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 Pamięć o tych, którzy odeszli
 Drogi ku Niepodległej
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Listopad – miesiąc sprzecznościListopad – miesiąc sprzeczności

PAPIESK A INTENCJA NA LISTOPADPAPIESK A INTENCJA NA LISTOPAD
Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, 

wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności.

Kazanie Ojca świętego FranciszkaKazanie Ojca świętego Franciszka
podczas Mszy św. na rzymskimpodczas Mszy św. na rzymskim
cmentarzu Campo Verano w Uroczystośćcmentarzu Campo Verano w Uroczystość
Wszystkich Świętych, 1 listopada 2013 r.Wszystkich Świętych, 1 listopada 2013 r.
W tej godzinie, przed zmierzchem, groma-
dzimy się na tym cmentarzu i myślimy o na-
szej przyszłości, myślimy o tych wszystkich, 
którzy tu trafili, którzy poprzedzili nas w ży-
ciu i są u Pana.
Jakże piękna jest ta wizja Nieba, o której 
usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu: Pan Bóg, 
piękno, dobroć, prawda, czułość, pełna mi-
łość. To wszystko czeka na nas. Ci, którzy nas 
poprzedzili i zmarli w Panu, są tam. Głoszą 
oni, że zostali zbawieni nie ze względu na 
swe czyny – owszem, zrobili dobre rzeczy – 
ale zbawił ich Pan: „Zbawienie u Boga na-
szego, Zasiadającego na tronie i u Baranka” 
(Ap 7, 10).
To On nas zbawia, to On u kresu naszego 
życia prowadzi nas za rękę jak tato właśnie 
do tego Nieba, w którym są nasi poprzed-
nicy. Jeden ze starców pyta: „Ci przyodziani
w białe szaty kim są i skąd przybyli?” (w. 13). 
Kim są ci sprawiedliwi, ci święci, którzy są
w Niebie? I odpowiedź: „To ci, którzy przy-
chodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe sza-
ty i w krwi Baranka je wybielili” (w. 14).
Możemy wejść do Nieba tylko dzięki krwi 
Baranka, dzięki Krwi Chrystusa. To właśnie 
Krew Chrystusa nas usprawiedliwiła, otwo-
rzyła przed nami bramy Nieba. I jeśli dzisiaj 
wspominamy tych naszych barci i siostry, 
którzy poprzedzili nas w życiu i są w Niebie, 
to dlatego, że zostali obmyci przez Krew 
Chrystusa. Oto nasza nadzieja: nadzieja Krwi 

Chrystusa! Nadzieja, która nie zawodzi. Jeśli 
wędrujemy w życiu z Panem, On nigdy nie 
zawodzi!
W drugim czytaniu usłyszeliśmy to, co apo-
stoł Jan powiedział swoim uczniom: „Po-
patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rze-
czywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego 
nas nie zna (...) Jesteśmy dziećmi Bożymi, 
ale jeszcze się nie ujawniło, czym będzie-
my. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do 
Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim 
jest” (1 J 3, 1-2). Widzieć Boga, być podob-
nymi do Boga – oto nasza nadzieja. I dzisiaj, 
właśnie w dniu Wszystkich Świętych i przed 
Dniem Zadusznym, trzeba pomyśleć trochę 
o nadziei, o tej nadziei, która towarzyszy 
nam w życiu. Pierwsi chrześcijanie rysowali 
nadzieję jako kotwicę, jak gdyby życie było 
kotwicą zanurzoną w rzece Nieba a my wszy-
scy wędrujący ku owej rzece, chwytając się 
sznura kotwicy. Jest to piękny obraz nadziei: 
mieć serce zakotwiczone tam, gdzie są nasi 
poprzednicy, gdzie są święci, gdzie jest Je-
zus, gdzie jest Bóg. Oto nadzieja, która nie 
zawodzi; dziś i jutro są dniami nadziei.
Nadzieja jest trochę jak drożdże, które spra-
wiają, że rośnie w tobie dusza; w życiu by-
wają trudne chwile, ale dzięki nadziei dusza 
idzie naprzód i ogląda to, co nas czeka. Dzi-
siaj jest dzień nadziei. Nasi bracia i siostry są 
w obecności Boga i my także będziemy tam 

za sprawą samej tylko łaski Pana, jeśli bę-
dziemy kroczyć drogą Jezusa. I Jan Apostoł 
kończy: „Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę 
nadzieję, uświęca się” (w. 3). Nadzieja rów-
nież nas oczyszcza, przynosi nam ulgę, owo 
oczyszczenie w nadziei w Jezusie Chrystusie 
sprawia, że idziemy szybciej, szybko.
O tej porze tuż przed zmierzchem każdy
z nas może pomyśleć o zmierzchu swego 
życia: „Jaki będzie mój zmierzch?” Wszyscy 
będziemy mieli jakiś zmierzch, wszyscy! Czy 
spoglądam nań z nadzieją? Czy spoglądam
z tą nadzieją, że zostanę przyjęty przez Pana? 
Oto myśl chrześcijańska, która daje nam po-
kój. Dzisiaj jest dzień radości, ale radości po-
godnej, spokojnej, radości pokoju. Pomyślmy 
o zmierzchu wielu braci i sióstr, którzy nas 
poprzedzili, pomyślmy o swoim zmierzchu, 
gdy nadejdzie. I pomyślmy o swoim sercu 
i zapytajmy się: „Gdzie jest zakotwiczone 
moje serce?” Jeśli nie zostało zakotwiczone 
dobrze, zakotwiczmy je tam, w owej rzece, 
wiedząc, że nadzieja nie zawodzi, gdyż Pan 
Jezus nie zawodzi.

Tłumaczenie za KAI

Polski listopad zbudowany jest na sprzecz-
nościach. Mimo, że 1 listopada obchodzimy 
Uroczystość Wszystkich Świętych, program 
w telewizji nieznośnie epatował melodrama-
tycznym „Znachorem” (w tym roku na dwóch 
kanałach plus powtórki) Jerzego Hoffmana, 
a prezenterzy programów informacyjnych
z grobowymi minami informowali nas o wi-
zytach na cmentarzu, informując że Kościół 
katolicki właśnie w tym czasie obchodzi je-
den z najradośniejszych dni w roku. 
Jakby tego było mało w listopadzie Uro-
czystością Chrystusa Króla Wszechświata 
kończy się rok liturgiczny, choć pierwsze 

bożonarodzeniowe wystawy i produkty 
świąteczne pojawiły się już gdzie niegdzie 
zaraz po Wszystkich Świętych. Razem z li-
stopadem odejdzie także do historii Rok 
Wiary ogłoszony przez Ojca świętego Bene-
dykta XVI.  
Listopad zmienia też oblicze przyrody, reszt-
ki kołyszących się na drzewach liści powoli 
opadają na chodniki, przyroda zatrzymuje 
się, układa się do snu, a my jakby temu na 
przekór chwalimy się rocznicą odzyskania 
wolności, po 123 latach niewoli. I tu ko-
lejny paradoks, naród skupiony w trzech 
zaborach, które odcisnęły swoje piętno na 

mentalności obywateli, zdołał połączyć siły 
i wybić się na niepodległość.  
O duszpasterskim wymiarze polskich dróg 
ku niepodległej piszemy w tym numerze 
Naszej Służby. Przypominamy także sylwet-
ki: zmarłego niedawno premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, biskupów, kapelanów i żoł-
nierzy, którzy odeszli na wieczną wartę. 
Co do konieczności wspominania bliskich 
i tych dalszych, którzy odeszli sprzeczności 
na szczęście nie ma… 

Krzysztof Stępkowski

Numer zamknięto 7 listopada 2013 r.

Na okładce: Cmentarz 
Wojskowy na warszawskich 
Powązkach, grób Wacława 
Harasymowicza, żołnierza 
Legionów
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przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz 
jest darem Boga” (Ef 2, 8). Światło wieczne 
przepali duszę żywością Boga do tego stop-
nia, że psalmista zawoła: „Ja rzekłem: Jeste-
ście bogami i wszyscy – synami Najwyższego” 
Ps 82, 6). „Wieczność to czas, w którym (…) 
posiadamy” Boga (św. Franciszek Salezy) (…)
W czyśćcu są „ci, którzy umierają w łasce
i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze cał-
kowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni 
wiecznego zbawienia, przechodzą po śmier-
ci oczyszczenie, by uzyskać świętość koniecz-
ną do wejścia do radości nieba” (KKK 1054). 
Zmarli nic już sobie nie mogą wysłużyć. Du-
sze czyśćcowe czekają na pomoc żywych; na 
ofiarę Mszy świętej, składanej w ich intencji, 
by mogli odpoczywać w pokoju.
„Gdy sprawujemy ofiarę Baranka, uczestni-
czymy w liturgii niebiańskiej i jednoczymy się 
z niezliczonym tłumem, który woła: „Zbawie-
nie w Bogu naszym, Zasiadającym na tronie
i w Baranku” (Ap 7, 10). Zaiste, Eucharystia 
jest bramą nieba, która otwiera się na ziemi. 
Jest promieniem chwały niebieskiego Jeruza-
lem, który przenika cienie naszej historii i rzuca 
światło na drogi naszego życia” (EE, 19) (…) 
Eucharystia promieniuje pobożnym przeży-
ciem i „zaraża”, „rozgrzewa” jej uczestni-
ków, bo posiada moc przemieniającą. Wśród 
pierwszych ludzi przemienionych Paschą była 
Matka Boża, w której zbawcza tajemnica za-
jaśniała najbardziej, a zwłaszcza w momencie 
wniebowzięcia z duszą i ciałem.

 ks. Marek Kwieciński

łym swojego ducha po to, aby żyli, a Hiob 
wyzna: „Potem me szczątki skórą odzieje, 
i ciałem swym Boga zobaczę” (Hi 19, 26). 
Mamy nadzieję, że upodobnią się do Zmar-
twychwstałego – człowieka Jezusa i do Nad-
przyrodzonego Jezusa – Boga dzięki swoje-
mu zmartwychwstaniu: „Chrystus (bowiem) 
zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, 
co pomarli” (1 Kor 15, 20). „Przez człowie-
ka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chry-
stusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy we-
dług własnej kolejności. Chrystus jako pierw-
szy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie 
Jego przyjścia” (1 Kor 21, 21-23), z „wyjątkiem 
syna zatracenia” (J 17, 12), bo człowiek zbu-
dzi się do wiecznego życia lub ku hańbie, ku 
wiecznej odrazie (Dn 12, 1-2).
Jeśli pytamy ze zrozpaczonym Hiobem: 
„Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je 
w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, dia-
mentem, na skale je wyryć na wieki?” (Hi 19, 
25-26), to ratunek znajdujemy u Boga, któ-
ry łaską swoją może oczyścić nieśmiertelną 
duszę winowajcy z kar, nakładając mu karę 
do odpokutowania: „I nie ma w żadnym in-
nym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w którym 
moglibyśmy być zbawieni” (Dz. Ap. 4, 12).
O nich starzec w Apokalipsie powie: „To ci, 
którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili” 
(Ap, 7,14). Zaś św. Paweł w Liście do Efezjan 
napisze: „Łaską bowiem jesteście zbawieni 

Razem ze zmarłymi celebrujemy Najświętszą 
Ofiarę za zbawienie ludzi, wierząc, że kiedyś 
sami staniemy przed obliczem Boga.
Wymownym tego znakiem są ich trumny, 
otulające ziemskie ciała naszych bliskich. Za-
wieszone na katafalku – pomiędzy niebem
i ziemią – przed kościelnym ołtarzem, stają 
się jakby drugą ofiarną przestrzenią z ciała
i duszy, w której dokonuje się dzieło oso-
bistego odkupienia przez zbawienne myśli 
życia w wierze, miłości, nadziei przez śmierć
i ofiarę Chrystusa.
Człowiek w drodze do Boga, w Passze – prze-
chodzi przez swój chrzest śmierci, aby w za-
bitym i zmartwychwstałym Chrystusie iść da-
lej w stronę słońca – światła ku wiecznemu 
istnieniu. O tym napisał Adam Mickiewicz: 
„Człowieku, gdybyś ty wiedział, jaka twoja 
władza! (…) Tak czekają twej myśli szatan
i anioły: Czy ty w piekło uderzysz, czy w nie-
bo zaświecisz?”. 
Wieczysta potrzeba zaświatów każe unieść 
duszę ku niebu pisze w „Fauście” Johann 
Wolfgang Goethe. Przez tę szczelinę śmier-
telnego pęknięcia, w człowieczej duszy i cie-
le, pomiędzy materią a duchem, które „my 
widzimy jako ciemny mur, a Bóg – jako bra-
mę” (Walter Flex), zmarli weszli do nieśmier-
telnego mieszkania, w którym wszyscy zmar-
twychwstaną; czy chcą czy nie. Dowiadujemy 
się o tym czytając Apokalipsę św. Jana „Oto 
przybytek Boga z ludźmi (…) I otrze z ich oczu 
wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie” 
(Ap 21, 3-5),dlatego też w prefacji modlimy 
się: „Życie Twoich wiernych o Panie zmienia 
się, ale się nie kończy”. (…)
Podczas pogrzebów słychać często słowa 
św. Pawła Apostoła do Rzymian, które przy-
pominają o tym, że „w śmierci należymy do 
Pana” (Rz 4, 18). „Nikt nie umiera dla siebie: 
(…) jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana”
(Rz 14, 7-8). Zmarli stają przed Najświętszym; 
„twarzą w twarz”. W Księdze Ezechiela Bóg 
obiecuje, że otworzy grób, udzieli zmar-

Człowiek przechodzi przez chrzest śmierciCzłowiek przechodzi przez chrzest śmierci

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Rozważanie pochodzi ze zbioru adoracji „Zostań z nami, Panie”, którego autorem 
jest ks. płk Marek Kwieciński, kapelan Wojskowego Instytutu Medycznego. W wy-
danym niedawno zbiorze adoracji zamieszczonych zostało pięćdziesiąt biblijnych 
rozważań eucharystycznych. Ks. Kwieciński chętnie posługuje się w nich słowami 
Starego i Nowego Testamentu, nawiązuje do bogatej tradycji Kościoła i czerpie
z nauk bł. Jana Pawła II. Teksty adoracji ułożone są zgodnie z cyklem roku liturgiczne-
go. Książka posiada imprimatur biskupa polowego Józefa Guzdka.

Red.

Droga ku niej wiodła przez epopeję powstań 
narodowych. Przez budzenie – w rozmaity 
sposób – uśpionych sumień polityków i wład-
ców krajów Europy, przypominanie o tym 
szczególnym akcie politycznego cynizmu, ja-
kim była zbrodnia rozbiorów Rzeczypospoli-
tej dokonana przez Prusy, Austrię, Rosję. Dro-
gę ku Niepodległej wskazywała wielka poezja 
doby romantycznej, formująca świadomość 

narodową, gruntująca pewność, że „spra-
wiedliwość będzie/ Jedno wiem tylko Polska 
zmartwychwstanie” (Zygmunt Krasiński). Ku 
niej prowadziła wiara święta, ukazując per-
spektywę nadziei, zawierzając polski los Bo-
żej Opatrzności. Jej sens i moralną wartość 
ukazywały sytuacje szczególnej społecznej 
solidarności, jak choćby w okresie poprze-
dzającym wybuch powstania styczniowego, 

a także, warto o tym wspomnieć, funkcjo-
nowanie specyficznych hierarchii wartości, 
kiedy to krzywdy poniesione z ręki zaborcy 
nobilitowały, a odznaczenia i awanse hańbi-
ły. I chociaż lata zaborów przyniosły również 
przykłady małości ducha, uzewnętrzniające 
się w różny sposób przekonania o trwałości 
istniejącego stanu rzeczy, to przecież postawy 
takie nie stanowiły głównego nurtu polskiego 
życia. 
U progu pierwszej wojny – nazwanej, kiedy 
się zakończyła, Wielką Wojną – podzielo-
ny zaborczymi granicami naród polski był 
świadom swojej podmiotowości, swoich 
wybiegających w przyszłość celów i aspiracji. 
Wybuch wojny w sierpniu 1914 r., choć nie 

Ku NiepodległejKu Niepodległej
Po raz kolejny obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Pamiątkę dnia 11 lis-
topada 1918 r., kiedy Rada Regencyjna – organ władzy zwierzchniej Królestwa Pol-
skiego powołanego przez okupacyjne władze austro-węgierskie i niemieckie – prze-
kazała władzę wojskową przybyłemu poprzedniego dnia do Warszawy Józefowi 
Piłsudskiemu. Ten dzień to symbol odzyskania utraconej przed 123 laty Niepodle-
głości.

11 listopada 1918 – 11 listopada 201311 listopada 1918 – 11 listopada 2013
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że klucz do rozwiązania przyszłości, leży
w rękach samych Polaków, a związki politycz-
ne i wojskowe z poszczególnymi, toczącymi 
między sobą wojnę zaborcami – mają tylko 
charakter taktyczny, stanowią przejściowy 
etap drogi ku Niepodległej. „Wybiła godzina 
rozstrzygająca! Polska przestała być niewolni-
cą i sama chce stanowić o swoim losie. Sama 
chce budować swa przyszłość, rzucając na sza-
lę wypadków własną siłę orężną” – to słowa
z jego odezwy z dnia 10 sierpnia 1914 r., kie-
dy wyruszające z Krakowa pierwsze oddziały 
strzeleckie przekroczyły graniczny, rosyjski 
kordon, rozpoczynając swą historyczną drogę 
ku Niepodległej. 
Już wtedy, w latach Wielkiej Wojny, w per-
spektywie Polski, ku której zbliża się upragnio-
ny czas niepodległości i wolności, ujmowano 
i odnajdywano sens dramatu bratobójczej 
walki Polaków wcielonych – a były ich tysią-
ce – do walczących ze sobą zaborczych armii. 
Wyraził to dobitnie poeta Edward Słoński
w słynnym wierszu tamtej doby, mówiącym 
o tym, „że ta, co nie zginęła, wyrośnie z na-
szej krwi” – żołnierskiej krwi przelewanej pod 
sztandarami Austro-Węgier, Niemiec, Rosji. 
Legiony Polskie, formacje zbrojne powstające 

w Rosji, zawiązana we Francji Błękitna 
Armia gen. Józefa Hallera. Trzy kręgi 
żołnierskiego trudu podjętego w imię 
Polski Jutra. We wszystkich z nich od-
najdziemy obecność księży kapelanów. 
Nieśli w żołnierskie szeregi Chrystusa, 
Jego Ewangelię, prawdy wiary, święte 
sakramenty. Byli tam, gdzie żołnierze, 
także na pierwszej linii, w ogniu walk. 
Zaopatrywali na drogę wieczności 
umierających, służyli rannym, grzeba-
li poległych. Kształtowali żołnierskie 
sumienia. Wychowywali. Zakorzeniali 
w tym co polskie. Ukazywali wartość 
ojczyny, godnej wolności, niepodległo-
ści, stanowienia o własnym losie. Przy-
bliżmy – z konieczności nader skróto-
wo – ich posługę, imiona, drogę… 

Na legionowym szlaku

Legiony Polskie (utworzone 16 sierpnia 
1914) były pierwszą polską ochotniczą 
formacją wojskową, w której zorgani-
zowano służbę duszpasterską. Napły-
wali do nich także kapłani wolontariu-

sze, oddani „sprawie narodowej”. Pierwszym 
z nich był o. Kosma Lenczowski, kapucyn, 
pamiętny kapelan I Brygady Legionów, uka-
zywany z sympatią w wielu wspomnieniach, 
obecny  legionowych piosenkach („Nasz ka-
pelan ma hiszpankę [brodę – przyp. JŁ), wąsy, 
osła i nahajkę”). Swoją posługę (za zgodą 
księcia-biskupa krakowskiego Adama Sapie-
hy) rozpoczął nocą z 7 na 8 sierpnia 1914 r.
od spowiedzi strzelców szykujących się do 
marszu ku rosyjskiej granicy. Ojciec Patrycjusz 
Antosz, księża Henryk Ciepichałł, Kazimierz 
Konopka, Józef Panaś, Stanisław Żytkiewicz 
to najbardziej znani, popularni, zapisani
w tradycji legionowej kapelani. Początkowo 
w swej  posłudze natrafiali na poważny dusz-
pasterski problem. Bowiem wielu legionistów, 
szczególnie tych z pierwszego zaciągu, zwią-
zanych ideowo z ruchem socjalistycznym, 

było nieskłonnych do praktyk religijnych, 
do życia wedle busoli wiary. Przysparzało to 
sporo trudności, czasem wręcz konfliktów.
Z biegiem czasu sytuacja uległa zmianie. 
Przyszły traumatyczne przeżycia na polu 
walki, pytania, problemy, które kapelani byli 
zdolni podejmować. Począł przyciągać ku 
nim ich styl posługi kapłańskiej, otwartej, 
przyjaznej, radosnej. Także piękno katolickich 
tradycji, które wnosili w żołnierskie życie.
W wielu legionowych wspomnieniach moc-
no utrwaliły się przeżycia z Wigilii na Wołyniu 
w 1915 r., z Pasterki „pod czystym i jasnym 
niebios sklepieniem, wśród wysokich ko-
lumn wspaniałego lasu (…) wśród kadzideł 
bijących pod nieba stropy ognisk polowych”
(bp Władysław Bandurski). Szacunek legioni-
stów budziła obecność kapelanów na pierw-
szej linii, ich odwaga, czasem wręcz brawu-
ra. „W tej chwili ksiądz Żytkiewicz siada na 
swego konika,którego przyprowadził mu or-
dynans. Na pytanie nasze dokąd jedzie, od-
powiada, że jedzie pod druty rosyjskie szu-
kać rannych” – to jeden z takich przykładów 
utrwalonych we  wspomnieniach. 
Duchowego wsparcia posłudze legionowych 
kapelanów udzielał ten szczególny kapelan, 
ks. bp Władysława Bandurski. Hierarcha, który 
zamienił biskupią mitrę i pastorał „na żołnier-
ską czapkę i krzyż, którym błogosławił walczą-
cych za Polskę – kapelan powstającej Polski” 
(Władysław Evert). Wspierał czyn legionowy 
współpracą z Naczelnym Komitetem Naro-
dowym, kaznodziejskim słowem, odezwami, 
strofami wierszy, także dwukrotną obecnością 
wśród legionistów na Wołyniu, na froncie.
Kapelani towarzyszyli legionowej doli i nie-
doli na szlaku I Brygady nad Nidą, w Sando-
mierskiem, Lubelskiem, Podlasiu, Wołyniu, na 
karpackim szlaku II Brygady, podczas kryzysu 
przysięgowego, w formacjach, jakie w jego 
rezultacie powstały (Polski Korpus Posiłkowy, 
Polska Siła Zbrojna). Szczególnym znakiem 
kapelańskiej posługi i ducha wiary obecne-
go w legionowych szeregach jest wyniosły 
krzyż, wzniesiony na przełączy Pantyrskiej
w Karpatach przez żołnierzy II Brygady, z na-
pisem: „Dla ciebie Polsko i dla twojej chwa-
ły”, który, jakże trafnie, ujmuje istotę żołnier-
skiej służby – wtedy i dziś. 

Formacje polskie w Rosji

Legion Puławski zwerbowany na początku 
wojny z polskich ochotników stanowił od-
powiedź na odezwę Wielkiego Księcia Miko-
łaja Mikołajewicza, rosyjskiego Naczelnego 
Wodza, w której m.in. była mowa o możli-
wości odrodzenia Polski. Podczas rezurekcji
w 1915 r. odprawianej przez kapelana, ks. 
Mikołajtysa, żołnierze tej funkcjonującej w ra-
mach armii rosyjskiej polskiej jednostki za-
śpiewali zakazaną pieśń: „Boże, coś Polskę”. 
W Brygadzie Strzelców Polskich (utworzonej 
jesienią 1915 r.), każdy dzień rozpoczynała 
modlitwa przed obrazem Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Kapelanem tej formacji był ks. 
Kazimierz Lutosławski, prekursor skautingu 
polskiego i projektant jego odznaki, która 
stała się pierwowzorem krzyża harcerskiego.
Polskie jednostki wojskowe w Rosji zaczęły się 
zawiązywać po utworzeniu – w następstwie 

miał nic wspólnego ze sprawą polską, otwo-
rzył dla niej nową perspektywę. Przełamał 
bowiem, to było istotne novum, solidarność 
mocarstw rozbiorowych. Niejako automa-
tycznie wyzwolił nadzieję na zmierzch po-
litycznego porządku w Europie ukształto-
wanego podczas Kongresu Wiedeńskiego 
(1815). Co więcej, pierwszy raz od epoki na-
poleońskiej ziemie polskie stały się widow-
nią zbrojnych działań o wymiarze międzyna-
rodowym. Biegły przez nie wojenne fronty, 
niosąc zniszczenie dorobku pokoleń, drama-
ty i nieszczęścia dotykające ludzi. Był tego 
świadom Ojciec Święty Benedykt XV, pisząc 
w liście (z 25 maja 1916 r.) do biskupów pro-
wincji warszawskiej: „Przed oczyma naszymi 
jak widmo, stoi nad wyraz smutne położenie 
Polski, nad którą wichura bojowa srożyła się 
najwięcej”.
To, że ziemie polskie stały się areną krwawej 
wojny generowało działania, których adre-
satem stawała się polska wspólnota. Każde
z trzech zaborczych mocarstw (Austro-Węgry, 
Niemcy, Rosja), poczęło zabiegać o poparcie 
Polaków, formułować polityczne obietnice 
dotyczące przyszłości ich ojczyny. Brak miej-
sca na szersze ukazanie tych projektów. Ich 

wspólnym motywem było postawienie na fo-
rum publicznym – ujmowanej różnie – potrze-
by odbudowy państwa polskiego. W polityce 
polskiej tamtej doby uzewnętrzniły się, także 
w związku z tą perspektywą, zróżnicowane 
poglądy i polityczne projekty. Do podjęcia 
czynnej walki przeciwko Rosji u boku państw 
centralnych nawoływali tzw. aktywiści, ich 
adwersarze, tzw. pasywiści, właśnie w pań-
stwach centralnych (szczególnie w Cesarstwie 
Austro-Węgierskim) pokładali nadzieję na po-
myślne rozwiązanie sprawy polskiej. Umysły 
i serca wielu Polaków ogarnął nurt, który nie 
zgasł w polskim życiu od czasu klęski stycznio-
wego powstania, tlił się przez lata, aby teraz 
się rozpłomienić – nurt niepodległościowy. 
Józef Piłsudski, ten który ten nurt najmocniej 
swym dotychczasowym działaniem wyrażał, 
apelował o aktywność, o czyn, był świadom, 
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rewolucji lutowej w 1917 r. – Rządu Tym-
czasowego, który uznał niepodległość Polski
w granicach etnograficznych. W Dywizji 
Strzelców Polskich z rozrządzenia bp. Jana 
Cieplaka, administratora diecezji mohylow-
skiej, rozpoczęło kapelańską posługę pięciu 
młodych absolwentów Akademii Duchownej 
w Petersburgu, jednym z nich był ks. Tadeusz 
Jachimowski, po latach kanclerz (1919-1933) 
Polowej Kurii Biskupiej. Dywizja weszła w skład
formowanego na terenie Białorusi I Korpu-
su Polskiego, największej polskiej jednostki
w Rosji, swoistego znaku ojczyzny, z którą 
wielu Polaków służących od lat w wojsku car-
skim straciło bezpośredni kontakt. 
Dowódca I Korpusu Polskiego, gen. Józef 
Dowbor-Muśnicki, mimo długich lat służ-
by w Armii Imperium Rosyjskiego (osiągnął
stopień generała lejtnanta), myślał po pol-
sku i o Polsce, m.in. wzór odznaki Korpu-
su nasunęło mu wspomnienie krzyża na 
powstańczej mogile z 1863 r., oglądanej

w rodzinnych sandomierskich stronach 
„przez co związałem czyny pierw-
szego niezależnego wojska polskie-
go z czynami powstańców 63 roku”
(Józef Dowbor-Muśnicki, Moje wspo-
mnienia, Warszawa 1935). Generał 
dbał o religijną formację swych żołnie-
rzy. Nakazywał, aby msze niedzielne, na 
które wojsko przybywało w zwartych 
szykach, były odprawiane możliwie 
jak najuroczyściej. Szybko i sprawnie 
zostało zorganizowane duszpaster-
stwo wojskowe. Na jego czele stał 
dziekan, ks. Jan Pajkert, po odzyskaniu 
Niepodległości Naczelny Kapelan WP. 
Podlegali mu dziekani poszczególnych 
jednostek: ks. Tadeusz Jachimowski, 
ks. Eugeniusz Kapusta, ks., Antoni Nie-
wiarowski; uznaniem cieszył się ks. An-
toni Burzyński, kapelan pułku ułanów 
Krechowieckich. Praca duszpasterska 
oprócz wymiaru stricte religijnego 
miała jeszcze inny istotny aspekt: bu-
dziła narodowego ducha i uodparniała 
także na bolszewicką agitacje, która 

docierała do żołnierzy. Piękne świadectwo 
o kapelanach I Korpusu dał jego dowódca: 
„Nie byli to urzędnicy, ubrani pod cywilne-
mu i wyszkoleni po wojskowemu. Byli to du-
chowni o wyglądzie naszych wiejskich księży 
w sutannach, do których przyzwyczaiło się 
polskie oko; nosili jako jedną wojskową od-
znakę uniformową maciejówkę. Ci księża
w Korpusie byli to głosiciele wiary i naszych 
polskich obyczajów. Przyczynili się oni wielce 
do (…) wyplenienia z duszy polskiego wie-
śniaka i robotnika obcych, wrogich duchowi 
polskiemu naleciałości” (Józef Dowbor-Mu-
śnicki, Krótki szkic do historii I-go Polskiego 
Korpusu, Warszawa 1919). Posługiwali do 
czasu demobilizacji I Korpusu w maju 1918 r. 
Swoistą pamiątką ich posługi był w Bobruj-
sku (zdobytym w styczniu 1918 r. na bolsze-
wikach) wysoki kopiec zwieńczony krzyżem, 
pod którym pochowano ok. dwa tysiące Do-
wborczyków poległych w bitwach i utarcz-
kach z bolszewikami.

Kapelani służyli również w II i III Korpusach 
Polskich formowanych przez gen. Eugeniu-
sza de Hennig-Michaelisa na Ukrainie. Kiedy 
do II Korpusu dotarła po przejściu frontu 
pod Rarańczą II Brygada Legionów płk. Jó-
zefa Hallera (wkrótce dowódcy Korpusu), po 
reorganizacji korpusu, jego dziekanem został  
wspomniany już ks. Kazimierz Konopka, oży-
wiając pracę duszpasterską, wychowawczą
i patriotyczną. 12 maja 1918 r. po przegranej 
z Niemcami bitwie w rejonie Kaniowa II Kor-
pus Polski złożył broń. 

Armia Polska we Francji

Armia Polska we Francji powstała w 1917 r.
z inicjatywy Romana Dmowskiego oraz kie-
rowanego przez niego Komitetu Polskiego 
Narodowego. Utworzyli ją ochotnicy spośród 
Polaków służących w wojsku francuskim,  
jeńców wojennych z armii państw central-
nych, polskiej emigracji z Francji. Jej szeregi 
zasiliły tysiące ochotników ze Stanów Zjed-
noczonych i Kanady, później także izolowani 
we Włoszech jeńcy armii austro-węgierskiej. 
Dużą role w zorganizowaniu ochotniczego 
zaciągu za oceanem odegrali duszpasterze 
polonijni. Dziekanem armii był ks Jan Więc-
kowski, kapłan diecezji płockiej, przed woj-
ną student Uniwersytetu Paryskiego. Latem 
1919 r. ta wielka jednostka (68 tys. żołnierzy 
i 40 kapelanów), zwana Błękitną Dywizją
(od barwy mundurów), dowodzona przez 
Józefa Hallera, przybyła do Polski. 

***
W dniu Narodowego Święta Niepodległości 
wracamy myślami do tych, o których mówi 
pieśń: „Z waszego trudu i znoju Polska po-
wstała, by żyć”. Cząstkę tego „trudu i zno-
ju” stanowi także posługa księży kapelanów
w latach Wielkiej Wojny – głosicieli wiary, 
wartości ojczyny, stróży „naszych polskich 
obyczajów”.

     Jędrzej Łukawy
Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Przykryta biało-czerwoną flagą trumna z cia-
łem b. premiera RP została przeniesiona
z kaplicy Pałacu Prezydenckiego do katedry 
w uroczystym kondukcie z udziałem kom-
panii reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
Żałobnemu przemarszowi przewodniczył bi-
skup Józef Guzdek, towarzyszyli mu ks. ppłk 
Krzysztof Kacorzyk, kapelan przy urzędzie 
Prezydenta RP oraz dominikanin o. Marek 
Pieńkowski OP. 

W Mszy św. uczestniczyły najwyższe wła-
dze państwowe RP z prezydentem Bronisła-
wem Komorowskim i premierem Donaldem 
Tuskiem, marszałkowie Sejmu i Senatu,
b. prezydenci RP, Lech Wałęsa i Aleksander 
Kwaśniewski, przedstawiciele parlamentu 
oraz członkowie Korpusu Dyplomatycz-
nego. Obecny był także przewodniczący 
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.
W chwili rozpoczęcia warszawskich uro-

Był człowiekiem wiary,Był człowiekiem wiary,
nadziei i miłościnadziei i miłości
Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej Polsce, 
spoczął 3 listopada na cmentarzu w podwarszawskich Laskach. Podczas żałobnej 
Mszy św. w archikatedrze warszawskiej, zmarłego w wieku 86 lat polityka żegnali 
politycy z kraju i zagranicy, hierarchowie Kościoła i tysiące wiernych. 
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Transport armii gen. HalleriaTransport armii gen. Halleria

z Francji do Polski, 1919 r.z Francji do Polski, 1919 r.

czystości, w katedrze na Wawelu zabrzmiał 
dzwon Zygmunta.
Metropolita warszawski wskazał na początku 
liturgii, że Tadeusz Mazowiecki szedł drogą 
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wiary w życiu rodzinnym a także 
jako człowiek Kościoła, Polski, Euro-
py i świata. Podejmując decyzje jako 
premier i jako polityk zawsze pytał, 
czy to będzie dobre dla Polski – przy-
pomniał kard. Nycz. Zwrócił też uwa-
gę na pokorny styl z jakim uprawiał 
politykę dodając, że jest to „wielki 
testament, który śp. Tadeusz Mazo-
wiecki wszystkim nam zostawia”.
Homilię wygłosił o. Aleksander Hau-
ke-Ligowski, dominikanin, uczestni-
czący w spotkaniach warszawskiego 
KIK-u, kapelan i uczestnik głodówki 
organizowanej przez Komitet Obrony Robot-
ników w kościele św. Marcina w Warszawie
w maju 1977 roku. Kaznodzieja cytując ko-
lejne błogosławieństwa z Kazania na Górze 
nakreślił duchową sylwetkę Tadeusza Mazo-
wieckiego.
Wspomniał m.in. o pragnieniu sprawiedliwo-
ści, o których mówią błogosławieństwa – to 
znaczy tego, co się należy jako chrześcijani-
nowi, Polakowi obywatelowi, pracownikowi, 
twórcy wartości. – I to wypełniało długi ciąg 
twoich dni, przemycania prawdy, cichej obro-
ny; cierpliwe budowanie przyczółków wolno-
ści z nadzieją na jej poszerzenie w niewiado-
mej przyszłości - mówił dominikanin.
Kaznodzieja podkreślił, że „patrzenie na jego 
cierpliwość, wytrwałość i przemyślność, było 
wspaniałą lekcją tej miłości, która wszystko cier-
pliwie znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, a przy tym nie jest naiwna”. 
Dodał, że miłość ta „dobrze zna cienką granicę 
między kompromisem a kompromitacją i potra-
fi ustrzec się jej przekroczenia”. Dodał, że „mi-
łość nikogo nie spisuje na straty, nie pamięta 
złego i umie współweselić się prawdą”.
O. Hauke-Ligowski zwrócił uwagę, że gdy wy-
buchła „Solidarność”, Mazowiecki mógł dla 
wszystkich stać się autorytetem i „skutecz-
nie przekształcać barykady w Okrągły Stół, 
wspólne rozmowy, ucieranie kompromisów, 
zgody, wolności nie tylko naszej, ale wszędzie 
tam, gdzie za nią tęskniono: na wschodzie, 
zachodzie i południu”.
Podczas modlitwy wiernych odmawianej
w różnych językach proszono Boga o pokój 
w Syrii i na Bliskim Wschodzie, o pojednanie 
między narodami oraz o to, aby dzieła, które 
inicjował i współtworzył Tadeusz Mazowiecki 
miały dobrych kontynuatorów.
Przed zakończeniem liturgii głos zabrał pre-
zydent RP, który podkreślił, że Tadeusz Ma-

zowiecki był człowiekiem prostych, ale wy-
magających i trudnych zasad. Uczył on, że 
„osobista skromność w połączeniu z posta-
wą służby czynią polityków wartościowymi
w oczach współobywateli”.
Bronisław Komorowski żegnał swego przyja-
ciela w imieniu wszystkich osób, które, miały 
szczęście wraz z nim iść „tą samą solidarno-
ściowa drogą ku polskiej wolności”.
Prezydent wymienił zasady szczególnie waż-
ne dla Tadeusza Mazowieckiego, m.in.: „że 
konieczna jest odpowiedzialność za słowa
i czyny; że trzeba dążyć do dobra wspólnego, 
a nie tylko zaspokajania aspiracji jednostek 
czy partii” oraz „że można się różnić, można 
się spierać, nie można się nienawidzić”.

Następcy Tadeusza Mazowieckiego „mogli 
dobudowywać kolejne piętra budowli opartej 
na trwałych fundamentach demokracji samo-
rządności, społecznej gospodarki rynkowej
i na orientacji ku Europie, ku światu zachod-
niemu” – wskazał prezydent RP.
Podczas uroczystości odczytano także tekst 
kondolencji nadesłanych przez Ojca Świętego 
Franciszka. – Był mężem stanu, który dobro 
ojczyzny i narodu przedkładał ponad swo-
je sprawy osobiste – napisał w imieniu Ojca 
Świętego abp Angelo Becciu, substytut Sekre-
tariatu Stanu. Dodał, że funkcję szefa rządu 
Mazowiecki pełnił „z oddaniem i mądrością, 
z poszanowaniem wartości chrześcijańskich
i z żywą wiarą, dając przykład szlachetnego 
zaangażowania na rzecz dobra wspólnego”.
Listy kondolencyjne nadesłali także m.in. pre-
zydenci USA Barack Obama, Niemiec Joachim 
Gauck, Czech Milos Zeman, Litwy Dalia Gry-
bauskaite, a także prezydenci: Estonii, Szwaj-
carii, Macedonii, Bośni i Hercegowiny. Słowa 
żalu i ostatniego pożegnania przekazali kanc-
lerz Niemiec Angela Merkel, a także premierzy: 

Czech, Litwy, Mołdawii, 
Luksemburga, Singapuru 
oraz duchowy przywódca 
Tybetańczyków Dalajlama 
XIV i zwierzchnik Pol-
skiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego
w Polsce abp Sawa.
Bardzo wzruszający cha-
rakter miało też poże-
gnanie wnuków Tadeusza 
Mazowieckiego. – Stracili-
śmy kochającego dziadka, 
który scalał całą rodziną. 
Wiara, nadzieja i miłość, 
którym byłeś wierny, są 
obecne również w na-

szym życiu. Mimo wielkich przeciwności, ja-
kie spotkałeś w życiu, nigdy ich nie porzuciłeś 
– powiedziała wnuczka pierwszego premiera
III RP.
Liturgię, której przewodniczył kard. Kazimierz 
Nycz, koncelebrowało kilkunastu hierarchów, 
m.in. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk
i Prymas Czech kard. Dominik Duka, nuncjusz 
apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.
Po zakończeniu Mszy żałobny orszak wyruszył 
do podwarszawskich Lasek, jak mawiał zmar-
ły premier jego „duchowej ojczyzny”. Trum-
nę z ciałem Tadeusza Mazowieckiego wpro-
wadzono do kaplicy Matki Bożej Anielskiej, 
gdzie modlitwy prowadził kard. Kazimierz 
Nycz wraz z nim abp Tadeusz Gocłowski i bp 
Bronisław Dembowski.
Nad trumną odegrano hymny: polski oraz 
zjednoczonej Europy. W chwili składania trum-
ny do grobu, rozległa się salwa honorowa.
Tadeusz Mazowiecki należał do najbardziej 
znanych publicystów i działaczy katolickich 
okresu PRL, założył i przez wiele lat pełnił 
funkcję redaktora naczelnego „Więzi”. 
W latach 1961-1971 zasiadał w Sejmie PRL 
jako poseł z ramienia Koła Poselskiego Znak. 
Na początku 1976 r. był jednym z sygnatariu-
szy Listu środowiska Znaku, protestu przeciw-
ko zmianie Konstytucji przewidującym wpro-
wadzenie zapisów o przewodniej roli PZPR 
w państwie oraz trwałym i nienaruszalnym 
sojuszu z ZSRR. W tym czasie związał się ściśle 
z opozycją demokratyczną. 
W sierpniu 1980 r. Tadeusz Mazowiecki został 
przewodniczącym komisji doradców Między-
zakładowego Komitetu Strajkowego w Stocz-
ni Gdańskiej. W 1981 i 1989 pełnił funkcję re-
daktora naczelnego „Tygodnika Solidarność”. 
Brał udział w obradach Okrągłego Stołu.
Po częściowo wolnych wyborach 1989 roku 
24 sierpnia w wyniku koalicji zawartej przez 
Solidarność ze Zjednoczonym Stronnictwem 
Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym 
stworzył rząd w którym PZPR zagwaranto-
wała dla siebie stanowiska ministra obrony
i spraw wewnętrznych. Urząd premiera Tade-
usz Mazowiecki pełnił od września 1989 roku 
do grudnia 1990 roku, podał się do dymisji 
po porażce w wyborach prezydenckich. 
Był współtwórcą i przewodniczącym Unii 
Demokratycznej i Unii Wolności; od 2010 r. 
doradcą Prezydenta RP ds. polityki krajowej 
i międzynarodowej. Był Kawalerem Orderu 
Orła Białego.
Zmarł 28 października 2013 roku w Warsza-
wie.
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Biskup Guzdek odmówił modlitwę w inten-
cji poległych w wojnie obronnej Polski 1939 
roku oraz ofiar katastrofy samolotu rządo-
wego pod Smoleńskiem. Przed pomnikiem 
postawił zapalony znicz.
Biskup Guzdek podziękował spotkanym żoł-
nierzom Batalionu Reprezentacyjnego, za 
opiekę nad wojskowymi mogiłami i asystę jaką 
tworzą podczas nawiedzania przez warsza-
wiaków cmentarza. Rozmawiał także z ucznia-
mi SP 63 w Warszawie, którzy uczestniczyli na 
Powązkach Wojskowych w lekcji historii. Pytał 
o postacie historyczne, m.in. o zmarłego w po-
niedziałek premiera Tadeusza Mazowieckiego, 
życzył im też powodzenia w nauce.

Nisko
Uroczystość Wszystkich Świętych skłania do 
zadumy nad własnym życiem i wiecznością. 
W przeddzień święta delegacja żołnierzy 
Garnizonu Nisko oraz WKU w Nisku wraz
z kapelanem Garnizonu udała się na groby 
żołnierzy poległych na misjach w Afganista-
nie, by oddać hołd, złożyć wiązanki kwiatów, 
zapalić znicze oraz pomodlić się, polecić Bogu 
poległych żołnierzy. Jak podkreśla kapelan 
garnizonu ks. mjr Robert Krzysztofiak obec-
ność na cmentarzach to nie tylko „obowiązek 
kroczących po tej ziemi”, ale i potrzeba serca 
braci żołnierskiej. Oddanie hołdu tym, którzy 
oddali swoje życie broniąc wolności w dale-
kiej ziemi. – W sposób szczególny pamiętamy 
o sierż. Łukaszu Krawcu spoczywającym na 
cmentarzu w Jelnej oraz kpr. Michale Kołku 
spoczywającym na cmentarzu w Stalowej 
Woli – powiedział kapelan garnizonu.

Gdynia

W Dzień Wszystkich Świętych i w Dzień Za-
duszny funkcjonariusze Morskiego Oddziału 
Straży Granicznej uczcili pamięć i oddali hołd 
tym, którzy odeszli…

Skierniewice
W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świę-
tych i Dnia Zadusznego młodzież z klas woj-
skowych z Godzianowa i Zespołu Szkół nr 4 
ze Skierniewic porządkowała kwatery woj-
skowe na cmentarzu św. Józefa w Skiernie-
wicach.

Akcja sprzątania tej nekropolii miała nie tyl-
ko wymiar porządkowy ale także edukacyjny. 
Młodzież miała okazję spotkać się z Kazimie-
rzem Figatem, który ją oprowadził po kwate-
rach wojskowych i przybliżył sylwetki i histo-
rię osób, które spoczywają na tym cmentarzu. 
Po akcji sprzątania kwater wojskowych mło-
dzież zapaliła znicze oraz odmówiła modlitwę 
w intencji spoczywających na tym cmentarzu 
żołnierzy, którą poprowadził ks. mjr Paweł 
Piontek, kapelan garnizonu Skierniewice.

Świnoujście
W Świnoujściu podczas Mszy św. w parafii 
wojskowej pw. bł. ks. kmdr ppor. Władysła-
wa Miegonia wspomniano marynarzy, któ-
rzy ponieśli śmierć w czasie pełnienia służby 
na morzu. Następnie jej uczestnicy udali się 
na plażę, gdzie ks. kan. Zbigniew Rzeszótko 
wraz z ks. kmdr. por. Adamem Bazylewiczem, 
proboszczem parafii, przewodniczyli nabo-
żeństwu za zmarłych żołnierzy i pracowni-
ków jednostek wojskowych i handlowych, 
którzy zginęli w odmętach mórz i oceanów.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
8 FOW, Świnoujskiego ZHR, który zabezpie-
czał uroczystość, szczecińskiego klubu Stella 
Maris, świnoujskiej Marynarskiej Rady Opie-
kuńczej, poczty sztandarowe jednostek, por-
tu i największych firm i zakładów działają-
cych na tym terenie. Modlitwy, wspomnienia 
i zadumę zakończyło tradycyjne zapalenie 
zniczy pamięci ofiar morza. 

Kosowo
Dzień Wszystkich Świętych oraz następujący 
po nim Dzień Zaduszny to czas wspomnień 
i zadumy, przywołującej pamięć o tych, któ-
rych nie ma już wśród żywych. Dla żołnier-
skiej społeczności wykonującej zadania man-
datowe w Kosowie to sposobność oddania 
hołdu żołnierzom, którzy na przestrzeni kil-
kunastoletniej służby na Bałkanach złożyli 
najwyższą ofiarę – swoje życia.
31 października delegacja żołnierzy PKW KFOR, 
na czele z dowódcą ppłk. Remigiuszem Zie-
lińskim, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
pomnikiem upamiętniającym śmierć dwóch 
polskich żołnierzy – sierż. Pawła Legenckiego
i sierż. Piotra Mikułowskiego, którzy zginęli 
podczas patrolu 4 marca 2003 r. w miejscowo-
ści Sopot w Macedonii. W uczczeniu pamięci 
poległych żołnierzy oraz modlitwie odprawio-
nej przez kapelana kontyngentu uczestniczyli 
również przedstawiciele Ambasady RP w Mace-
donii. Ppłk Remigiusz Zieliński, dowódca PKW 
KFOR, wpisał się w księdze kondolencyjnej ku 
pamięci premiera Tadeusza Mazowieckiego.
W czasie Mszy Świętej, celebrowanej w dniu 
1 listopada w bazie Camp Bondsteel, a póź-
niej w Camp Nothing Hill na północy Kosowa, 
żołnierze kontyngentu modlili się w intencji 

zmarłych ze swych rodzin oraz poległych ko-
legów. Chociaż z dala od najbliższych, od ich 
mogił i grobów, zapalili światło pamięci dla 
spoczywających w polskiej ziemi.
Celebracja Dnia Wszystkich Świętych to dla 
wojskowej społeczności nieodzowny moment 
w ciągu roku, aby przywołać apel pamięci tych 
naszych braci z żołnierskich szeregów, których 
ferwor walki brutalnie wyrwał z rzeczywistości 
życia. Na bałkańskiej ziemi pozostało dwóch 
z nas, ich to szczególnie nosimy w sercu i pa-
mięci wykonując zadania mandatowe w skła-
dzie Sił KFOR w Kosowie – mówił ks. mjr Wła-
dysław Jasica, kapelan kontyngentu.

Koszalin

29 listopada 2013 roku delegacja żołnierzy 
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Kosza-
linie złożyła kwiaty przy mogile płk. Krzysz-
tofa Smołuchy, który zginął w katastrofie lot-
niczej samolotu wojskowego CASA C-295M 
pod Mirosławcem.

Drawsko
O zmarłych na poligonie drawskim żołnie-
rzach pamiętali ich koledzy, przeżywający 
ćwiczenia „Steadfast Jazz 2013 Land Livex”. 
Lampki zapłonęły między innymi na pasie 
taktycznym Bucierz, przy obelisku upamięt-
niającym ofiary wypadku, do jakiego doszło 
4 kwietnia 2003 roku w czasie ćwiczeń „Do-
nośna Surma 2003”. W katastrofie śmigłow-
ca Mi-24D, należącego do 49 pułku śmigłow-
ców bojowych, śmierć poniosły trzy osoby.
Delegacja zapaliła znicze pod obeliskiem 
upamiętniającym chor. sztab. Stanisława 
Berdzika i plut. Tomasza Kłosowskiego. 

Radom
W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świę-
tych Delegacja Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ z koła nr 45 w Rado-
miu złożyła wiązankę kwiatów oraz zapałiła 
symboliczny znicz pod tablicą poświęconą 
żołnierzom uczestnikom misji poza granica-
mi państwa. Pod przewodnictwem ks. mjr. 
Krzysztofa Smolenia weterani modlili się za 
żołnierzy, którzy pełniąc ofiarną służbę w kra-
ju i poza jego granicami, oddali życie w imię 
najwyższych wartości, jakimi są pokój, wol-
ność, sprawiedliwość i godność człowieka.
Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojo-
wych ONZ reprezentowali: Edward Kowalew-
ski, ks.mjr Krzysztof Smoleń, Wiesław Wabik, 
Stanisław Sujka, Zdzisław Roszczyk, Cezary 
Jawoszek.

(za nadesłanych informacji oprac. Kes.)

Biskup polowy WP Józef Guzdek modlił się 31 października 2013 r. przy grobach 
żołnierzy i kapelanów na Cmentarzu Wojskowym, na stołecznych Powązkach. Bi-
skup Polowy modlił się przy grobie ks. płk Jana Mrugacza, wieloletniego kapelana 
saperów. Chwilę modlitwy poświęcił także uczestnikom Powstania Warszawskiego, 
w kwaterach żołnierzy „Żywiciela”, „Zośki” i „Parasola”. Modlił się i zapalił znicz
w kwaterze „Ł”, w miejscu ekshumacji bohaterów niepodległościowego podziemia.

Pamiętamy o żołnierzach i kapelanachPamiętamy o żołnierzach i kapelanach
p
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Zmarli hierarchowie:

29 XII 2012 r. – abp Ignacy Tokar-
czuk (ur. 1 II 1918 r.), arcybiskup se-
nior archidiecezji przemyskiej, biskup 
przemyski (1965-1992),arcybiskup ad 
personam (1991-1992), arcybiskup 
metropolita przemyski (1992-1993), 
członek Komisji Wspólnej Episkopatu
i Rządu PRL (1967-1989), kawaler Or-
deru Orła Białego (2006). W czasie 
jego posługi w diecezji przemyskiej 
zostało utworzonych 220 nowych pa-
rafii i zbudowanych 430 kościołów. 
Zyskał miano „biskupa niezłomnego”. 
Przeżył 94 lata.

23 I 2013 r. – abp Józef Glemp (ur. 
18 XII 1929 r.), Prymas Polski (1981-
-2009), biskup warmiński (1979-1981), 
arcybiskup metropolita gnieźnieński
i warszawski (1981-1992), kardynał 
od 2 II 1983 r., arcybiskup metropolita 
warszawski (1992-2007), prymas-se-
nior od 18 XII 2009 r., kawaler Orderu 
Orła Białego (2009). Przeżył 83 lata.

5 VI 2013 r. – abp Stanisław Kazimierz 
Nagy SCJ (ur. 30 IX 1921 r.), teolog, 
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, wykładowca Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w Krakowie, bliski 
przyjaciel i wieloletni bliski współpra-
cownik kard. Karola Wojtyły; konse-
krowany na arcybiskupa tytularnego 
13 X 2003 r., kardynał od 21 X 2003 r.,
odznaczony Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
(2008). Przeżył 92 lata.

Zmarli kapelani:

23 II 2013 r. – ks. płk w st. spocz. Stani-
sław Obszyński (ur. 28 III 1937 r.), kape-
lan Ordynariatu Polowego (1969-2001), 
proboszcz parafii wojskowo-cywilnej pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Lub-
linie (1971-1993), dziekan Krakowskie-
go Okręgu Wojskowego w Krakowie 
(1992-1996), uczestnik misji wojskowych 
PKW na Wzgórzach Golan, szef oddziału 
duszpasterskiego Ordynariatu Polowego 
od 1996 r., kapelan honorowy Ojca Świę-
tego od 1995 r., duszpasterz Ligii Obrony 
Kraju. Przeżył 76 lat.

20 VI 2013 r. – Stanisław 
Parysz (o. Medard OFM-
Cap) (ur. 17 XII 1913 r.), 
ostatni kapelan Powstania 
Warszawskiego, gwardian 
w klasztorach w Sędziszo-
wie (1945-1948) i Krośnie 
(1953-1956), rektor ko-
ścioła w Tenczynie (1959-
1963), od 1979 r pracował 
w Nowej Soli, jej Honorowy Obywatel odznaczony Krzyżem Armii 
Krajowej, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski (2008). Przeżył 99 lat.

29 VI 2013 r. – ks. mjr rez. Leszek 
Mencel (ur. 23 V 1953 r.), kapelan Or-
dynariatu Polowego (1994-2012), ad-
ministrator ośrodka duszpasterskiego 
w Mińsku Mazowieckim (1992-1994), 
proboszcz parafii wojskowo-cywilnej 
pw. św. Michała Archanioła w Mińsku 
Mazowieckim (1994-2006), proboszcz 
parafii wojskowej pw. Matki Odkupi-
ciela w Skwierzynie (2006-2012). Prze-
żył 60 lat.

Zmarli kombatanci:

29 XI 2012 r. – Jacek Woźniakowski (ur. 23 IV 1920 r.), uczestnik 
Kampanii Wrześniowej, działacz organizacji konspiracyjnej „Tarcza”, 
adiutant komendanta mieleckiego obwodu AK, związany z „Tygo-
dnikiem Powszechnym” od 1948 r., redaktor naczelny miesięcznika 
„Znak” (1957-1958), współzałożyciel wydawnictwa „Znak” w 1959 r.
i wieloletni jego dyrektor, korespondent „Tygodnika Powszechne-
go” na trzeciej Sesji Soboru Watykańskiego II, wykładowca na KUL, 
członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” (1988), uczestnik obrad „Okrągłego Stołu” (1989), 
pierwszy prezydent Krakowa po upadku komunizmu (1990-1991), 
współzałożyciel i członek Klubu Inteligencji Katolickiej, autor wielu 
książek, m.in. „Zapiski kanadyjskie”, „Co się dzieje ze sztuką”, od-
znaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006). 
Przeżył 92 lata.

17 I 2013 r. – Jadwiga Kaczyńska (ur. 31 XII 1926 r.), matka Jarosła-
wa i Lecha Kaczyńskich, żona Rajmunda Kaczyńskiego, porucznika 
Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, sanitariuszka 
Szarych Szeregów w Świętokrzyskiem ps. „Bratek”, harcerka zastę-
pu „Zioło” w drużynie im. Emilii Plater w Starachowicach, pracownik 
Instytutu Badań Literackich PAN od 1953 r., nauczycielka języka pol-
skiego. Przeżyła 86 lat.

22 IV 2013 r. – płk Hubert Szarejko (ur. 2 XI 1926 r.), kombatant, 
sybirak, berlingowiec, [potomek powstańców listopadowych i stycz-
niowych, syn legionisty i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej oraz 
osadnika wojskowego]. Jego rodzina ocaliła oryginalny sztandar 
szkolny z Wołkowyska przed konfiskatą Sowietów podczas deporta-
cji ludności na tych terenach w 1940 r. Sztandar był przez Szarejkę 
przechowywany przez wiele lat, a następnie przekazany do Muzeum 
Czynu Zbrojnego w Krakowie. Przeżył 86 lat.

Wśród tych, których pożegnaliśmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy są kardynałowie, kapelani, żołnierze, kombatanci
i osoby związane z Wojskiem Polskim. Jeszcze do niedawna mogliśmy ubogacać się ich osobowością, talentami, pracą, posługa 
duszpasterską i doświadczeniem. Dziś czerpiemy z owoców ich działalności. Pozostaną w naszej pamięci.

Pożegnaliśmy ich w minionym rokuPożegnaliśmy ich w minionym roku
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5 VI 2013 r. – por. Mieczysław Kawka (ur. 20 IV 1913 r.), lotnik 213. 
Eskadry Bombardującej I Pułku Lotniczego w Warszawie, bohater 
września 1939 r., żołnierz Armii Krajowej. Przeżył 100 lat.

14 VIII 2013 r. – Feliks Borodzik (ur. 3 III 1925 r.), inżynier lotnictwa, 
instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, przewodniczący Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1995-1999), wiceprzewodniczący 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (1999-2004), odznaczony Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (2008). 
Przeżył 88 lat.

Zmarli dowódcy wojskowi:

4 VIII 2013 r. – gen. broni Stanisław 
Targosz (ur. 23 VI 1948), pilot kla-
sy mistrzowskiej, jeden z pierwszych 
polskich pilotów wyszkolonych na Su-
22, dowódca Sił Powietrznych (2005-
-2007), odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Przeżył 65 lat.

Osoby związane z Ordynariatem Polowym

18 III 2013 r. – ppłk Mirosław Babula, dowódca pododdziałów szkol-
nych Centrum Szkolenia Straży Granicznej, jeden ze świeckich orga-
nizatorów pierwszej parafii Straży Granicznej w Kętrzynie. Przeżył
54 lata.

Osoby związane z Wojskiem Polskim
i służbami mundurowymi 

6 XI 2012 r. – płk Józef Medyk (ur. 8 II 1942 r.), prawnik, pracownik 
sądów wojskowych w Poznaniu i Zielonej Górze. W okresie stanu wo-
jennego oddelegowany do sądu wojskowego we Wrocławiu, gdzie 
orzekał w sprawie górników z Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”
w Tychach-Bieruniu oskarżonych o prowadzenie pod ziemią niele-
galnego strajku. Za ich uniewinnienie musiał odejść na urlop. Sędzia 
Sądu Najwyższego (1986-2002), Komisarz Wyborczy w woj. mazo-
wieckim (1998-2007), sędzia Trybunału Stanu od 2007 r., współpra-
cował z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, odznaczony Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przeżył 70 lat.

26 III 2013 r. – Krzysztof Kozłowski (ur. 18 VIII 1931 r.), pierwszy nie-
komunistyczny minister spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Ma-
zowieckiego (1990-1991), szef Urzędu Ochrony Państwa w 1990 r.,
senator I, II, III i IV kadencji (1989-2001), dziennikarz, zastępca re-
daktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” (1965-2007), prezes 
Fundacji „Tygodnika Powszechnego” do 2008 r. Przeżył 82 lata.

17 IV 2013 r. – Wacław Nycz (ur. 19 IV 1954 r.), lotnik, wychowanek 
Aeroklubu Rzeszowskiego, wielokrotny indywidualny i drużynowy 
medalista mistrzostw świata i Europy w lataniu precyzyjnym, a także 
rajdowym, pilot Polskich Linii Lotniczych LOT. Przeżył 58 lat.

23 VIII 2013 r. – Konstanty Miodowicz (ur. 9 I 1951 r.), polityk, dzia-
łacz opozycji w PRL, pracownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Urzędu Ochrony Państwa (1990-1996), szef kontrwywiadu w stop-
niu pułkownika i współtwórca polskich służb specjalnych po 1989 r.,
wieloletni poseł na sejm, członek Komisji Administracji i Spraw We-

wnętrznych oraz Komisji do spraw Służb Specjalnych, odznaczo-
ny pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2013). Przeżył 62 lata.

Polegli na misjach wojskowych w Afganistanie:

23 I 2013 r. – mjr Krzysztof Woźniak, żołnierz Jednostki Wojskowej 
GROM, 36 lat.

20 III 2013 r. – sierż. Paweł Ordyński, żołnierz 12. Brygady Zmechani-
zowanej w Szczecinie, 29 lat.

10 VI 2013 r. – st. chor. Jan Kiepura, żołnierz 1. Brygady Strzelców 
Podhalańskich w Rzeszowie, 35 lat.

3 VIII 2013 r.  – st. chor. Łukasz Sroczyński, żołnierz 12. Brygady Zme-
chanizowanej w Szczecinie, 32 lata.

24 VIII 2013 r. – st. chor. Mirosław Łucki, żołnierz Jednostki Wojsko-
wej Komandosów w Lublińcu, 37 lat. 

2 IX 2013 r. – żołnierz 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego, (z uwagi na prośbę rodziny, nie podajemy persona-
liów poległego żołnierza).

O stale obecnych
Mówiła że naprawdę można kochać umar-
łych
bo właśnie oni są uparcie obecni
nie zasypiają
mają okrągły czas więc się nie spieszą
spokojni ponieważ niczego nie wykończyli
nawet gdyby się paliło nie zrywają się na 
równe nogi
nie połykają tak jak my przerażonego sensu
nie udają ani lepszych ani gorszych
nie wydajemy o nich tysiąca sądów
zawsze ci sami jak olcha do końca zielona
znają nawet prywatny adres Pana Boga
nie deklamują miłości
ale pomagają znaleźć zagubione przedmioty
nie starzeją się odmłodzeni przez śmierć
nie straszą pustka pełną erudycji
nie łączą świętości z apetytem
bliżsi niż wtedy kiedy odjeżdżali na chwilkę
przechodzą obok z niepostrzeżonym ciałem
ocalili znacznie więcej niż duszę

Ks. Jan Twardowski

oprac. Karolina Anna Kwaśniewska
Fot. zdjęcia Wikimedia, archiwum OPWP
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W Eucharystii wzięli udział dowódcy wojsko-
wi, lotnicy, kombatanci, rodzina i przyjaciele 
śp. mjr. pil. Tadeusza Karnkowskiego oraz 
liczne poczty sztandarowe. Wraz z Księdzem 
Biskupem Mszę św. koncelebrowali ks. płk 
Robert Mokrzycki, proboszcz Katedry Polo-
wej oraz ks. Błażej Woszczek z Lublina.
W homilii ks. Robert Mokrzycki rozważał, 
jakie cechy śp. mjr. pil. Tadeusza Karnkow-
skiego przyczyniły się do tego, że „mówimy 
dziś o nim z najwyższym uznaniem”. – Jego 
wyobraźnia, fantazja i upór młodego chło-
paka sprawiły, że marzenia o wojsku stały 
się rzeczywistością. Podczas wojny duma
i patriotyzm wskazywały drogę do mistrzow-
skiego opanowania sztuki podniebnych walk 
z wrogiem. Tuż po wojnie w niełatwych dla 
niego latach, jego pracowitość, systematycz-
ność i ambicja wspierały wrodzone uzdolnie-
nia. Mógł liczyć na wsparcie kochającej żony. 
Zdobył przyjaciół i zyskał uznanie dzięki swej 
otwartości i uczynności. W służbie i pracy był 
wymagający wobec siebie, załogi i podwład-
nych. Kiedy trzeba był twardy i nieustępliwy. 
Lubiany jako kolega, pracownik i sąsiad. Był 
twórcą historii i w czasie wojny, i w czasie 
pokoju – mówił.
Ks. Mokrzycki podkreślił również, że przy-
kład jego życia powinien stanowić dla nas 

– Ktoś powiedział, że jeśli spotykamy tych 
niezwykłych, sami stajemy się lepsi. Jeszcze 
nie tak dawno, bo w maju, w dzień Pierw-
szej Komunii Świętej w naszej parafii, tu 
gdzie stoi trumna, stał kpt. Grzegorz Nicke. 
Stał uśmiechnięty i szczęśliwy, że jego syn za 
parę chwil przyjmie Chrystusa w Eucharystii 
– mówił w homilii ks. płk Marek Karczewski, 
dziekan wojsk lądowych i kapelan Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
Kapelan podkreślił, że tragicznie zmarły ofi-
cer cieszył się bardzo dobrą opinią i uznaniem 
zarówno przełożonych, jak i podwładnych. 
Cechował go życiowy optymizm i serdecz-
ność. Dodał, że jego postawa w krytycznym 
momencie była przejawem bezwarunkowego 
odruchu miłości. – Człowiek może być piękny, 
gdy jest dobry jak chleb, gdy zapomina o so-
bie, gdy ratuje drugiego człowieka, gdy czyni 
to z nakazu serca – powiedział.
Do żegnających oficera rodziny i przyjaciół 

inspirację. – Zostawił nam prze-
konanie, że jutro Polski trzeba 
wspierać o rzeczywistość wiary, 
dziedzictwo wieków, że Polskę 
jutra trzeba budować na moc-
nej skale prawego, obywatel-
skiego sumienia i wrażliwego 
serca – powiedział.
Po Mszy św. urna z prochami mjr. pil. Tade-
usza Karnkowskiego została przewieziona 
do Wilczyna, w pow. konińskim. Tam, w koś-
ciele pw. św. Urszuli, sprawowana była Msza 
św. w jego intencji. Następnie urna w asyście 
wojskowej została przeniesiona na miejsco-
wy cmentarz i złożona w rodzinnym grobie.  
Tadeusz Karnkowski urodził się 27 listopada 
w 1917 r. w majątku Wiśniewa na Kujawach. 
1 września 1939 r. ukończył Szkołę Pod-
chorążych Lotnictwa w Warszawie w stop-
niu podporucznika – oficera technicznego.
W sierpniu 1940 r. znalazł się w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie został pilotem 316. „Warszawskie-
go” Dywizjonu Myśliwskiego, z którym odbył 
serię akcji i lotów operacyjnych. Do grud-
nia 1944 r. wykonał łącznie 84 loty bojowe
i 47 lotów operacyjnych. Zestrzelił co naj-
mniej jeden samolot FW-190, a drugi wspól-
nie z towarzyszącym mu pilotem. Zniszczył
6 bomb latających V-1. W grudniu 1944 r. prze-

dołączyli żołnierze, zarówno toruńskiego 
Centrum jak i wielu innych jednostek wojsko-
wych z całego kraju. Przełożonych reprezen-
towali: Waldemar Skrzypczak, podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
oraz gen. dyw. Andrzej Malinowski, zastępca 
dowódcy Wojsk Lądowych.
Kapitan Grzegorz Nicke rozpoczął służbę 
wojskową w 1994 r., jako podchorąży Wyż-
szej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema 
w Toruniu. Po ukończeniu studiów w szkole 
oficerskiej w 1998 r. pełnił zawodową służbę 
wojskową w 5. pułku artylerii w Sulechowie, 
14. pułku artylerii przeciwpancernej w Su-
wałkach i 6. dywizjonie artylerii samobieżnej 
w Toruniu. Od 2009 r. dowodził kompanią 
wsparcia w dywizjonie zabezpieczenia CSAiU 
w Toruniu.
Do wypadku doszło 8 października podczas 
ćwiczeń. Granat wyrzucony przez jednego
z szeregowych żołnierzy trafił w wał ochron-

szedł w stan spoczynku i został instruktorem
w Angielskiej Operacyjnej Szkole Pilotażu. 
Przed samym końcem funkcjonowania pol-
skiego lotnictwa w Anglii został przeniesiony 
do Dywizjonu 306. W maju 1946 r. prowadził 
ten dywizjon w defiladzie kończącej działal-
ność Polskich Sił Powietrznych w Anglii.
Za zasługi bojowe został odznaczony Krzy-
żem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem 
Walecznych. Wojnę zakończył w stopniu 
kapitana. Do stopnia majora został awan-
sowany w 2008 r. Po wojnie przebywał na 
emigracji. Uczestniczył prawie we wszyst-
kich światowych zjazdach lotników polskich 
organizowanych przez Dowództwo Sił Po-
wietrznych. Ostatni raz w Polsce przebywał 
w sierpniu 2012 r. Zmarł 13 września w New 
Haven, w północno-wschodniej części USA. 
Przeżył 96 lat.

kak/ag

ny przed okopem. Eksplozja groziła żołnie-
rzowi śmiercią. Kapitan Grzegorz Nicke, który 
znajdował się obok, rzucił się mu na pomoc 
i własnym ciałem zasłonił przed wybuchem. 
Niestety eksplodujący granat ranił oficera 
odłamkami w głowę poniżej hełmu. Pomimo 
szybkiego przetransportowaniu go do szpita-
la i starań lekarzy, nie udało się uratować mu 
życia. Miał 37 lat.
– To był bezwarunkowy odruch miłości – po-
wiedział „Naszej Służbie” ks. płk Marek Kar-
czewski. Zdaniem kapelana często bohaterską 
postawę żołnierzy wiąże się z udziałem w mi-
sjach bojowych, zapominając, że także w co-
dziennym życiu zdarzają się sytuacje, w któ-
rych trzeba wykazać się odwagą i ofiarnością.
– Jego czyn świadczy o tym, że bohaterowie 
żyją wśród nas i nie są reliktem dawnych cza-
sów. Trudno ten czyn miłosierdzia, jakim jest 
oddanie życia za swego podwładnego, okre-
ślić innym mianem niż bohaterski – podkreślił. 
Minister Obrony Narodowej mianował kapi-
tana Grzegorza Nicke pośmiertnie do stop-
nia pułkownika, a prezydent RP Bronisław 
Komorowski odznaczył go Krzyżem Zasługi 
za Dzielność.

kes/kak

Biskup polowy WP Józef Guzdek przewodniczył 23 października br. 
Mszy św. pogrzebowej  śp. mjr. Tadeusza Karnkowskiego, pilota 316 dy-
wizjonu myśliwskiego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. De-
cyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został on pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 
zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej.

W piątek, 25 października br. w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny w Toru-
niu odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. płk. Grzegorza Nicke, oficera toruńskie-
go Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU), który zasłaniając swego pod-
władnego przed eksplozją granatu zmarł od odniesionych przy tym ran. Eucharystii 
przewodniczył ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego.

Pożegnanie mjr. Tadeusza KarnkowskiegoPożegnanie mjr. Tadeusza Karnkowskiego

Oddał życie za życieOddał życie za życie

Śp. mjr pil. Tadeusz KarnkowskiŚp. mjr pil. Tadeusz Karnkowski
został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia PolskiOrderu Odrodzenia Polski

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

An
na

 K
w

aś
ni

ew
sk

a



11

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Ks. Ludwik Bombas uro-
dził się 25 sierpnia 1892  r. 
we Lwowie, jako syn Ma-
cieja i Anieli z d. Sawicka. 
Od 1902 r. uczęszczał do 

IV Gimnazjum we Lwowie. Po egzaminie doj-
rzałości w 1910 r. wstąpił do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego we Lwowie, podej-
mując jednocześnie studia na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Lwowskiego. Po świę-
ceniach kapłańskich, które przyjął 27 czerwca 
1915 r. w katedrze lwowskiej z rąk abp. Jó-
zefa Bilczewskiego, metropolity lwowskiego, 
rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz
w Złoczowie. Powołany po kilku miesiącach do 
służby wojskowej w armii austro-węgierskiej, 
został przydzielony do garnizonu w Wiedniu, 
gdzie był kapelanem w szpitalach wojskowych. 
Podjął studia na uniwersytecie w Wiedniu, na 
którym obronił pracę doktorską z teologii.
W listopadzie 1918 r. uczestniczył w obronie 
Lwowa. Był kapelanem V Odcinka (Szkoła 
Sienkiewicza), a następnie I batalionu 4 pułku 
piechoty Legionów, w którego składzie uczest-
niczył w walkach z Ukraińcami w Małopolsce 
Wschodniej. We wrześniu 1919 r. został mia-
nowany proboszczem garnizonu w Wilnie. 
Wolne chwile od służby poświęcał na studia 
na Uniwersytecie Stefana Batorego. W 1920 r. 

został proboszczem 1 Dywizji Piechoty Legio-
nów, w której składzie uczestniczył w walkach 
z bolszewikami. Brał udział w wyprawie kijow-
skiej, walkach odwrotowych z I Armią Konną 
Siemiona Budionnego, bitwie warszawskiej
i operacji niemeńskiej.
Wiosną 1921 r. został starszym kapelanem
w parafii wojskowej garnizonu lwowskiego. 
Niedługo potem objął obowiązki kapelana 
Korpusu Kadetów nr 1 Marszałka Józefa Pił-
sudskiego we Lwowie. W 1934 r. został miano-
wany administratorem parafii wojskowej pw. 
Świętego Kazimierza w Katowicach, gdzie dał 
się poznać jako dobry organizator i budowni-
czy nowoczesnego wojskowego domu para-
fialnego. 19 marca 1938 r. otrzymał awans na 
stopień proboszcza.
W kampanii polskiej 1939 r. był proboszczem 
23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty, należącej 
do Grupy Operacyjnej „Śląsk”, która walczyła
w składzie Armii „Kraków”. W czasie walk do-
stał się do niewoli niemieckiej. Po udanej uciecz-
ce zorganizował zbieranie rannych żołnierzy 
polskich ze wszystkich pobojowisk na Zamojsz-
czyźnie i ich szpitalną pielęgnację w Centrum 
Szpitalnym „Zamość”, które funkcjonowało 
do 20 grudnia 1939 r. Wzięty do niewoli przez 
Niemców, ponownie ucieka. W lutym 1940 r. 
przedostał się do Francji, gdzie objął funkcję 

Ks. podpułkownik Ludwik Bombas (1892–1970) – kapłan archidiecezji
lwowskiej, dziekan Polskich Sił Powietrznych i I Korpusu Polskiego

proboszcza 1 Dywizji Grenadierów. Po walkach 
na polach Szampanii i Lotaryngii w 1940 r. wraz 
z niedobitkami swej dywizji dostał się po raz 
kolejny do niewoli niemieckiej. Skierowany do 
obozu jenieckiego, zbiegł w czasie konwojowa-
nia do Strasburga. Po licznych przejściach przy-
był w połowie listopada 1940 r. do Greenock
w Szkocji, gdzie przydzielono go do służby dusz-
pasterskiej dowództwa I Korpusu Polskiego.
W początkach 1941 r. został dziekanem Polskich 
Sił Powietrznych w Blackpol. W marcu 1941 r. 
wyjechał do Kanady. Jako kapelan Polskiego 
Ośrodka Rekrutacyjnego objeżdżał polskie sku-
piska w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1942 r., zo-
stał dziekanem I Korpusu Polskiego w Szkocji. 
W latach 1946–1948 był kapelanem w Pol-
skim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszcze-
nia. Zdemobilizowany, został proboszczem 
polskiej parafii w Edynburgu. 4 października 
1948 roku kardynał August Hlond mianował 
go rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Szko-
cji. W Edynburgu zorganizował i prowadził 
Akademickie Stowarzyszenie Veritas, Sodalicję 
Mariańską, Koło Powołań oraz Koło Młodzie-
ży. Był nauczycielem w szkole polskiej.
Zmarł 29 marca 1970 r. w Edynburgu. Spoczy-
wa na miejscowym cmentarzu.

Bogusław Szwedo

Jesteśmy świadkami nad-
ciągającego barbarzyńs-
twa, groźnego zjawiska 
określanego dziś mianem 
„nowego ateizmu”. Naj-

bardziej agresywnej wersji walki z Bo-
giem judeochrześcijańskim i Jego Ko-
ściołem. 
Kto tego nie dostrzega, to albo jest w stanie 
„uśmiechniętego nihilizmu”, który jest eufe-
mistycznym określeniem człowieka owład-
niętego głupotą albo śni sen wariata, który 
stracił kontakt z rzeczywistością. Przebudze-
nia z głupawki bywają bolesne. Lekturę książ-
ki Sławomira Zatwardnickiego „Ateizm uro-
jony” warto zatem polecić tym wszystkim, 
którzy kochają Pana Jezusa i Jego Kościół 
obiema komorami serca i półkulami mózgu. 
A chwilowo śpiącym życzą przebudzenia czy-
li nawrócenia na rzeczywistość przenikniętą 
Bogiem z nami czyli Emanuelem. To książka 
przede wszystkim dla apologetów, którzy 
pragną rzeczowo i merytorycznie odpowie-
dzieć na dzisiejszą ofensywę „nowego ate-
izmu” spod znaku Dawkinsa i Hitchensa.
Słowo ofensywa pojawia się tu więc nieprzy-
padkowo, bo mamy do czynienia z wyjątko-
wo agresywną i bluźnierczą wersją walki na 

„Nowy ateizm” czyli antyreligia przeciwników Boga
śmierć i życie o rząd dusz. Wielu już zostało 
uwiedzionych i zaczadzonych wielomiliono-
wymi nakładami książki Richarda Dawkin-
sa „Bóg urojony” oraz zmarłego w 2011 r. 
dziennikarza Christophera Hitchensa „Bóg 
nie jest wielki”. Jak słusznie zauważa Za-
twardnicki, te karykaturalne przedstawienia 
Boga judeochrześcijańskiego, przepojone 
nienawiścią… które mają obrzydzić ludziom 
Boga, więcej mówią o samych autorach niż 
o Bogu samym.
Nawet w dokumencie soborowym „Gaudium 
et spes”, zaliczającym ateizm do „najpoważ-
niejszych zjawisk naszych czasów”, który na-
leży dokładnie badać, nie stwierdzono takiej 
groźnej formy walki z Bogiem, jaką niesie dzi-
siejszy „nowy ateizm”.
Bardzo pięknie i roztropnie więc czyni autor, 
polecając czytelników swojej książki „Ateizm 
urojony” wstawiennictwu św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, heroicznego czciciela Nie-
pokalanej. Gdy toczy się tak zażarta walka 
duchów, Maryja jest najbezpieczniejszą prze-
wodniczką na Jezusowej drodze do Boga 
wcielonego.
Autor porządkuje najpierw pole debaty z ate-
istami, przypominając argumenty ateizmu an-
tropologicznego, scjentystycznego, by przede 

wszystkim zająć się najgroźniejszą jego formą 
– ateizmem dogmatycznym – czyli „nowym 
ateizmem”, który zwulgaryzował argumenty 
obydwu. Autor posiłkuje się tu typologią zasto-
sowaną przez ks. prof. Wincentego Granata
Sławomir Zatwardnicki zwraca również uwa-
gę na dość liczną dziś kategorię niewierzą-
cych, którzy nie odczuwają niepokoju religij-
nego. Ba, nawet nie zaprzątają sobie głowy 
pytaniami egzystencjalnymi. To według przy-
wołanego przez Zatwardnickiego Michaela 
Nowaka tzw. uśmiechnięci nihiliści. Tacy 
twierdzą, że nie ma prawdy obiektywnej, a są
tylko opinie.
– Takie stanowisko oznacza kapitulację rozu-
mu i postępowanie według zachcianek jed-
nostek, zauważa Zatwardnicki.
A tu już zza uśmiechu nihilisty wyziera zło-
wroga twarz totalitaryzmu. Jeśli nie ma praw-
dy obiektywnej, której źródłem jest Bóg… 
To wola dyktatorów urządzi świat i nas sa-
mych. To już przerabialiśmy w XX w. – wieku 
największej hekatomby w dziejach ludzkości. 
Amnezja grozi powtórką jeszcze groźniejszą.
Bo i narzędzia potencjalnej eksterminacji do-
skonalsze.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska 
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Założeniem CLS jest obecność w każdej zało-
dze lub drużynie co najmniej jednego prze-
szkolonego ratownika. Będzie on stanowił 
pomost między rannym żołnierzem na polu 
walki a służbami medycznymi w pododdziale 
lub tymi, które dotrą jako MEDEVAC (ewaku-
acja medyczna) do patrolu czy konwoju.
Szkolenie Combat Lifesaver (CLS) składa się
z wykładów oraz ćwiczeń i obejmuje: udzie-
lanie taktycznej pomocy medycznej ranne-
mu na polu walki i podejmowanie decyzji 
przy udzielaniu tej pomocy pod ostrzałem 
lub bez ostrzału oraz podczas ewakuacji po-
szkodowanych z rejonu zagrożenia; ocenę 
stanu rannego, udrożnienie i kontrolę dróg 
oddechowych; wprowadzanie rurki nosowo-
gardłowej stosowane w przypadkach urazów 

twarzy lub głębokich stanów nieprzy-
tomności; użycie igły large-bore w ura-
zach klatki piersiowej poszkodowanego 
w przypadku konieczności odbarczenia 
odmy; postępowanie z ranami drążący-
mi; tamowanie krwawienia zawierające 
m.in. użycie opatrunku hemostatycznego, 
zapobieganie rozwojowi wstrząsu hipowole-
micznego, użycie stazy taktycznej CAT (zakła-
danie jedną ręką); zakładanie polowej karty 
medycznej; zgłoszenie ewakuacji medycznej 
oraz ewakuację rannego za pomocą noszy 
SKED lub noszy improwizowanych.
Szkolenie zakończyło się egzaminem teore-
tyczno-praktycznym. Wszyscy kapelani ukoń-
czyli kurs z bardzo wysokimi notami. Po egza-
minie nastąpiło uroczyste wręczenie certyfika-

W dniach 14–18 października br. w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego 
w Łodzi odbyło się kolejne szkolenie kapelanów Ordynariatu Polowego w zakre-
sie ratownictwa pola walki (CLS – Combat Lifeserver). W tej edycji kursu uczest-
niczył m.in. ks. dr Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej. Kapelani przez tydzień 
zapoznawali się i doskonalili zdobywane umiejętności pomocy przedmedycznej.

Nowi ratownicy pola walki wśród kapelanówNowi ratownicy pola walki wśród kapelanów

– Myślę, że temat konferencji można zrozu-
mieć dwojako – mówił we wprowadzeniu 
Paweł Bieliński, dziennikarz KAI. – Z jednej 
strony jako pewne stwierdzenie faktu, że for-
macja, jaką mamy dzisiaj może być uważana 
za niewystarczającą dla aktualnych potrzeb 
świata i Kościoła. W związku z tym nie mamy 
takich księży, jakich byśmy mieć chcieli albo 
takich, jacy są nam dzisiaj bardzo potrzebni. 
Natomiast drugi sposób rozumienia tytułu 
jest taki, że pokazujemy pewną zależność: 
jeżeli brakuje odpowiedniej formacji, to nie 
mamy takich księży, jacy są nam dzisiaj po-
trzebni – powiedział.
Ks. bp Zbigniew Kiernikowski, ordynariusz 
siedlecki, zauważył, że to Bóg obiecuje dać 
ludowi „pasterzy według Jego serca” (por. Jer 
3,15). – Nie chodzi o instytucję. Chodzi o to, 
żeby byli ludzie, którzy będą nośnikami rze-
czywistości Bożej – mówił. Podkreślił również, 
że zadaniem wspólnoty kościoła jest modlić 
się o kapłanów, którzy będą obecni pośród 
niej, wedle słów Jezusa: „Żniwo wprawdzie 
wielkie, ale robotników mało; proście więc 
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 
owce między wilki” (Łk 10, 2-3). 
Zdaniem bp. Kiernikowskiego specyfika po-
wołania kapłańskiego ujęta jest w Ewangelii 
św. Marka „I ustanowił Dwunastu, aby Mu 
towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głosze-
nie nauki” (Mk 3,14). – Mają być tak mocno
z Chrystusem, który jest posłany, żeby byli po-
słani. I tak mają przeżywać swoje posyłanie, 
żeby jeszcze bardziej z Nim byli – tłumaczył.

Biskup siedlecki wymienił 
trzy wymiary, które świad-
czą o dojrzałości powołania. 
Są nimi: prawda o sobie, 
Bogu i innych, wolność, któ-
ra jest odpowiedzią na powołanie przez Boga 
oraz gotowość do stracenia siebie. – Często 
kapłaństwo jest dzisiaj pojęte funkcjonalnie. 
Trzeba zdobyć zawód, pozycję i usługiwać lu-
dowi stosownie do zapotrzebowania, ewen-
tualnie brać za to pieniądze. Natomiast to 
jest kwestia wejścia w perspektywę totalnej 
bezinteresowności: Pan mnie powołał, a więc 
chcę z Nim być i dać siebie – podsumował.
O. Józef Augustyn, jezuita, znany rekolekcjo-
nista i kierownik duchowy, podkreślił, że w 
procesie formacji kapłańskiej kluczową rolę 
odgrywa osoba, a nie system. – Księża rosną 
przy księżach, zakonnicy przy zakonnikach, 
tak jak dzieci rosną przy rodzicach (…). Oso-
biste świadectwo życia to najważniejsze i nie-
mal jedyne narzędzie formacji – mówił. 
O. Augustyn zdradził, że nie zawsze grzeczny 
kleryk to dobry kleryk. Czasem ten niegrzecz-
ny jest lepszy, gdyż pokazuje jaki jest napraw-
dę. Dlatego najważniejsza jest konfrontacja 
kleryka z codziennością. – Najistotniejsze jest 
to co jest wewnątrz, motywy działania. To, 
co zewnętrzne musi współgrać z tym, co we-
wnętrzne – powiedział.
Zauważył również, że zbyt skąpo obdarza 
się zaufaniem ludzi młodych. – Coraz bar-
dziej dziwią mnie dyskusje, czy dać klery-
kom komórki, czy nie? Moja odpowiedź jest 
prosta. Jeżeli kleryk nie poradzi sobie z ko-

mórką, to z czym on sobie poradzi? – pytał.
Zdaniem o. Augustyna bardzo ważna jest pra-
ca nad swoimi emocjami, „by móc odróżnić 
własne doświadczenia w sferze emocjonalnej 
od życia wiarą”. – Istnieje w tym miejscu wiele 
zamieszania i niejasności. Jak kleryk źle się czu-
je na modlitwie, to myśli zaraz, że źle się mo-
dli. Jeżeli jest chwilowo zniechęcony, to myśli, 
że nie ma powołania. Brakuje mistrzów du-
chowych, którzy uczyliby seminarzystów od-
różniania tego, co przeżywają w sferze emocji 
od tego, co jest duchowe, nadprzyrodzone. 
Najczęściej życie duchowe nie jest związane
z komfortem psychicznym – podkreślił.
W konferencji wzięli również udział: ks. Miro-
sław Cholewa, redaktor naczelny kwartalnika 
„Pastores” oraz jego zastępca o. Kazimierz 
Pek MIC, którzy dokonali krótkiej prezentacji 
czasopisma. Ks. Cholewa podkreślił również, 
że ważne dla formowania kleryków jest to, 
aby formacja była przez moderatorów semi-
naryjnych podejmowana wraz z klerykami,
a nie „dla kleryków”. – Jeśli tak się dzieje, to 
jest nadzieja, że klerycy zobaczą, że semina-
ryjna droga nie polega tylko na tym, by dojść 
do święceń i „mieć to z głowy”. Jeżeli robi-
my to wspólnie, to młody kleryk rzeczywiście 
dojrzewa przy innych księżach – powiedział.

Karolina Anna Kwaśniewska

W siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 28 października br. odbyła 
się [dziś] konferencja zatytułowana „Brak formacji – brak księży”, 
zorganizowana z okazji 15-lecia kwartalnika „Pastores”. Stanowiła 
okazję do refleksji nad problematyką formacji kleryków w semina-
riach duchownych.  

Co z tą formacją?Co z tą formacją?

ó k bi d i ł

tów, którego dokonał ppłk Sławomir Płucien-
nik, komendant WCKMedu. 
To już trzecia grupa kapelanów, która została 
przeszkolona w łódzkim centrum. Szkolenia 
kapelanów-ratowników potrwają do końca 
listopada, dzięki czemu większość księży bę-
dzie – w razie potrzeby – umiała udzielić fa-
chowej pomocy rannym.  

 ks. ppor. Przemysław Tur
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odpowiedzialny za kształt żołnierskich serc. Po 
Mszy św. delegacja żołnierzy i pracowników 
Sztabu Generalnego złożyła kwiaty w kapli-
cy katyńskiej. W południe w siedzibie Sztabu 
Generalnego odbył się uroczysty apel z okazji 
rocznicy jego utworzenia.
Na początku Mszy św. przy ołtarzu stanął po-
czet sztandarowy Batalionu Reprezentacyjne-
go WP. Eucharystia rozpoczęła się od odśpie-
wania Mazurka Dąbrowskiego.
– Każdy, kto na serio żyje Ewangelią i chce być 
uczniem Chrystusa, musi pamiętać, że nie wy-
starczy być dobrym, ale trzeba być uczciwym, 
czytelnym w swoim postępowaniu i wiernym 
prawdzie – mówił w homilii bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy wskazał na przykład 
św. Jana Chrzciciela, który „nie wszedł w żadne 

układy, nawet za cenę uratowania własnego 
życia, pozostał do końca niezłomny i wierny 
prawemu sumieniu”. Biskup polowy zauwa-
żył, że postawa św. Jana Chrzciciela ma odnie-
sienie także do współczesności; przywołał żoł-
nierzy wyklętych, którzy przeciwstawiwszy się 
władzy ludowej, ponieśli męczeńską śmierć,
a także postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ka-
pelana Solidarności, męczennika za wiarę.
Biskup Guzdek podkreślił, że obecność ka-
dry oficerskiej i pracowników wojska Sztabu 
Generalnego w Katedrze polowej to wyraz 
„dziękczynienia Bogu za wielu wybitnych 
dowódców, którzy wraz ze swoimi współpra-
cownikami znacząco wpłynęli na losy Rzecz-
pospolitej”. – Dziękując za dokonania, które 
zadecydowały o wolności i niepodległości 
naszej Ojczyzny, polecamy ich miłosiernemu 
Bogu. Jednocześnie wspominamy setki tysięcy 
polskich żołnierzy, walczących mężnie „za wol-
ność naszą i waszą” na wielu frontach II wojny 
światowej i innych konfliktów zbrojnych. Było 
to możliwe, gdyż naczelni wodzowie naszej 
armii, wraz ze Sztabem Generalnym, najpierw 
wygrywali bitwę o serca żołnierskie, by potem 
zwyciężać na bitewnych polach – powiedział.

Ordynariusz wojskowy podkre-
ślił, że czuje się „odpowiedzial-
ny za kształtowanie prawych 
sumień i niezłomnych charak-
terów tych oficerów i żołnierzy, 
którzy odwołują się do Boga
i do chrześcijańskich tradycji na-
szego wojska”. – Dlatego sobie 
i Wam stawiam pytanie o stan 
sumienia, o jakość służby Ojczyźnie, o wier-
ność i bezinteresowność. Czy mamy świado-
mość tego, że Bóg patrzy w nasze serca, oce-
nia zamiary i pragnienia, wypowiadane słowa 
i podejmowane czyny? – pytał. 
Biskup Guzdek przypominał o roli, jaką w na-
szych dziejach odegrali ludzie, którzy tak jak 
Jan Chrzciciel byli niewygodni dla władzy, bo 
mówili prawdę i nie kłaniali się okolicznoś-

ciom:
– Dobry i szlachetny człowiek, na-
wet jeśli dysponuje ogromną wiedzą 
oraz wielkim doświadczeniem, może 
w pewnym momencie stać się nie-
wygodny. Ma to miejsce wówczas, 
gdy upomni się o prawdę i gdy na 
pierwszym miejscu stawia dobro 
wspólne, dobro Ojczyzny. Zło będzie 
starało się go zmusić wtedy do mil-
czenia. Jeśli jednak się nie ugnie i nie 
zamilknie, jeśli nie przytaknie złu, na-
wet wbrew posiadanej wiedzy i prze-
konaniom, wówczas zostaje podda-
ny nieuczciwej krytyce, spotykają go 

szykany, zwolnienie z pracy a nawet zesłanie 
na margines życia społecznego i państwo-
wego. A może i życie stracić. Historia powo-
jennej Polski dostarcza wielu argumentów na 
poparcie tej tezy. Jesteśmy dzisiaj świadkami 
ekshumacji ciał zasłużonych oficerów i żołnie-
rzy polskiego podziemia, których nie tylko po-
zbawiono życia, ale ówczesna władza chciała 
także zabić o nich pamięć. W historii naszego 
narodu i Kościoła można by wskazać setki, 
tysiące ludzie, którzy cierpieli prześladowa-
nie a nawet zostali zabici, nie dlatego, że byli 
dobrzy, ale dlatego, że byli niewygodni, znali 
prawdę, mówili prawdę i dawali świadectwo 
prawdzie, mówił bp Guzdek .
Życzył żołnierzom Sztabu Generalnego, aby 
pozostawali ludźmi o „prawych sumieniach”
i „niezłomnych charakterach” oraz strzegli 
„jedności i integralności polskiej armii”. – Bądź-
cie nie tylko dobrzy, ale także odważni i bez-
kompromisowi w służbie dla dobra Ojczyzny. 
Nie kłaniajcie się okolicznościom i nie pozwól-
cie, aby prawda stała za drzwiami. Pamiętajcie, 
że nierzadko milczenie ludzi uczciwych może 
być oznaką słabości i konformizmu. Dzieje się 
tak wtedy, gdy zabraknie nam odwagi, kiedy 

trzeba zająć jasne i zdecydowane stanowisko 
w konkretnej sprawie – podkreślił.
Eucharystię koncelebrowali kapelani ordyna-
riatu polowego: ks. płk Robert Mokrzycki, pro-
boszcz katedry polowej, ks. Janusz Bąk oraz 
ks. ppor. Marcin Janocha. We Mszy św. uczest-
niczyło liczne grono oficerów, podoficerów
i pracowników Sztabu Generalnego. Obecny 
był Szef Sztabu gen. Mieczysław Gocuł, wraz 
zastępcami i szefami poszczególnych pionów 
dowodzenia. Szef Sztabu podziękował bp. 
Guzdkowi za sprawowaną Eucharystię i wrę-
czył mu pamiątkowy, rocznicowy medal z oka-
zji 95-lecia Sztabu Generalnego.
Po Mszy św. gen. Gocuł w towarzystwie swo-
ich zastępców i bp. Józefa Guzdka złożyli 
kwiaty w kaplicy katyńskiej.
W południe w siedzibie sztabu przy ul. Rako-
wieckiej odbył się apel z okazji 95. rocznicy 
powołania Sztabu Generalnego WP z udzia-
łem m.in. Ministra ON Tomasza Siemoniaka. 
– To kluczowa instytucja, jeśli chodzi o nasze 
bezpieczeństwo zewnętrzne, a jej szef od 
przyszłego roku będzie najbliższym współpra-
cownikiem ministra obrony – mówił szef MON 
Tomasz Siemoniak. Do reformy SG nawiązał 
też szef tej instytucji gen. broni Mieczysław 
Gocuł: – Jesteśmy aktywnymi uczestnikami 
złożonego procesu reformowania systemu 
dowodzenia i kierowania siłami zbrojnymi. 
Rolą Sztabu jest dbałość oraz troska o zapew-
nienie właściwego poziomu merytorycznego 
wszystkich rozwiązań systemowych i organi-
zacyjnych” – powiedział.
Sztab Generalny Wojska Polskiego jest na-
czelną jednostką organizacyjną polskich Sił 
Zbrojnych. Do jego zadań należy planowanie 
rozwoju, mobilizacji i kierowania szkoleniem 
Sił Zbrojnych RP. Szef Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego odpowiada za organizację
i przygotowanie do działań organu dowodze-
nia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Do-
wódcy Sił Zbrojnych.
Przed 95 laty, w dniu 25 października 1918 r. 
ukazał się dekret Rady Regencyjnej „O orga-
nizacji Naczelnego Dowództwa i administracji 
wojskowej”. Dekret ten powoływał do istnie-
nia Sztab Generalny. Jego pierwszym szefem 
Rada Regencyjna mianowała gen. Tadeusza 
Jordana-Rozwadowskiego.               kes/dj/jes 

95. rocznicę powołania Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uczczo-
no 25 października 2013 r. Mszą św. w Katedrze polowej WP. Eucharystii 
przewodniczył Biskup Polowy WP Józef Guzdek. W homilii przestrzegał 
oficerów Sztabu Generalnego, przed konformizmem, zwracał uwagę 
na konieczność zachowywania prawdy oraz zachęcał, aby stale dbali 
o prawość sumień. 

Nonkonformistycznie jak św. Jan ChrzcicielNonkonformistycznie jak św. Jan Chrzciciel
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Rok 2013 upływa pod znakiem upamiętnie-
nia 150 rocznicy Powstania Styczniowego. 
Koło Choroszczy pod Białymstokiem, obok 
pomnika na wzgórzu zwanym Szubienicą,
26 października stanęła kamienna płyta z na-
zwiskami powstańców styczniowych. Miesz-
kańcy gminy spotkali się w tym miejscu po 
raz drugi w tym roku. Dziesięć miesięcy temu 
właśnie tu rozpoczęły się podlaskie obchody 
największego narodowego zrywu Polaków. 
Dokładnie 150 lat temu, 26 października 1863 
roku, w Choroszczy odbyła się publiczna eg-
zekucja przez rozstrzelanie Ksawerego Mar-
kowskiego, herbu Szeliga, miejscowego or-
ganizatora konspiracji antyrosyjskiej. Razem 
z nim stracono przez powieszenie zaanga-
żowanych w działalność powstańczą miesz-
kańca wsi Żółtki, Jana Rogowskiego oraz 
włościanina Wincentego Oświęcimskiego.
Rocznicowe obchody rozpoczęła Msza św.

Jednym z głównych motywów filmu są losy 
katolickiego kapelana wojskowego, ks. Jana 
Ziółkowskiego i osoba jego bratanicy, Barba-
ry Tarkowskiej, która poświęciła swoje życie 
odkrywaniu tajemnic związanych ze zbrod-
nią katyńską. Niedawno ukazała się książ-
ka, prezentująca owoc jej pracy związanej
z upowszechnianiem wiedzy na temat kape-
lanów pomordowanych w Katyniu i innych 
miejscach na Wschodzie.
– Od trzech lat realizujemy filmy, które łączy 
tematyka patriotyczno-wojskowo-religijna – 
mówił podczas pokazu ks. Kazimierz Sowa, 
dyrektor stacji Religia.tv. 
Ks. Sowa podkreślił, że przez ten dokument 
twórcy chcieli pokazać nie tylko ostatni etap 
posługi kapelanów II Rzeczpospolitej, który 
zakończył się tragiczną śmiercią, ale również 
zaprezentować, że kapelani w sposób na-
turalny towarzyszyli żołnierzom. – Ten film 
jest wyrazem hołdu, dla tych wszystkich, 
którzy na drodze swego kapłańskiego życia 
wytrwali do końca przy swoich żołnierzach 

w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szcze-
pana w Choroszczy w intencji powstańców 
pochodzących z tamtejszej parafii. Przewod-
niczył jej ks. kmdr por. Zbigniew Rećko, kape-
lan garnizonu Białystok, który wygłosił rów-
nież okolicznościowe kazanie. W koncelebrze 
brał także udział ks. mjr Wiesław Kondraciuk, 
kapelan Podlaskiego Oddziału SG. W Eucha-
rystii uczestniczyli przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych, a także białostockie-
go garnizonu w osobach jego dowódcy, płk. 
Sławomira Kołodziejskiego oraz szefa sztabu 
18 Pułku Rozpoznawczego, ppłk. Zbigniewa 
Kruczkowa. Nie zabrakło również dziatwy 
i młodzieży z miejscowych szkół wraz z ich 
pocztami sztandarowymi. Po liturgii uczest-
nicy przeszli za miasto, na pagórek nazywa-
ny dziś Szubienicą. To nie tylko najokazalsze 
miejsce pamięci poświęcone powstańcom 
styczniowym na Białostocczyźnie, ale też naj-

i ginęli wraz z nimi w dołach śmierci – po-
wiedział.
Dyrektor religii.tv podziękował Barbarze Tar-
kowskiej za pomoc i udostępnienie wielu do-
kumentów, bez których ten film z całą pew-
nością nie mógłby powstać. Przypomniał, że 
efektem pracy Barbary Tarkowskiej jest książ-
ka poświęcona duchownym zamordowanym 
na Wschodzie.
Ks. Sowa podkreślił, że film posiada walor 
ekumeniczności i prezentuje posługę kapela-
nów wszystkich wyznań, służacych w ówcze-
snym Wojsku Polskim, którzy zginęli w Katy-
niu. – Decydując się na prowadzenie pracy 
duszpasterskiej także w obozach jenieckich 
podzielili losy swoich żołnierskich współbra-
ci i ponieśli śmierć w lasach Katynia i innych 
miejscach kaźni na Wschodzie – powiedział.
Film oparty jest na publikowanych często 
po raz pierwszy oryginalnych pamiątkach 
po zamordowanych kapelanach wojsko-
wych, wspomnieniach ich bliskich oraz do-
kumentach historycznych gromadzonych

starsze. – W zasadzie od roku 1984. Tu na tym 
wzgórzu zwanym Szubienicą po raz pierwszy 
razem z ojcem postawiliśmy krzyż brzozowy 
mniej więcej w tym miejscu gdzie stoi obecnie 
pomnik. To było pierwsze po stu dwudziestu 
jeden latach upamiętnienie – wspomina Jan 
Adamski z Towarzystwa Przyjaciół Chorosz-
czy. Pięć lat później na wzgórzu stanął po-
mnik upamiętniający powieszonych w tym 
miejscu przez kozaków dziesięciu bohaterów 
Powstania Styczniowego. 
Na maszt, przy dźwiękach hymnu narodo-
wego, wciągnięta została flaga państwo-
wa. Prof. Adam Czesław Dobroński, historyk
z Uniwersytetu Podlaskiego w Białymstoku, 
wspomniał m.in., że obecny rok upmięt-
nienia powstania pomógł w odtworzeniu 
wielu pomników. Przedstawiciele żyjących 
potomków powstańców styczniowych od-
słonili pamiątkową tablicę, którą poświęcił 
kapelan garnizonu, ks. kmdr por. Zbigniew 
Rećko. Następnie odbył się Apel Poległych 
z salwą honorową oraz złożenie wieńców
i zapalenie zniczy pamięci. Uroczystość zakoń-
czyła modlitwa Anioł Pański, podczas której 
rozbrzmiał 150. razy dzwon wolności, zawie-
szony przy pomniku na wzgórzu Szubienica. 
Wojskową asystę wystawił 18 Białostocki Pułk 
Rozpoznawczy.

x.ZR/jes

w Muzeum Katyńskim, Ordynariacie Polowym
i Memoriale - Polskim Cmentarzu Wojskowym 
w Katyniu. Zdjęcia do filmu były realizowane 
latem 2013 r. na terenie Polski (Warszawa, 
Kraków) i Rosji (Katyń, Kozielsk, Smoleńsk).
– Jestem bardzo poruszony tym filmem – po-
wiedział po projekcji Naszej Służbie minister 
Tomasz Siemoniak.
Szef resortu obrony podkreślił, że wraz z kad-
rą dowódczą stara się, „aby wojsko polskie 
było bliskie tradycji katyńskiej” i przypo-
mniał, że wyrazem tego jest powstające 
Muzeum Katyńskie, tworzone jako oddział 
Muzeum Wojska Polskiego. – Ten film, choć 
skromny w środkach wyrazu, naprawdę jest 
bardzo poruszający, przypomina, że ofiarami 
zbrodni katyńskiej byli także kapelani, którzy 
trwali przy swoich żołnierzach. Pokazuje też 
jak rodziny pomordowanych dbają o pamięć 
o nich i jak w czasach PRL próbowali ożywiać 
tę pamięć. Film ten jest też hołdem dla tych 
wszystkich, którzy tyle zrobili, aby pamięć 
o ofiarach Katynia nie przeminęła – powie-
dział.
Film dokumentalny „Śmierć ich połączyła. 
Kapelani katyńscy” miał już swoją premierę 
telewizyjną 17 września w religii.tv, ale jak 
zapowiadają twórcy w tym roku będzie jesz-
cze kilkakrotnie zaprezentowany na antenie 
stacji. Najbliższa emisja filmu na antenie 
religii.tv odbędzie się 23 listopada o godzi-
nie 23.30.

Krzysztof Stępkowski

Doświadczenie powstania styczniowego to depozyt pamięci pokolenia 1863, który 
musi być poniesiony w przyszłość. Doskonale z wagi tego doświadczenia dziejo-
wego zdawali sobie sprawę nie tylko ci, co podjęli decyzję o jego wybuchu, ale 
też wielcy duchem polskości rodacy, tacy jak sługa Boży Prymas Wyszyński, który
w kościele św. Krzyża w Warszawie wygłosił słynne kazanie na 100 rocznicę Powsta-
nia Styczniowego.

„Śmierć ich połączyła. Kapelani katyńscy” to tytuł filmu dokumentalnego ukazu-
jącego losy duchownych towarzyszących polskim oficerom – jeńcom wojennym 
zgładzonym w katyńskim lesie. Specjalny pokaz odbył się 30 października w pała-
cu Arcybiskupów Warszawskich. W uroczystej prezentacji filmu wzięli udział m.in. 
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, Tomasz Siemoniak, minister obrony 
narodowej, bp Józef Guzdek, biskup polowy WP oraz bp Jerzy Pańkowski, prawo-
sławny ordynariusz wojskowy. Film wyreżyserowany przez Tomasza Bardoscha po-
wstał przy współpracy stacji religia.tv i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych.

Tablica na wzgórzu Szubienica
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Pokaz prasowy filmu o kapelanach katyńskichPokaz prasowy filmu o kapelanach katyńskich

150 uderzeń dzwonu wolności150 uderzeń dzwonu wolności
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Warszawa
W katedrze polowej 18 października 2013 r. Mszą św. uczczono 70-lecie działalności 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (RZAWP). W Eucharystii 
udział wzięli m.in. Bernard Ładysz, obchodzący niedawno jubileusz 90-tych urodzin,
z małżonką Leną Rymkiewicz-Ładysz, Rudolf Poledniak, Józef Sojka i Lucjan Mazurek. 
W homilii bp Józef Guzdek podkreślał: – Musicie być świadomi tego, że poprzez swoją 
twórczość objawiacie także swoją osobowość. Odnajdujecie w sztuce nowy wymiar
i niezwykły środek wyrażania swojego rozwoju duchowego. Poprzez swoją działal-
ność artystyczną wchodzicie w dialog z innymi. Wasze artystyczne dokonania mówią
o Was, pozwalają poznać Wasze wnętrze i ukazują szczególny wkład każdego z Was
w dzieje kultury – mówił. Ordynariusz wojskowy podziękował artystom RZAWP za wie-
loletnią współpracę z Ordynariatem Polowym i życzył im, aby nadal przemieniali „ludz-
kie umysły i serca muzyką i śpiewem otwierając je na spotkanie z Bogiem i drugim 
człowiekiem”. – Kościół Was potrzebuje, ale i Wy potrzebujecie Kościoła. Niech wiara 
będzie inspiracją do dalszej, pięknej służby Bogu i Ojczyźnie, człowiekowi i Kościołowi 
– powiedział.  
Po Mszy św. chór RZAWP wystąpił z kilkunastominutowym koncertem, podczas które-
go zaprezentowana została wiązanka pieśni i piosenek wojskowych. 
Zespół jest laureatem wielu prestiżowych nagród oraz zdobywcą multiplatynowych, 
platynowych, diamentowych i złotych płyt m.in. za albumy „Żołnierskie kolędowanie”, 
„Do Ciebie, Polsko” i „Pieśń ojczysta”. Został także odznaczony Nagrodą Benemerenti 
przyznaną przez  Biskupa Polowego.                                                                     kes

Świętoszów 
Biskup polowy Józef Guzdek 16 października 2013 r. podczas sprawowania Mszy św. 
w parafii pw. św. Floriana w Świętoszowie udzielił sakramentu bierzmowania młodzie-
ży. Świadkami sakramentu wielu z nich byli żołnierze XIV zmiany PKW w Afganistanie. 
W Eucharystii udział wzięli dowódca i żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej.
– Jesteście gotowi i umocnieni Duchem Świętym, by wykonać zadanie do końca. Macie 
iść na krańce świata, by tam świadczyć i chronić życie – mówił Ksiądz Biskup w homilii. 
– Każdemu z Was towarzyszy trwoga o przyszłość, bliższą i dalszą. Ale nie trzeba się 
bać. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Człowiek wierzący nigdy nie jest samotny. 
Trzeba tylko wierzyć i korzystać z darów, którymi obdarza nas Duch Święty: mądrość
i roztropność, odwaga i męstwo, a przede wszystkim dar bojaźni Bożej – powiedział.
Mszę św. koncelebrowali kapelani jednostek należących do „Czarnej Dywizji” oraz księ-
ża z pobliskich parafii.                                                                                              K.P.

Jarosław 
Przy garnizonie w Jarosławiu  8 października 2013 r. powstał klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK „Harnaś” skupiający żołnierzy 14. dywizjonu artylerii samobieżnej oraz 
21. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej. Utworzenie klubu ma być uhonorowaniem 
55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. – Sprawdzia-
nem przed jego założeniem była Akcja Honorowego Krwiodawstwa przeprowadzona
w jednostce 29 sierpnia tego roku przez ekipę z Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przy użyciu mobilnego punktu poboru krwi, 
tzw. krwiobusa. Spośród zarejestrowanych 58  żołnierzy, krew oddało 51. Zebrano 
wówczas 23 litry, tego niczym niezastąpionego leku” – powiedział ppłk Ryszard Su-
galski, dowódca 14das.                                                                                      Z.W.

Przemyśl
W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Kró-
lowej Polski w Przemyślu 24 października 2013 r. 
sprawowana była Msza św. w intencji żołnierzy, 
funkcjonariuszy i pracowników Garnizonu Prze-
myśl, który obchodził 95-lecie istnienia. Eucha-
rystii przewodniczył ks. por. Grzegorz Bechta, 
kapelan garnizonu. W tym dniu swoje święto 
obchodził również 5. batalionu strzelców pod-
halańskich. Z tej okazji po Mszy św. ppłk Dariusz 
Czekaj, dowódca formacji  wojskowej, odsłonił 
pamiątkowy odlew z odznaką batalionu, który 
został umieszczony w świątyni. 
Wcześniej tego samego dnia z okazji święta
5. batalionu strzelców podhalańskich odbyła 
się uroczysta zbiórka, podczas której zostały 
wręczone odznaki pamiątkowe i wyróżnienia 
nadane przez Związek Żołnierzy Wojska Pol-
skiego oraz odznaczenia dla Honorowych Daw-
ców Krwi. 
25 października na przemyskim rynku miał miej-
sce uroczysty apel z okazji święta garnizonu. 
Uhonorowano m.in żołnierzy, którzy brali udział 
w misjach w Afganistanie, a także najbardziej 
zasłużonych żołnierzy 5. batalionu strzelców 
podhalańskich. Uroczystość zakończyła defilada 
wojskowa.                                            B.K./kak

Kielce
Uczestnicy ćwiczeń dowódczo-sztabowych pk.
Bagram XIV 27 października 2013 r. wzięli 
udział we Mszy św., której przewodniczył ks. 
mjr Rafał Kaproń, kapelan XIV zmiany PKW
w Afganistanie. Eucharystia sprawowana była
w kaplicy polowej w kieleckim Centrum Przy-
gotowań do Misji Zagranicznych. W homilii ks. 
Rafał Kaproń powiedział, że każdy wierzący 
człowiek powinien naśladować postawę celnika 
z Ewangelii św. Łukasza, który „nie śmiał na-
wet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi
i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 
(Łk 18, 13). Wyraził również pragnienie, „aby-
śmy przed Bogiem stawali jako ludzie pokorni, 
proszący o miłosierdzie dla siebie, ale także dla 
osób, które Bóg stawia na naszej drodze”. 
Ćwiczenia, które mają na celu certyfikację do-
wództwa i sztabu XIV zmiany PKW w Afganista-
nie, trwały od 25 do 30 października.           J.B.




