęta peregrynacja relikwii patrona polskiego har-
cerstwa, bł. ks. podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego.

Hufiec ZHP Podlasie otrzymał sztandar oraz imię Henryka Sienkiewicza
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego w siedleckim kościele 
garnizonowym licznie zgromadzili się harcerze Związku Harcer-
stwa Polskiego Komendy Hufca Podlasie. Uroczystej Mszy św. 
koncelebrowanej w intencji siedleckich harcerzy przewodniczył 
proboszcz Parafii Wojkowej ks. płk Andrzej Dziwulski. Wraz
z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Henryk Wierzejski, 
ks. por. Marek Rycio, kapelan Garnizonu Sulechów i ksiądz Sta-
nisław Chodźko Dziekan Dekanatu Zbuczyn – Przewodnik Har-
cerski.
We Mszy św., oprócz licznie zgromadzonych siedleckich harce-
rzy na czele z harcmistrz Zofią Kroll, uczestniczyli przedstawi-
ciele władz miejskich i samorządowych, przedstawiciele władz 
ZHP z Kwatery Głównej w Warszawie oraz Chorągwi Mazowiec-
kiej z Płocka wraz z pocztami sztandarowymi.
W homilii skierowanej do uczestników proboszcz parafii woj-
skowej powiedział m.in. „że każdy człowiek przeżywa w swoim 
życiu dzień Podwyższenia Krzyża, bo krzyż nikogo nie omija, 
przychodzi w różnym czasie i rozmaitym kształcie. – Opro-
mieniony śmiercią Jezusa Chrystusa stał się znakiem honoru 
i wywyższenia. Dlatego też od wielu wieków ludzie szczególnie 
zasłużeni otrzymują krzyż w formie najwyższych odznaczeń i tak 
jest do dzisiaj w naszej Ojczyźnie. Każdy z krzyży: Virtuti Militari, 
Krzyż Walecznych, Krzyż Niepodległości, Krzyż Wielki, Krzyż Ko-
mandorski, bierze swoje źródło w Krzyżu Chrystusa Umęczonego
i Zmartwychwstałego, tak samo noszony przez was Krzyż Harcerski 
– powiedział.
Nawiązując do nadania Hufcowi Podlasie imienia Henryka Sienkie-
wicza oraz poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru i jego roli 
Kaznodzieja pytał czym jest dla harcerza sztandar, czy rzeczywiście 
jest tak ważny? W odpowiedzi posłużył się cytatem z „Krzyżaków” 
– sceną bitwy pod Grunwaldem i upadku chorągwi Ziemi Krakow-
skiej z orłem w koronie i o bohaterskiej postawie polskich rycerzy, 
którzy ją odbili z rąk niemieckich…
– Życzę Wam siostry i bracia harcerze – mówił kaznodzieja, aby 
ten poświęcony w dniu dzisiejszym sztandar stanowił dla Was taką 

wartość, taką świętość i był zaczynem takiej mocy w waszym har-
cerskim życiu, jaki stanowił dla polskich rycerzy pod Grunwaldem. 
Niech ten sztandar „rozkwitnie” nad wami jak olbrzymi kwiat, 
jako znak nadziei na wasze piękne i ofiarne życie, na waszą piękną
i ofiarną harcerską służbę dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
Polskiej i Kościoła Świętego.
Na zakończenie Mszy św. odśpiewano modlitwę harcerską.
Po uroczystej Mszy św. uczestnicy udali się pod pomnik 100-le-
cia Harcerstwa Polskiego w Centrum Miasta, pod którym nastą-
pił uroczysty apel harcerski, w czasie którego przedstawiciel ZHP
z Kwatery Głównej nadał Hufcowi ZHP Podlasie imię Henryka Sien-
kiewicza i wręczył poświęcony w kościele garnizonowym sztandar. 
Uroczystości zakończyły się w Muzeum Regionalnym otwarciem 
wystawy pt. „Henryk Sienkiewicz – Patron Hufca”. Podczas uroczy-
stości proboszcza garnizonu reprezentowali ks. prał. Henryk Wie-
rzejski i ks. por. Marek Rycio.

Iza Sadokierska
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Eucharystię wraz z Księdzem Biskupem kon-
celebrowali ks. płk Zbigniew Kępa, dziekan 
Straży Granicznej (SG) ks. kmdr Ryszard 
Preuss, kapelan NwOSG, ks. ppłk SG Mirosław 
Kurianiuk, kapelan Nadbużańskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Chełmie oraz ks. Łukasz 
Kociołek, wikariusz parafii wojskowej pw. bł. 
Jana Pawła II w Wesołej. Obecny był również 
ks. Kornel Undas, przedstawiciel ewangelic-
kiego duszpasterstwa wojskowego.
W homilii ks. płk Zbigniew Kępa zwrócił uwa-
gę na ogromną rolę, jaką w życiu człowieka 
odgrywa cnota roztropności. Dzięki niej może 
on rozeznać jak postępować w skomplikowa-
nych sytuacjach. Jego zdaniem funkcjonariusz 
Straży Granicznej musi mieć „ład w sercu i po-
rządek wartości w głowie, aby umieć oceniać 
ludzi, których spotyka w swojej służbie”.
– Roztropność pomaga w wszechstronnej 
analizie sytuacji. Nie można być łatwowier-
nym; dać się oszukać miłym i pochlebnym 
słowom, każdego traktować jak anioła. Ale 
nie można także we wszystkich widzieć prze-

mytnika i oszusta. Gdzieś 
pomiędzy takimi skrajnościa-
mi znajduje się złoty środek.
W ustaleniu tej granicy po-
maga roztropność – mówił.
Ksiądz Dziekan SG rozwa-
żając Psalm 16, zauważył, że „roztropność 
chrześcijańska zachęca, aby zawsze liczyć 
się z Bogiem”, by „stawiać sobie Pana przed 
oczy”.
Jakże to ważne, aby mieć świadomość, że
w walce ze złem nie jesteśmy sami.
Tym, który stoi po naszej stronie jest Bóg. 
I to jest gwarancją naszego ostatecznego 
zwycięstwa – powiedział.
Na zakończenie zachęcił wszystkich do mo-
dlitwy o dar roztropności.
W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele 
Komendy NWOSG wraz z komendantem ppłk 
SG Mariuszem Piętką, funkcjonariusze i pra-
cownicy SG oraz innych służb mundurowych, 
weterani i kombatanci, a także wychowawcy 
i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół patronac-

kich z Szydłowca, Góry Kalwarii, Łodzi, War-
szawy oraz liczne poczty sztandarowe.
Biskup polowy Józef Guzdek, udzielając pa-
sterskiego błogosławieństwa, podziękował 
wszystkim za obecność i wyraził swój sza-
cunek dla służby pełnionej przez funkcjona-
riuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Gra-
nicznej. Życzył również, aby zawsze znaleźli 
czas na modlitwę i refleksję.
Po zakończeniu liturgii na placu Krasińskich 
odbył się uroczysty apel, w czasie którego 
wręczono wyróżnienia i nagrody funkcjona-
riuszom NWOSG. Finałem uroczystości był 
koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezenta-
cyjnej Wojska Polskiego.

Karolina Anna Kwaśniewska

– To wielkie zadanie stać na straży wartości powierzonych nam przez 
naród. Trzeba mieć odpowiednio ukształtowane sumienie, serce
i umysł. Trzeba być szlachetnym człowiekiem, żeby podołać zada-
niom, które stawia Opatrzność i wspólnota narodowa. Modlitwa
i chwila refleksji to troska o człowieka wewnętrznego, o to, by wszyst-
ko, co będziemy czynić na zewnątrz, wypływało z naszego wnętrza 
– powiedział biskup polowy Józef Guzdek, przewodnicząc Mszy św. 
sprawowanej w Katedrze Polowej w intencji funkcjonariuszy i pra-
cowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (NWOSG), 
którzy 13 września br. świętowali 9. rocznicę utworzenia.
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9. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej9. rocznica utworzenia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej

pokazywać sprawę Katynia przez pryzmat 
indywidualnych losów.

Utajnieni sprawcy,
anonimowe ofi ary?...

W dyskusji po wystąpieniach w I części pa-
nelu dyskusyjnego padały bardzo interesu-
jące głosy, zwłaszcza od członków Rodzin 
Katyńskich z całego kraju. – W Białymstoku 
uczestniczyłam w Marszu żywej pamięci, 
mówiła jedna z uczestniczek spotkania. Gdy 
po marszu odbyło się spotkanie z młodzieżą, 
byłam zauroczona dociekliwością młodych 
ludzi, ich autentycznym przejęciem. Nasze 
środowisko, mówiła przedstawicielka Rodzi-
ny Katyńskiej z Białegostoku, powinno wyjść 
z inicjatywą protestu wobec władz odpowie-
dzialnych za edukację, przeciw zmniejszaniu 
godzin historii w szkole.
Na sposób postępowania oficjalnych agend 
państwowych w Rosji zwrócił uwagę Aleksan-
der Gurjanow, przywołując casus umorzenia 
przez rosyjską prokuraturę w 2004 r. śledztwa 
w sprawie Katynia… bez podania kwalifikacji 
prawnej. Dopiero pod wpływem oficjalnych 

żądań uzasadnienia tej decyzji, prokuratura 
oświadczyła, że śledztwo zostało umorzone 
z powodu śmierci sprawców mordu katyń-
skiego. Gdy m.in. przedstawiciele Memoria-
łu poprosili o imienną listę tych sprawców, 
usłyszeli, że…lista winnych jest utajniona. 
Nadal jednak nie ustały możliwości prawne 
domagania się ujawnienia pełnej listy imien-
nej zarówno sprawców tej zbrodni, jaki i ofiar. 
Jak jednak podkreślił Gluza, żeby odblokować 
dostęp do dokumentów, nie wystarczą dzia-
łania rosyjskiego Memoriału czy Ośrodka Kar-
ta (organizacje pozarządowe) – potrzebne są 
działania dyplomatyczne państwa polskiego.
– Sam przez większość życia byłem przekona-
ny o prawdziwości kłamstwa Komisji Burden-
ki – dzielił się osobistym świadectwem Gurja-
now. Dopiero, gdy zetknął się z dokumentami 
w rosyjskich archiwach, zaangażował się w 
sprawę ujawnienia prawdy o Katyniu. – Mogę 
powiedzieć, że przez długi czas miałem nawet 
współudział w szerzeniu tego kłamstwa, dla-
tego postanowiłem poświęcić się ujawnieniu 
prawdy. To publiczne wyznanie spotkało się 
z życzliwym przyjęciem obecnych na sali Ro-
dzin Katyńskich. Aleksander Gurjanow stwier-
dził, ze kłamstwo katyńskie zostało spreparo-
wane nie tylko na potrzeby zewnętrzne, ale 

adresowane także do własnego społeczeń-
stwa. Nadal, potwierdził Rosjanin, są w Ro-
sji liczne grupy które głośno, również w me-
diach, szerzą kłamliwą wersję, że to Niemcy 
wymordowali polskich oficerów w Katyniu.
W badaniach, które przeprowadzone zostały 
w Rosji w marcu 2010 r., 43% – „coś wiedzia-
ło o Katyniu”; tylko 19% badanych stwierdzi-
ło, że sprawcami zbrodni byli sowieci, a 28% 
twierdziło, że to Niemcy.
– Nasze społeczeństwo nie czuje potrzeby 
ekspiacji, której oczekują Polacy, mówiła 
prof. Lebiediewa. Jej zdaniem ma to podłoże 
psychologiczne. Łatwiej bowiem, podkreśliła 
rosyjska historyk, pamiętać o wielkich zwy-
cięstwach, a uczciwy rachunek sumienia wy-
maga wewnętrznego przełamania.

* * *

W drugiej i trzeciej części konferencji na 
Zamku Królewskim w Warszawie, po prze-
analizowaniu kwestii czym było kłamstwo 
katyńskie i jakie były jego prawne konse-
kwencje, uczestnicy konferencji dyskutowali 
na temat dalszych perspektyw badań nad 
Zbrodnią Katyńską. 

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

dokoñczenie ze str. 5
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Ghazni
W ostatnich dniach sierpnia Specjaliści Polskiego Zespołu PRT (Provincial Recon-
struction Team) przekazali władzom prowincji Ghazni kolejny wybudowany obiekt. 
W samym sercu miasta, tuż przy głównym meczecie, powstała świetlica dla dzieci 
i kobiet.
Budowa obiektu rozpoczęła się w maju i od początku była traktowana przez 
głównego wykonawcę priorytetowo. Powstały dwa jednokondygnacyjne budynki.
W głównym urządzono trzy pomieszczenia przeznaczone do nauki i zabawy dla 
dzieci i kobiet oraz pomieszczenie techniczne. Drugi budynek, w całości przeznaczo-
ny jest na toalety i łaźnie służące do rytualnej kąpieli.
Koszt budowy i wyposażenia świetlicy wyniósł blisko 52 000 USD a środki pochodzi-
ły z budżetu MON. Polska przeznaczyła w latach 2002–2012 na pomoc rozwojową 
w Afganistanie kwotę niemal 125 milionów złotych. Polski Zespół ds. Rozbudowy 
Prowincji w latach 2008–2012 zrealizował 157 projektów pomocowych. W tym 90 
dotyczyło rozbudowy infrastruktury publicznej, m. in. budowy dróg, hydroelek-
trowni, elektryfikacji oraz sieci wodociągowych. Kolejne 31 obejmowało wyposa-
żenie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły i szpitale, a 36 dotyczyło 
aktywizacji zawodowej oraz szkolenia. W bieżącym roku na projekty rozwojowe
w Ghazni z budżetu MON wydatkowane zostanie 6 mln złotych. Główną inwestycją 
jest Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ghazni.                                                dl

Żagań
Mszą św. rozpoczęły się obchody święta 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej 
noszącej imię Jana III Sobieskiego, które odbyły się 13 września w Żaganiu.
Rocznicowe uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod pomni-
kiem patrona lubuskich żołnierzy. O godzinie dziesiątej, żagański kościół garnizo-
nowy pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego zgromadził wszystkich tych, 
którzy w chwili zadumy i modlitwy postanowili oddać hołd pamięci bohaterom 
poległym w służbie suwerenności i niepodległości Ojczyzny. Mszy św. przewodni-
czył i Słowo Boże wygłosił bp Stanisław Regmunt, biskup diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej, w swej homilii odniósł się do walecznych czynów Wojska Polskiego na 
przestrzeni dziejów w imię niezawisłości i bezpieczeństwa narodu polskiego. Mszę 
św. koncelebrowało wielu przybyłych kapelanów z sąsiednich garnizonów i księża 
żagańskich parafii. Odczytane zostały życzenia Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka przez proboszcza Garnizonu Żagań księdza majora Grzegorza Krup-
skiego.
Po Mszy św. odbył się uroczysty apel na Placu Generała Maczka. Wspólnie w szeregu 
stanęli żołnierze wszystkich jednostek lubuskiej dywizji. 
W dniu święta dywizji wyjątkowe wyróżnienie spotkało dowództwo 11LDKPanc, 
które podczas tej doniosłej ceremonii rocznicowej otrzymało własny sztandar. 
Wymownym w swej symbolice akcentem święta dywizji było sadzenie cebulek tuli-
panów „Generał Stanisław Maczek”, dedykowanych legendarnemu dowódcy 1 Pol-
skiej Dywizji Pancernej. Przywiózł jeden z gości święta dywizji, Prezes Stowarzysze-
nia 1PDPanc w Belgii, Jan Cornelissens.                                                         Kg, xkz

Kopna Góra
W niedzielę 15 września na cmentarzu wojsko-
wym w Kopnej Górze koło Supraśla odbyła się 
uroczystość złożenia szczątków czterdziestu 
sześciu żołnierzy powstania listopadowego, 
którzy zginęli pod Sokołdą w 1831 roku. Mszy 
św. pogrzebowej przewodniczył abp Edward 
Ozorowski, metropolita białostocki. Po ekume-
nicznej modlitwie za zmarłych, po 182 latach 
szczątki powstańców znalazły godny pochó-
wek w specjalnie przygotowanych kwaterach.
Ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, proboszcz pa-
rafii garnizonowej w Białymstoku, przypo-
mniał historię powstańczego oddziału płk. 
Zaliwskiego i bitwy pod Sokołdą. Podziękował 
pasjonatom lokalnej historii i stowarzyszeniu 
„Collegium Suprasliense”, władzom samorzą-
dowym, Nadleśnictwu Supraśl i dyrekcji Parku 
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, że ofia-
ry bitwy znalazły na godne miejsce w pamięci 
nie tylko Podlasia, ale również Polski. 
Po odmówieniu ekumenicznej modlitwy za 
zmarłych, odbył się Apel Poległych z salwą ho-
norową oraz złożenie wieńców. Wojskową asy-
stę wystawił 18 białostocki pułk rozpoznawczy. 
Trumny powstańców zostały złożone w nowo 
utworzonej żołnierskiej nekropolii, jedynej w 
Polsce usytuowanej pośród starych dębów, pa-
miętających czasy Powstania Listopadowego.
Przybyli goście mogli obejrzeć wystawione
w gablotach pamiątki związane z bitwą i pole-
głymi żołnierzami: strzępki mundurów, guziki, 
ołtarzyki, kule, obrączki czy pierścionki.        tm

Giżycko
18 września, z okazji rocznicy agresji sowiec-
kiej na Polskę oraz Dnia Sybiraka, w Giżycku 
odbyły się uroczystości upamiętniające boha-
terów i ofiary tamtych dni.
Obchody 74. rocznicy sowieckiej agresji na 
Polskę oraz Dnia Sybiraka rozpoczęły się Mszą 
św. w kościele garnizonowym p.w. Św. Ducha 
Pocieszyciela w Giżycku. Mszę św. celebrował 
ksiądz proboszcz kpt. Grzegorz Przewrocki.
W nabożeństwie udział wzięli żołnierze, pra-
cownicy wojska, kombatanci, przedstawiciele 
władz lokalnych, uczniowie szkół giżyckich, 
miejscowa społeczność oraz przedstawiciel 
lokalnego kościoła prawosławnego ks. Mitrat 
Jerzy Senejko. Po Eucharystii tragedię „Sybi-
raków” przybliżył prezes Związku Sybiraków
w Giżycku Michał Jasudowicz.
Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów udali się 
pod Pomnik Sybiraków i Żołnierzy AK, gdzie 
zostały wygłoszone przemówienia okoliczno-
ściowe i odczytany Apel Poległych zakończony 
salwą honorową. Uroczystość zakończyło zło-
żenie wieńców pod pomnikiem.                 Dg



 „Upadek zbuntowanych aniołów”, obraz Luci Giordano (1632-1705)
Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu
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