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PAPIESK A INTENCJA NA MA JPAPIESK A INTENCJA NA MA J
Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, kierowała misją Ko-
ścioła, głoszącego Chrystusa wszystkim narodom.

Numer zamknięto 22 maja 2014 r.

Na okładce:
Harcerze przy żołnierskich grobach,
Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino,
18 maja 2014 r.

dyskutując i mo-
dląc się! Będąc 
pewnymi, że plotki, zawiści, zazdrości, nigdy 
nie mogą prowadzić do zgody, harmonii i po-
koju. Także Duch Święty ukoronował tamto 
porozumienie, a to pozwala nam zrozumieć, 
że kiedy pozwalamy, aby Duch Święty nas 
poprowadził, to On nas prowadzi nas do 
harmonii, jedności i poszanowania różnych 
darów i talentów. Czy to dobrze zrozumieli-
ście? Żadnych plotek, zawiści i zazdrości! Czy 
to zrozumieliście?
Niech Maryja Panna pomaga nam być po-
słusznymi Duchowi Świętemu, abyśmy umieli 
wzajemnie się szanować i coraz bardziej jed-
noczyć się w wierze i miłosierdziu, mając serce 
otwarte na potrzeby braci.

Watykan, 18 maja 2014,
rozważanie papieża Franciszka
przed modlitwą „Regina caeli”

zgromadzanie poszerzone także o uczniów
i wspólnie przedyskutowują kwestię. Wszy-
scy. Rzeczywiście problemów nie rozwiązuje 
się udając, że nie istnieją! Piękna jest ta szcze-
ra konfrontacja między pasterzami a innymi 
wiernymi. W ten sposób dochodzi do podzia-
łu zadań. Apostołowie złożyli propozycję, 
która została akceptowana przez wszystkich: 
oni poświęcą się modlitwie i posłudze słowa, 
podczas gdy siedmiu mężczyzn, diakoni, za-
opiekują się stołami dla ubogich. Tych sied-
miu wybrano nie dlatego, że byli ekspertami
w tych sprawach, ale jako ludzi uczciwych
i dobrej reputacji, pełnych Ducha Świętego 
i mądrości. Są ustanowieni w swej posłudze 
przez nałożenie rąk Apostołów. W ten spo-
sób, od tego niezadowolenia, narzekania, 
pogłosek o faworyzowaniu i nierównym trak-
towaniu dochodzi się do rozwiązania. Spie-
rając się, dyskutując i modląc się – tak roz-
wiązuje się konflikty w Kościele. Spierając się, 

Dzisiaj czytanie z Dziejów Apostolskich ukazu-
je nam, że także w Kościele pierwotnym poja-
wiają się pierwsze napięcia i pierwsze rozbież-
ności. W życiu istnieją konflikty, problemem 
jest to, jak się z nimi zmierzyć. Do tego czasu 
jedności wspólnoty chrześcijańskiej sprzyjała 
przynależność do jednej grupy etnicznej i tej 
samej kultury żydowskiej. Ale kiedy chrześci-
jaństwo, które z woli Jezusa jest skierowane 
do wszystkich narodów, otwiera się na greckie 
środowisko kulturowe, zaczyna brakować tej 
jednorodności i pojawiają się pierwsze trud-
ności. Wkrada się niezadowolenie, pojawiają 
się skargi, pogłoski o faworyzowaniu i nierów-
nym traktowaniu. Pomoc Wspólnoty na rzecz 
osób potrzebujących – wdów, sierot i w ogóle 
ubogich – zdaje się uprzywilejowywać bar-
dziej chrześcijan pochodzenia żydowskiego, 
niż innych.
Wówczas, w obliczu tego konfliktu aposto-
łowie biorą sytuację w swoje ręce: zwołują 

Spierając się, dyskutując i modląc sięSpierając się, dyskutując i modląc się
– tak rozwiązuje się konflikty w Kościele– tak rozwiązuje się konflikty w Kościele

Bp Wojciech PolakBp Wojciech Polak
nowym metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polskinowym metropolitą gnieźnieńskim i Prymasem Polski
Bp Wojciech Polak, dotychczasowy sekretarz 
generalny Konferencji Episkopatu Polski, zo-
stał 17 maja 2014 r. mianowany przez Ojca 
Świętego Franciszka arcybiskupem metropo-
litą gnieźnieńskim i Prymasem Polski. 49-letni 
biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnień-
skiej zastąpi na tym urzędzie abp. Józefa 
Kowalczyka, którego rezygnację z posługi 
przyjął papież.
Bp Wojciech Polak urodził się 19 grudnia 
1964 r. w Inowrocławiu. Studia filozoficz-
no-teologiczne w Prymasowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukoń-
czył uzyskaniem w 1988 r. stopnia magistra
w zakresie teologii moralnej na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 r. 
w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa 
Glempa. 
W latach 1989-1991 bp Polak posługiwał 
jako wikariusz w parafii farnej w Bydgoszczy, 
pełniąc jednocześnie funkcję sekretarza rezy-
dującego tam biskupa pomocniczego gnieź-
nieńskiego Jana Wiktora Nowaka, wikariusza 
biskupiego dla miasta Bydgoszczy. Studiował 
teologię moralną w Akademii Alfonsjańskiej, 
czyli Wyższym Instytucie Teologii Moralnej 
Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego 
w Rzymie. Odbył tam studia licencjackie,
a następnie obronił pracę doktorską na te-
mat eklezjal nego wymiaru grzechu i pojed-

nania w posoborowym nauczaniu Kościoła.
Po powrocie do Polski bp Wojciech Polak roz-
począł w 1995 r. wykłady z teologii moral-
nej w Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, 1 sierpnia 1999 r. 
został mianowany rektorem PWSD. 
W 1998 roku został adiunktem w Zakładzie 
Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu. Rok później został pełno-
mocnikiem dziekana Wydziału Teologicznego 
ds. organizacji studiów w sekcji zamiejscowej 
w Gnieźnie.
8 kwietnia 2003 r. papież Jan Paweł II mia-
nował Wojciecha Polaka biskupem pomoc-
niczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Sakrę bi-
skupią przyjął 4 maja 2003 r. w gnieźnieńskiej 
bazylice prymasowskiej z rąk ówczesnego 
metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka 
Muszyńskiego. Miał wówczas 38 lat i był naj-
młodszym członkiem Konferencji Episkopatu 
Polski i najmłodszym biskupem na świecie.
Jako dewizę biskupią bp Polak przyjął słowa 
św. Pawła Apostola Dominum confiteri Iesum 
(Wyznawać Jezusa jako Pana). Jego stolicą ty-
tularną została Monte di Numidia – diecezja 
istniejąca w pierwszych wiekach chrześcijań-
stwa w północno-wschodniej części dzisiej-
szej Algierii. 
W Konferencji Episkopatu Polski w 2005 r. 
został wybrany odpowiedzialnym za dusz-

pasterstwo powołań w Polsce. W kolejnych 
latach został członkiem Komisji ds. Ducho-
wieństwa, Komisji Charytatywnej i Rady ds. 
Młodzieży przy KEP. W czasie 349. posiedze-
nia plenarnego KEP, 7 października 2009 r., 
został wybrany członkiem Rady Stałej, a pod-
czas kolejnego posiedzenia na Jasnej Górze, 
26 listopada Delegatem Konferencji Episko-
patu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji. 
W 2011 r. został wybrany nowym sekreta-
rzem generalnym Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Jest również przewodniczącym Zespołu 
ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawo-
sławnym, członkiem Zespołu KEP ds. Wizyty 
Ojca Świętego w Polsce 2016 r. oraz człon-
kiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Pol-
ski w 2016 r. Jest również członkiem Komisji 
Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.
Nową posługę bp Wojciech Polak przyjmuje 
w 49 roku życia. W podobnym wieku urząd 
arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego 
objęli: kard. Józef Glemp (52 lata), kard. Ste-
fan Wyszyński (47 lat) i abp Florian Stablew-
ski (50 lat). Nieco młodsi byli: kard. August 
Hlond (45 lat) i kard. Edmund Dalbor (46 lat). 
W chwili obecnej bp Polak jest najmłodszym 
Prymasem w Europie.  

  
Na podst. inf. KAI oprac. kes
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Monte Cassino... Aby zrozumieć miejsce na 
którym stoimy oraz dzieje z nim związane, 
trzeba koniecznie przypomnieć, że Polska 
we wrześniu 1939 roku, zaatakowana przez 
hitlerowskie Niemcy i sowiecką Rosję, nie 
była w stanie sama się obronić. Tymczasem 
świat milczał i przyglądał się biernie konaniu 
młodego państwa. Polska jeszcze raz została 
wykreślona z mapy Europy. Rozpoczęła się 
długa i ciemna noc okupacji.
Nade wszystko należy jednak przypomnieć 
„Golgotę Wschodu” – dramat naszych roda-
ków, którzy doświadczyli wygnania, chłodu 
Syberii, surowości Workuty i bezkresu kazach-
skich stepów. Osadzeni w sowieckich więzie-
niach i łagrach marzyli o wolnej Polsce. Śnili
o powrocie do domu. Tęsknili za spotkaniem
z najbliższymi. Jednak nie pozwolono im na-
wet długo śnić i tęsknić. Setki tysięcy naszych 
rodaków przegrało nierówną walkę z głodem 
i zimnem, morderczą pracą w skrajnie trud-
nych warunkach. Nigdy już nie wrócili do swo-
ich domów. Katyń, Miednoje, Ostaszków, Sta-
robielsk, Twer, Bykownia i wiele innych miejsc 
najpełniej przypominają dramat eksterminacji 
polskiego narodu na „nieludzkiej ziemi”.
Jutrzenka nadziei na wolność zaświtała la-
tem 1941 roku, po zawarciu umowy Sikor-
ski-Majski. Do tworzącej się polskiej armii 
w Buzułuku i Tockoje dotarło ponad 115 
tys. rodaków cudem uratowanych od nie-
chybnej śmierci. Jak wyznał gen. Władysław 
Anders: „Bóg nas uratował z domu niewoli” 
(Bez ostatniego rozdziału, s. 170). Wszyscy 
ocaleni byli przekonani, że „wiara w Opatrz-
ność boską, która sprawiła tak wielki cud 
[…], była wraz z ukochaniem swego narodu 
i kraju największą siłą duchową. […] Starzy 
żołnierze płakali jak dzieci podczas nabo-
żeństwa, pierwszego po tylu latach, gdy za-
grzmiała pieśń Ojczyznę, wolność racz nam 
wrócić, Panie…” (tamże, s. 97).
Przebywszy długą drogę przez Iran, Irak i Pa-
lestynę, żołnierze II Korpusu Polskiego pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa
w maju 1944 roku stoczyli zwycięską bitwę 
o Monte Casino. Za zdobycie tego wzgórza 
zapłacili bardzo wysoką cenę. Około tysiąca 
z nich poległo na polu walki i prawie 3 tys. 
zostało rannych. Niektórzy, konając, mówili: 
„Za Polskę i dla Polski”. Biało-czerwona fla-
ga zatknięta na gruzach benedyktyńskiego 
klasztoru była znakiem, że „jeszcze Polska 
nie zginęła”. Dzięki ofiarnej walce „za wol-
ność naszą i waszą” brama na Rzym została 
otwarta. Możliwy stał się dalszy zwycięski 
marsz przywracający wolność Europie.
Wśród żołnierzy panowało powszechne prze-
konanie, że już niedługo będą mogli wrócić 
do wolnej Polski, za którą tak bardzo tęskni-
li. Po zakończeniu wojny chcieli pisać kolejny 
rozdział naszej narodowej historii w wolnej 
Europie. Ale niestety, nie było im to dane. 

Wspomnienia gen. Władysława Andersa
z lat 1939–1946 noszą znamienny tytuł: Bez 
ostatniego rozdziału. Kończąc je, napisał: 
„Dla innych sprzymierzonych wojna kończy-
ła się wówczas zwycięstwem. Dla Polski nie. 
Żyjemy teraz oczekiwaniem ostatniego roz-
działu… Czekamy i… wierzymy” (s. 16).
Dziś, po upływie 70 lat od historycznego 
zwycięstwa pod Monte Cassino, stoimy na 
cmentarzu wojennym, aby dziękować Bogu 
za męstwo i ofiarę krwi polskich żołnierzy. 
Dziękujemy za charyzmatycznego dowódcę
II Korpusu Polskiego gen. Władysława Ander-
sa, za biskupa polowego Józefa Gawlinę, któ-
rego mogiła także znajduje się na tym cmen-
tarzu. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę 
jego śmierci. Wyrażamy wdzięczność Bogu za 
wszystkich kapelanów, którzy towarzysząc żoł-
nierzom umacniali ich ducha, wlewali w serca 
nadzieję na ostateczne zwycięstwo. Sprawu-
jąc Eucharystię przy Chrystusowym ołtarzu 
wzmacniali wiarę w sens ofiary składanej na 
ołtarzu wolności. Zapewne często powtarzali 
słowa z odczytanego dziś fragmentu Ewange-
lii św. Jana: „Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich”. Objaśniali też wypisane na sztanda-
rach słowa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz „Mi-
łość żąda ofiary”.
Cena, jaką w przeszłości polscy żołnierze 
zapłacili za naszą niepodległość na wielu 
frontach II wojny światowej, miała ogrom-
ne znaczenie dla przyszłości Ojczyzny. Przed 
dwudziestu laty Jan Paweł II napisał: „Jeżeli 
po I wojnie światowej trzeba się było zma-
gać o przywrócenie Polski na mapę Europy, 
to po II wojnie światowej nikt już co do tego 
nie mógł mieć wątpliwości. Naród polski za-
płacił tak wielką cenę, tylu wysiłkami i ofia-
rami okupił swoje prawo do istnienia jako 
państwo, że nawet nasi wrogowie albo – po-
wiedzmy – wątpliwi przyjaciele na Wscho-
dzie i na Zachodzie nie mogli tego prawa 
zakwestionować”.

Panie Generale, dowódco II Korpusu Polskie-
go! Biskupie Polowy, Józefie!

Oficerowie i Żołnierze spoczywający na tym 
wojennym cmentarzu!
Wam, zdobywcom Monte Cassino nie było 
dane napisać ostatniego rozdziału burzliwej 
księgi życia – zamieszkać w wolnej i niepod-
ległej Polsce. Spoczywacie tu, pod lazuro-
wym niebem Italii. Wielu waszych towarzy-
szy broni po zakończeniu II wojny światowej 
musiało szukać miejsca na obczyźnie, w pań-
stwach, które stały się ich drugą ojczyzną. 
Tam żyli i pracowali, zakładali rodziny i bu-
dowali domy. Tam też wielu z nich znalazło 
miejsce oczekiwania na zmartwychwstanie.
Dziś chcemy Wam powiedzieć, że ofiara życia 
oraz wierność najwyższym wartościom wy-

Każdy grób żołnierza jest wołaniem o pokój Każdy grób żołnierza jest wołaniem o pokój 
rażonym w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna 
przyniosły plon stokrotny. Spełniły się Wasze 
marzenia o wolnej Polsce. Od 25 lat pisze-
my piękny rozdział historii naszej Ojczyzny, 
niedokończony przez żołnierzy walczących 
pod Monte Cassino. Żyjemy w niepodległym 
państwie, o losie którego decydują jego oby-
watele.
Będziemy o Was pamiętać! O Waszym mę-
stwie będziemy opowiadać kolejnym poko-
leniom. Będziemy ich uczyć wierności warto-
ściom, za które oddaliście życie. Jakże czytel-
nym znakiem potwierdzającym tę obietnicę 
jest warta zaciągnięta przy każdym grobie 
przez polskich harcerzy z kraju i spoza jego 
granic. Mamy nadzieję, że to nasze dziś, jest 
wstępem, do jeszcze lepszego jutra naszej 
Ojczyzny.

Drodzy Weterani, uczestnicy walk o Monte 
Cassino! Droga Młodzieży. Bracia i Siostry,

Każdy grób żołnierza jest wołaniem o po-
kój. Z każdego cmentarza wojennego pły-
nie apel o przebaczenie i pojednanie, dialog
i zaniechanie przemocy. Niech Monte Cassi-
no zdobią czerwone maki, ale niech już ni-
gdy nie piją żołnierskiej krwi. Ludzkość może 
postawić tamę wojnie i przemocy jedynie 
przez poszanowanie przysługujących każ-
demu człowiekowi praw, w tym prawa do 
wolności sumienia i wyznania, do własnej 
kultury i bezpiecznych granic państwa.
Kanonizowany niedawno papież Jan XXIII 
przypominał w encyklice Pacem in terris, 
że trwały pokój można zbudować tylko
w prawdzie i zgodnie z zasadami sprawie-
dliwości (por. Pacem in terris, nr 49-51). 
Zaś święty papież Jan Paweł II wielokrotnie 
przekonywał, że „wojna jest przegraną ludz-
kości”. Ona „nie rozwiązuje problemów, ale 
je mnoży”. „Wojny są często przyczyną ko-
lejnych wojen” – przestrzegał. Jednocześnie 
zapewniał, że „Kościół katolicki nie przestanie 
walczyć przeciw przemocy i angażować się na 
rzecz pokoju w świecie” (Asyż, 1986 r.).
Trzeba więc sadzić drzewa przebaczenia i po-
jednania w nadziei, że wyrośnie las pokoju.
Ołtarz i krzyż są dla nas źródłem duchowej 
siły, przebaczenia i miłości. Krzyż Chrystusa 
wciąż odnosi zwycięstwo, dając nam udział 
w Jego zwycięstwie nad nienawiścią, prze-
mocą i śmiercią. Jednocześnie wzywa, aby 
zaprzestać rzucania kamieni. Jest czas na 
bliskość. Czas na pisanie nowej, piękniejszej 
historii współczesnej Europy.
Wołajmy z tego miejsca donośnym głosem: 
chcemy chodzić drogami pokoju! Niech usły-
szą nas wszyscy ludzie dobrej woli. Niech 
z przekonaniem powtórzą: tak, pokój jest 
możliwy. Amen.

+ bp Józef Guzdek
Biskup Polowy WP

Homilia wygłoszona przez bp. Józefa Guzdka podczas Mszy św. w 70. rocznicę bitwy o Monte CassinoHomilia wygłoszona przez bp. Józefa Guzdka podczas Mszy św. w 70. rocznicę bitwy o Monte Cassino

Fo
t. 

ar
ch

iw
um

 k
s.

 p
łk

. S
G

 Z
bi

gn
ie

w
a 

Kę
py



4

Msza św. rozpoczęła się od odegrania hym-
nów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki 
Włoskiej. Na cmentarzu stanęła Kompania 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego.
– Dzisiaj stajemy przy ołtarzu Eucharystii, 
która jest dziękczynieniem. Stajemy przy oł-
tarzu po to, by ofiarę życia i cierpienia tysię-
cy żołnierzy złączyć z ofiarą Jezusa Chrystu-
sa – powiedział na początku Mszy św. kard. 
Nycz. Metropolita warszawski podkreślił, że 
dziś „chcemy uczyć się miłości do Ojczyzny, 
która zawsze wymaga poświęcenia, ofiary
i trudu”. – Chcemy uczyć się odpowiedzial-
ności za Ojczyznę, a także odpowiedzialności 
za kraje bratnie Europy i świata i pomagać 
wtedy, kiedy trzeba pomagać – powiedział.
Dodał, że dziś szczególnie serdecznie wita 
przybyłą na Monte Cassino młodzież. – To 
wy, młodzi będziecie tymi, którzy przecho-
wają pamięć o tych wydarzeniach z historii 
naszej Ojczyzny, która przebiegała po róż-
nych drogach, nie tylko Polski, ale Europy
i świata – powiedział.
W homilii bp Guzdek przypomniał, że 2 Kor-
pus Polski uformował się w większości
z uchodźców wywiezionych w głąb ZSRR
z Polski po 17 września 1939 roku i ewaku-
owanych na mocy porozumienia Sikorski-
Majski zawartego latem 1941 roku. – Do 
tworzącej się polskiej armii w Buzułuku
i Tockoje dotarło ponad 115 tys. rodaków 
cudem uratowanych od niechybnej śmierci. 
Jak wyznał gen. Władysław Anders: „Bóg 
nas uratował z domu niewoli” – przywołał 
słowa dowódcy 2 Korpusu bp Guzdek.

Serca oddali PolsceSerca oddali Polsce
– Z każdego cmentarza wojennego płynie apel o przebaczenie i pojednanie, dia-
log i zaniechanie przemocy – powiedział podczas Mszy św. na Polskim Cmentarzu 
Wojennym pod Monte Cassino bp Józef Guzdek, Biskup Polowy WP. Eucharystia, 
sprawowana 18 maja w rocznicę zwycięstwa pod przewodnictwem kard. Kazi-
mierza Nycza, metropolity warszawskiego, była centralnym punktem obchodów
70. rocznicy zwycięstwa Polaków w walkach o klasztorne wzgórze.

Biskup polowy podkreślił, że za zdobycie 
wzgórza Polacy zapłacili bardzo wysoką 
cenę, a zatknięcie biało-czerwonej flagi na 
gruzach klasztoru było znakiem, że „jeszcze 
Polska nie zginęła”. – Dziś, po upływie 70 
lat od historycznego zwycięstwa pod Mon-
te Cassino, stoimy na cmentarzu wojennym, 
aby dziękować Bogu za męstwo i ofiarę krwi 
polskich żołnierzy. Dziękujemy za charyzma-
tycznego dowódcę 2 Korpusu Polskiego gen. 
Władysława Andersa, za biskupa polowego 
Józefa Gawlinę, którego mogiła także znaj-
duje się na tym cmentarzu – powiedział.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że pod-
czas walk o Monte Cassino pomoc walczą-
cym żołnierzom nieśli kapelani wojskowi 
„którzy towarzysząc żołnierzom umacniali 
ich ducha, wlewali w serca nadzieję na osta-
teczne zwycięstwo”, a „sprawując Euchary-
stię przy Chrystusowym ołtarzu wzmacniali 
wiarę w sens ofiary składanej na ołtarzu wol-
ności”.
Biskup Guzdek powiedział, że cena, jaką
w przeszłości polscy żołnierze zapłacili za na-
szą niepodległość na wielu frontach II woj-
ny światowej miała ogromne znaczenie dla 
przyszłości Ojczyzny. Przypomniał słowa św. 
Jana Pawła II, który napisał: „Jeżeli po I wojnie 
światowej trzeba się było zmagać o przywró-
cenie Polski na mapę Europy, to po II wojnie 
światowej nikt już co do tego nie mógł mieć 
wątpliwości. Naród polski zapłacił tak wielką 
cenę, tylu wysiłkami i ofiarami okupił swoje 
prawo do istnienia jako państwo, że nawet 
nasi wrogowie albo – powiedzmy – wątpliwi 

przyjaciele na Wschodzie i na Zachodzie nie 
mogli tego prawa zakwestionować”.
Biskup polowy podkreślił, że po zakończo-
nej II wojnie światowej żołnierze 2 Korpusu 
nie mogli wrócić do Ojczyzny. – Dziś chcemy 
Wam powiedzieć, że ofiara życia oraz wier-
ność najwyższym wartościom wyrażonym 
w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna przyniosły 
plon stokrotny. Spełniły się Wasze marzenia 
o wolnej Polsce. Od 25 lat piszemy piękny 
rozdział historii naszej Ojczyzny, niedokoń-
czony przez żołnierzy walczących pod Monte 
Cassino. Żyjemy w niepodległym państwie,
o losie którego decydują jego obywatele
– powiedział.
Biskup Guzdek powiedział, że „każdy grób 
żołnierski jest wołaniem o pokój”. – Z każ-
dego cmentarza wojennego płynie apel
o przebaczenie i pojednanie, dialog i zanie-
chanie przemocy. Niech Monte Cassino zdo-
bią czerwone maki, ale niech już nigdy nie 
piją żołnierskiej krwi.
Ludzkość może postawić tamę wojnie i prze-
mocy jedynie przez poszanowanie przysłu-
gujących każdemu człowiekowi praw, w tym 
prawa do wolności sumienia i wyznania, do 
własnej kultury i bezpiecznych granic pań-
stwa – powiedział. Przywołał słowa z ency-
kliki św. Jana XXIII Pacem in terris, że „trwały 
pokój można zbudować tylko w prawdzie
i zgodnie z zasadami sprawiedliwości”.
– Trzeba więc sadzić drzewa przebaczenia
i pojednania w nadziei, że wyrośnie las po-
koju. (…) Jest czas na bliskość. Czas na pisa-
nie nowej, piękniejszej historii współczesnej 
Europy. Wołajmy z tego miejsca donośnym 
głosem: chcemy chodzić drogami pokoju! 
Niech usłyszą nas wszyscy ludzie dobrej woli. 
Niech z przekonaniem powtórzą: tak, pokój 
jest możliwy – zaapelował.
Mszę św. koncelebrował abp Szczepan We-
soły, biskup senior archidiecezji gnieźnień-
skiej, w latach 1980–2003 delegat ds. dusz-
pasterstwa emigracji polskiej, prał ks. Paweł 
Ptasznik, rektor kościoła Św. Stanisława Bi-
skupa Męczennika w Rzymie i duszpasterz 
polskiej emigracji, obecni byli także kapelani 
ordynariatu polowego.
We Mszy św. uczestniczyło 53 weteranów 
walk o wzgórze, kombatanci z Polski, Włoch, 
Nowej Zelandii oraz Wielkiej Brytanii. Na uro-
czystość przybyła Anna Maria Anders, córka 
gen. Władysława Andersa. Obecni byli pre-
mier Donald Tusk z małżonką, książę Harry, 
wnuk monarchini Wielkiej Brytanii Elżbiety 
II, Jerry Mateparae, gubernator generalny 
Nowe Zelandii, Tomasz Siemoniak, mini-
ster obrony narodowej, Gioacchino Alfano, 
podsekretarz stanu w ministerstwie obrony 
Włoch, przedstawiciele lokalnych władz, 
m.in. Giuseppe Golini Petrarcone, burmistrz 
Cassino i Emilia Zarilla, prefekt prowincji Fro-
sinone, Jan Ciechanowski, kierownik Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa. Obecni byli także Fo
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Od prawej: abp Szczepan Wesoły, biskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej,Od prawej: abp Szczepan Wesoły, biskup senior archidiecezji gnieźnieńskiej,
kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Józef Guzdek, Biskup Polowy kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Józef Guzdek, Biskup Polowy 
Wojska PolskiegoWojska Polskiego
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Polacy mieszkający we Włoszech oraz piel-
grzymi przybyli z Polski.
Na uroczystości przybyło ponad 1500 har-
cerzy z ZHP poza Granicami Kraju, ZHR, ZHP 
oraz Skauci Europy, którzy zaciągnęli wartę 
przy wszystkich grobach żołnierzy spoczy-
wających na Monte Cassino i na ich grobach 
złożyli kwiaty.
Licznie przybyły poczty sztandarowe wojska, 
organizacji kombatanckich oraz szkół noszą-
cych imiona bohaterów bitwy o Monte Cas-
sino. Obecny był także historyczny sztandar 
5. Wileńskiej Brygady Piechoty, wsławionej
w bitwie o klasztorne wzgórze, przechowy-
wany w Instytucie Polskim w Londynie.
Przed błogosławieństwem bp Guzdek wrę-
czył abp. Szczepanowi Wesołemu i ks. inf. 
Stanisławowi Świerczyńskiemu, naczelnemu 
kapelanowi ZHP  Poza Granicami Kraju Me-
dal bł. ks. Jerzego Popiełuszki w podzięce 
za posługę wśród Polonii. – W ten sposób 
chciałbym zwrócić uwagę na środowisko Po-
laków żyjących poza granicami kraju, którzy 
troszczą się o to by historia i pamięć o wy-
bitnych Polakach nigdy nie zaginęły – powie-
dział bp Guzdek.
– Bitwa pod Monte Cassino jest tą szcze-
gólną w naszej pamięci, właśnie dlatego, że 
była ona tak naprawdę bitwą o naszą przy-
szłą wolność – powiedział podczas apelu 
poległych premier Donald Tusk. Dodał, że 
języku polskim nazwa Monte Cassino zrosła 
się ze słowem bohaterowie. – Dumny może 
być naród i jest dumny, kiedy ma takich bo-
haterów - powiedział Donald Tusk.
Prezes Rady Ministrów podkreślił, że Polacy 
z ciągłym wzruszeniem spoglądają na groby 
polskich żołnierzy spoczywających we wło-
skiej ziemi. – Tyle się zmieniło przez te 70 lat, 
tyle nam Polakom zdarzyło się rzeczy drama-
tycznych i pięknych. Przyszły nowe pokole-
nia, świat jest inny, ale jednak, kiedy stajemy 
tu, w tym miejscu i patrzymy na ten święty 
dla nas cmentarz, na odbudowane opactwo, 
zawsze niezmiennie wzruszenie chwyta nas 
za gardło – podkreślił premier. Przypomniał 
słowa gen. Andersa, który mówił, o tych 
wzgórzach, „że są pełne krwi, przelanej za 
wolność, za zdobycie tej wolności”.
Podziękował weteranom bitwy za ich po-
święcenie i bohaterstwo. – Wiem, że mogę 
w imieniu wszystkich Polaków – szczególnie 
młodych – zameldować, że tak jak Wy za-
żarcie i uparcie walczyliście o ten szczyt, tak 
to nowe pokolenie zażarcie i uparcie będzie 
broniło niepodległości i wolności swojej Oj-
czyzny, kiedy będzie taka potrzeba – powie-
dział premier.
Jeden z uczestników bitwy, prof. Wojciech 
Narębski podkreślił, że jej 70. rocznica skła-
nia „do refleksji i zadumy”. – Oczyma wy-
obraźni widzimy znowu, spoczywającego tu 
wśród swoich żołnierzy, naszego wspaniałe-
go dowódcę, generała Władysława Andersa, 
niezapomniane obrazy szturmu Karpatczy-
ków na wzgórze 593, zwane Kalwarią – po-
wiedział.
Podkreślił, że walcząc o Monte Cassino „pol-
scy żołnierze oddali Bogu – ducha, bratniej 
ziemi włoskiej – ciało, a serca – Polsce”. 
Prof. Narębski wspominając walczących
w bitwie Polaków wymienił m.in. artylerzy-

stów i saperów, ułanów, 
żołnierzy wojsk łączno-
ści, zaopatrzeniowców 
oraz lekarzy i sanitariu-
szy. – Nie zapominamy 
również o naszych bry-
tyjskich i amerykańskich 
towarzyszach broni,
z którymi nasz korpus 
wielokrotnie współdzia-
łał w bitwie – powie-
dział.
Podczas uroczystości od-
była się ceremonia prze-
kazania tradycji i etosu 
2 Korpusu organizacjom 
harcerskim i Stowarzy-
szeniu Klubu Przyjaciół 
Szkół i Organizacji Monte Cassino. Weterani 
walk przekazywali flagi poszczególnym or-
ganizacjom harcerskim i Stowarzyszeniu.
Następnie odczytany został apel poległych, 
w którym przywoływano imiona i nazwy do-
wódców, oddziały i poszczególnych żołnie-
rzy, którzy brali udział w szturmie na Monte 
Cassino.
W południe odegrany został hejnał mariac-
ki, który zabrzmiał 70 lat temu, oznajmiając 
światu polskie zwycięstwo. Odśpiewana zo-
stała także pieśń „Czerwone maki na Monte 
Cassino”. Na grobach gen. Andersa i jego 
małżonki, Ireny złożone zostały kwiaty i za-
palone zostały znicze.
18 maja 1944 r. oddziały 2 Korpusu Polskie-
go pod dowództwem gen. Władysława An-
dersa zdobyły ruiny klasztoru benedyktynów 
na Monte Cassino we Włoszech, który był 
wcześniej kilkakrotnie szturmowany przez 
wojska alianckie. W czasie walk zginęło oko-
ło 1000 polskich żołnierzy, a prawie 3000 zo-
stało rannych, a 345 uznano za zaginionych. 
W 1945 r. na Monte Cassino otwarto Polski 
Cmentarz Wojenny, na którym spoczywają 
żołnierze 2 Korpusu Polskiego. W 1970 r. 
pochowano tam zmarłego w Londynie gen. 
Andersa, a w 2011 jego małżonkę Irenę.
Obecnie na cmentarzu znajdują się 1052 
imienne groby polskich żołnierzy. Na miejscu 
wiecznego spoczynku zdobywców Monte 
Cassino wyryto napis: „Przechodniu powiedz 
Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”. 
Na Monte Cassino spoczywa także, zmarły
w 1964 roku, abp Józef Gawlina, biskup po-
lowy z czasów II wojny światowej, a po jej 
zakończeniu duszpasterz emigracji polskiej.

  

Blisko 1500 harcerzy i skautów modliło się 
dzień po uroczystościach rocznicowych w Ba-
zylice św. Piotra w Watykanie podczas Mszy 
św. sprawowanej w intencji organizacji har-
cerskich oraz żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. 
Eucharystię celebrował Biskup Polowy Woj-
ska Polskiego Józef Guzdek. 
W homilii zachęcał harcerzy do naśladowa-
nia św. Jana Pawła II, przyjaciela młodzieży. 
– Pamiętajmy, że „święci nie przemijają”, ale 
wołają o świętość i pragną świętości. „Święci 
nie żądają od nas oklasków, ale byśmy ich 
naśladowali” – przypomniał słowa papieża-
Polaka biskup polowy.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wszy-
scy chrześcijanie są zobowiązani do pomocy 
zagubionym bliźnim. Przypomniał, że Chry-
stus często spotykał się z ludźmi grzeszny-
mi i wątpiącymi. – On zawsze zatrzymywał 
się przy tych, którzy jak Zacheusz, Nikodem, 
Samarytanka, kobieta cudzołożna i wielu in-
nych mieli w swoich sercach odrobinę dobra, 
aby je powiększyć. A jeśli w ich sercach tliła 
się tęsknota za tym, co szlachetne, starał się 
ją podtrzymać i rozpalić – powiedział.
Bp Guzdek przypomniał, że podobne spo-
tkania były udziałem św. Jana Pawła II.
– Naśladujmy więc świętego Papieża w jego 
wychodzeniu do człowieka i pochylaniu się 
nad nim. Dzisiaj też nie brak współczesnych 
Zacheuszów, których serce kryje tęsknotę za 
świętością. Nie brak zagubionych w grzechu 
i źle pojętej wolności synów i córek marno-
trawnych, przy których trzeba się zatrzy-
mać, z miłością na nich spojrzeć, zwrócić się 
do nich po imieniu, aby obudzić pragnienie 
przemiany – przekonywał.
Mszę św. koncelebrowali kapelani harcer-
stwa m.in.: ks. inf. Stanisław Świerczyński, 
naczelny kapelan ZHP poza Granicami Kraju, 
ks. phm. Ronald Kasowski, naczelny kapelan 
ZHP, ks. hm. Wojciech Jurkowski, ks. hm. 
Wojciech Oczkowicz i ks. hm. Łukasz Kondra-
towski oraz kapelani ordynariatu polowego 
ks. Jan Dohnalik, kanclerz kurii polowej i ks. 
płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Gra-
nicznej.
We Mszy św. uczestniczyli druhny i druhowie 
ze Związku Harcerstwa Polskiego, Związku 
Harcerstwa Polskiego poza Granicami Kraju 
oraz Skauci Europy. Oprawę muzyczną za-
pewniła reprezentacyjna orkiestra Chorągwi 
Podkarpackiej ZHP z Żurawicy.
Biskup polowy podziękował organizacjom 
harcerskim za wspólne przeżywanie kano-
nizacji bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II oraz 
za udział w uroczystościach związanych
z 70. rocznicą zdobycia Monte Cassino. Prze-
kazał organizacjom harcerskim pamiątkowy 
medal, Jan Paweł II – syn oficera Wojska Pol-
skiego.
Po Mszy św. uczestnicy liturgii w procesji 
przeszli do grobu św. Jana Pawła II, przy któ-
rym bp Guzdek przewodniczył modlitwie. 
Harcerze wspólnie odśpiewali „Barkę”, ulu-
bioną pieśń Papieża.

Krzysztof Stępkowski

Bp Józef Guzdek wśród harcerzy,Bp Józef Guzdek wśród harcerzy,
Bazylika św. Piotra, 19 maja 2014 r.Bazylika św. Piotra, 19 maja 2014 r.
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„Niechaj pamięć o tej Bitwie trwa nieustannie”„Niechaj pamięć o tej Bitwie trwa nieustannie”
„Bóg dał zwycięstwo. Na Monte Cassino powiewa sztandar polski. Oczy całego świa-
ta zwrócone były na tę twierdzę, którą nieprzyjaciel uważał za symbol swego ho-
noru wojskowego (…) Chylą się dziś przed wami sztandary polskie i i gdziekolwiek 
żyją Polacy, żyje wasza sława, zdobywców klasztoru Monte Cassino. Walczyliście 
nie tylko o ruiny opactwa, nie tylko o drogę Aliantów do Rzymu, ale odnieśliście 
zwycięstwo w walce o wolność i niepodzielność Polski” – tymi słowami Józef Gawli-
na, Biskup Polowy Wojsk Polskich, rozpoczynał list pasterski ogłoszony „w miejscu 
postoju – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – dnia 28 maja 1944 roku”. Był 
ten list żarliwym wyznaniem wiary Pasterza żołnierza polskiego w Bożą Opatrzność 
i wdzięczności Bogu „za moc którą wlałeś w serca nasze, za błogosławieństwo, 
którym darzyłeś nas w boju”, wyrazem podziwu i wdzięczności należnej żołnierzom 
biorącym udział w bitwie, modlitewnej pamięci o tych co „polegli, aby żyła Polska”, 
także życzeń skierowanych do bohaterów zwycięskiej walki, aby na drogach życia 
towarzyszyły im dary Ducha Świętego, a „po szczęśliwie zakończonej wojnie budo-
wali Ojczyznę w duchu Jego miłości i rady”. 
Siedemdziesiąt lat minęło od tamtego zwycięstwa, które biskup Józef Gawlina, witał 
swym arcypasterskim listem. Trwa w pamięci narodu, Kościoła, polskiej wspólnoty. 
Także i w tym roku z żołnierskiego cmentarza na Monte Cassino, gdzie przy grobach 
poległych zaciągnęli wartę polscy harcerze, płynęła modlitwa wdzięczności, słowa 
pamięci i apel o tak potrzebne współczesnemu światu „przebaczenie i pojednanie, 
dialog i zaniechanie przemocy” (bp Józef Guzek, Monte Cassino, 18 V 2014).

pusowi Polskiemu, działającemu w ramach 
8 Armii Brytyjskiej, postanowił powierzyć 
zdobycie klasztoru na Monte Cassino. Ten 
projekt miał swoje źródło w trudnej sytuacji 
politycznej w jakiej w tym czasie znalazł się 
uchodźczy rząd w Londynie i sprawa polska. 
Z chwilą przekroczenia przez Armię Czerwoną 
wschodniej granicy Rzeczypospolitej (5 stycz-
nia 1944) Związek Sowiecki rozpoczął zma-
sowaną, antypolską akcję propagandową, 
m.in. zarzucając 2 Korpusowi unikanie walki
z Niemcami. Również premier Churchill ujaw-
nił swe intencje niezgodne z polską racją 
stanu; w brytyjskim parlamencie (22 lutego 
1944) mówił m.in. o ustępstwach terytorial-
nych, jakich Rzeczpospolita będzie musiała 
dokonać na rzecz Związku Sowieckiego. Gen. 
Alexander uznał, że Polakom trzeba dać szan-
sę spektakularnego zwycięstwa. Mogło nim 
być zdobycie klasztoru na Monte Cassino. 
Gen. Anders wyraził zgodę. Zarówno on, jak 
i jego żołnierze rozumieli, że bitwa o Monte 
Cassino to nie tylko nadzwyczaj trudne żoł-
nierskie zadanie, ale także doniosły akt poli-
tycznej konieczności. Polskie być albo nie być. 
Sądzili, że rzucając na szalę swe życie i krew, 
przyczynią się do jej przechylenia na rzecz od-
zyskania niepodległości ojczyzny i zachowa-
nia jej terytorialnej integralności 

Czwarta bitwa o Monte Cassino 

11 maja o godz. 23 artyleria (224 działa) 
otworzyła ogień. O godzinie pierwszej po 
północy żołnierze 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
i 3 Dywizji Strzelców Karpackich z 12 Pułkiem 
Ułanów Podolskich ruszyli do ataku. Aby za-
chować tajemnicę, dowództwo nie pozwoliło 
na aktywne rozpoznanie terenu przez patrole 
przed rozpoczęciem bitwy. Znano go jedynie 
ze zdjęć lotniczych i map. 
Klasztoru i okolicznych wzgórz broniły do-
borowe odziały elitarnej niemieckiej 1 Dywi-
zji Spadochronowej. Świetnie wyszkolone, 
wprawione w boju. Ich zamaskowane stano-
wiska ogniowe tworzyły zgraną sieć ognia, 
zapewniającą pełną kontrolę podejść i odsło-
niętych miejsc.
Polscy żołnierze prowadzili atak w ciemno-

70. rocznica bitwy o Monte Cassino70. rocznica bitwy o Monte Cassino

prowadzone w ekstremalnie trudnych wa-
runkach terenowych przez oddziały wielu 
narodów, m.in. angielskie, amerykańskie, 
francuskie, indyjskie, nowozelandzkie, po-
łudniowoafrykańskie, kończyły się niepowo-
dzeniem. Nie zdołano przełamać niemieckiej 
obrony. „Dla aliantów, podobnie jak dla Niem-
ców, Cassino nabrało emocjonalnego, niemal 
mistycznego znaczenia” – pisał Mieczysław 
Młotek, historyk tamtej bitwy. W trakcie tych 
działań, 15 lutego 1944 r., zostało doszczęt-
nie zniszczone benedyktyńskie opactwo na 
Monte Cassino, wspaniały zabytek kultury 
chrześcijańskiej, związany z postacią św. Be-
nedykta, dziś jednego z patronów Europy. 
Tamtego dnia 256 alianckich bombowców 
zrzuciło na zabudowania klasztorne 576 ton 
bomb, obracając je w ruinę. 
Gen. Harold Alexander, głównodowodzący 
wojsk sprzymierzonych we Włoszech, za-
planował na wiosnę 1944 r. rozpoczęcie ko-
lejnej ofensywy. Kluczowe znaczenie dla jej 
powodzenia miało zdobycie masywu Monte 
Cassino, ryglującego skutecznie dolinę rzeki 
Liri, którą biegła droga na Rzym. 
Gen. Władysław Anders został poinformo-
wany (24 marca), że gen. Alexander 2 Kor-

Walka o drogę na Rzym

Bitwa pod Monte Cassino była najcięższą i 
najkrwawszą bitwą zachodnich aliantów 
podczas II wojny światowej. Stanowiła 
kluczowy moment kampanii włoskiej roz-
poczętej 9 lipca 1943 r. lądowaniem wojsk 
alianckich na Sycylii, a następnie desantem 
(9 września) pod Salerno. Wziął w niej udział 
2 Korpus Polski, dowodzony przez gen. 
Władysława Andersa; przetransportowany
21 grudnia 1943 r. do poru Tarent na po-
łudniu Włoch. Ofensywa sprzymierzonych 
przebiegała wolno. Dywizje niemieckie sta-
wiały twardy opór. Dopiero na początku 
stycznia 1944 r. alianci dotarli do niemieckiej 
linii obronnej zwanej Linią Gustawa, silnie 
ufortyfikowanego pasa umocnień w najwęż-
szym, górzystym miejscu Półwyspu Apeniń-
skiego. Przełamanie tej linii otwierało dro-
gę na Rzym. Dla niemieckiego dowództwa 
największe znaczenie w Linii Gustawa – za-
równo militarne jak i propagandowe – miał 
masyw Monte Cassino, zwieńczony staro-
żytnym benedyktyńskim opactwem. Między
12 stycznia a 26 marca 1944 roku rozegra-
ły się trzy bitwy o Monte Cassino. Natarcia
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ściach nocy, w dymie wybuchów, w skali-
stym, usianym minami terenie, ograniczają-
cym widoczność, rażeni zaporowym ogniem 
niemieckich moździerzy i broni maszynowej.
Klasztorne wzgórze poprzedzały dwa rów-
noległe pasma górskie: prawe Widmo–San 
Angelo, lewe: wzgórza 593 i 569. Pomiędzy 
nimi znajdował się zaminowany jar zwany 
Gardzielą. W brawurowym ataku polscy żoł-
nierze zdobyli wzgórze 593, podeszli wraz
z czołgami pod Gardziel, wdarli się na Wid-
mo, podjęli walkę o San Angelo. 
Kiedy nastał dzień, znaleźli się pod krzyżo-
wym ogniem systemu obrony niemieckiej, 
zasypywani lawiną pocisków ze wzgórza 
klasztornego, ze stanowisk ogniowych ukry-
tych w grotach i załomach skalnych, odpie-
rając liczne przeciwuderzenia. Pod wieczór 
gen. Anders wydał rozkaz nakazujący wy-
cofanie się walczących oddziałów na pozy-
cje wyjściowe. Trwające prawie dobę walki 
nie okazały się daremnym trudem. Obrona 
atakowanego zaciekle przez polskich żołnie-
rzy odcinka związała duże siły niemieckie. 
Umożliwiło to sąsiadującemu XIII Korpusowi 
brytyjskiemu utworzenie przyczółku na rzece 
Gari. Ale następnego dnia „jak grom uderzy-
ła w sztab wiadomość prasowa, że alianci 
zgodzili się na tzw. «strefy wpływowe», a ro-
syjska ma sięgać poprzez Polskę do Łaby «To 
chyba niemożliwe»” – tak utrwalił nadejście 
tamtej przygnebiającej wiadomości bp Józef 
Gawlina („Wspomnienia”, 2004).
Drugie natarcie rozpoczęło się rankiem
17 maja. Żołnierze ruszyli tuż za ogniem wła-
snej artylerii, bez oglądania się na straty od 
min i pułapek. Dzięki ogromnemu wysiłkowi 
zajęte zostały istotne dla całości niemieckiej 
obrony punkty – wzgórze 593 i Widmo. Ran-
kiem 18 maja żołnierze 5 Kresowej Dywizji 
zdobyli San Angelo, a opanowanie przez żoł-
nierzy 3 Dywizji Strzelców Karpackich wzgó-
rza 569 otworzyło im drogę ku klasztorowi. 
Atakujący polscy żołnierze jeszcze nie wiedzie-
li, że niemiecki feldmarszałek Albert Kesselring 
po przełamaniu niemieckiej obrony przez XIII 
Korpus w dolinie rzeki Liri, wbiciu się oddzia-
łów 2 Korpusu Polskiego w masyw Monte 
Cassino, także oddziałów francuskich w ma-
syw Ausonia, zrozumiał, że dalszy opór na Li-
nii Gustawa jest bezsensowny; w ciągu nocy
z 17 na 18 maja wycofał większość swych sił.
18 maja o poranku patrol 12 Pułku Ułanów 
Podolskich wszedł na opustoszały teren 
klasztoru. O godz. 9.50 proporczyk pułkowy 
zawisł na ruinach opactwa na górze klasztor-
nej. „Może kiedś jej nazwa będzie znakiem 
wywoławczym naszego pokolenia. Trzeba, 
żeby wiedzieli potomni, że dla nas ta góra 
była najbardziej niedostępnym szczytem 
świata, trudniejszym do zdobycia, niż Mount 
Everest, niż Nanga Parbat. Lecz tędy prowa-
dziła droga do Polski” (Witold Domański, 
„Goniec Karpacki”, maj 1944). Rozległa się 
melodia hejnału mariackiego odegranego 
przez pułkowego trębacza, popłynęła w dół, 
ku skalistym stokom, ku polskim pozycjom. 
19 maja rozpoczęło się zwycięskie natarcie 
na pobliskie miasteczko Piedimonte, zamie-
nione przez Niemców w twierdzę. Droga 
na Rzym została otwarta. Zakończyła się 
sławna bitwa, zapisana w tysiącach żołnier-

skich serc, utrwalona w pamiętnym 
reportażu Melchiora Wańkowiczach 
„Bitwa o Monte Cassino”, pisarskim 
pomniku wystawionym bohater-
stwu polskich żołnierzy, także w set-
kach wspomnień, relacji, utrwalają-
cych legendę Monte Cassino. O za-
żartości toczonych walk świadczyło 
pobojowisko: .„Byłem do głębi po-
ruszony tym, co zdołałem odczytać z 
obejrzenia pola tych zmagań. Schy-
lałem się nad nim i począłem zbierać 
z ziemi odłamki granatów ręcznych i 
pocisków, którymi zasłane było całe to 
pole głazów i kosodrzewiny. Odłam-
ki wydawały mi się jeszcze ciepłe i 
zroszone krwią” (gen bryg. Klemens 
Rudnicki, „Jak przeżywałem bitwę 
pod Monte Cassino”). I było jeszcze 
to, co tak bardzo mocno zapisało się 
w pamięci uczestników tamtej bitwy: 
zbocza wzgórz, zwłaszcza od strony 
mniejszego natężenia ognia, tonęły
w powodzi czerwonych maków.
4 czerwca 1944 r. oddziały sprzymie-
rzonych wkroczyły do Rzymu: najstarszej 
stolicy Europy i stolicy chrześcijaństwa, mia-
sta Ojca Świętego. To był finał trwającej pięć 
miesięcy bitwy o Monte Cassino.

Ta ziemia do Polski należy

Żołnierze II Korpusu Polskiego, zwycięzcy 
spod pod Monte Cassino, Ankony, Bolonii 
byli żołnierzami Europy, obrońcami jej chrze-
ścijańskich tradycji, zagrożonych agresją an-
tyeuropejskiej i antychrześcijańskiej ideologii 
narodowego socjalizmu. Tak jak ich przodko-
wie spod Legnicy (1241) i Wiednia (1683). To 
niezbywalna, trwała wartość ich drogi. Wy-
dobył ją i ukazał Jan Paweł II w swym Liście 
wystosowanym w 50. rocznicę bitwy o Mon-
te Cassino,18 maja 1994 r. Wedle Niego sto-
czona na skalistych zboczach Monte Casino 
bitwa „Była nowym potwierdzeniem owej 
niezłomnej woli życia, dążeniem do pełnej 
niepodległości Ojczyny, które nie opuszcza-
ły nas ani na chwilę” (Jan Paweł II, Monte 
Cassino, 18 maja 1979). I to zarówno wtedy,
w czasie zmagań wojennych, jak i później, 
kiedy „Znaleźliśmy się jako alianci zwycię-
skiej koalicji, w sytuacji pokonanych, którym 
narzucono na czterdzieści lat dominację ze 
Wschodu, w ramach bloku sowieckiego” 
(Jan Paweł II, List na 50. rocznicę bitwy
o Monte Cassino). 
O żołnierzach spod Monte Cassino, mówi się, 
że byli żołnierzami, których zdradził świat.
W ich losie nie dopełniły się słowa narodo-
wego hymnu o drodze „z ziemi włoskiej do 
Polski”. Większość z nich, dawnych miesz-
kańców wschodnich województw RP, łagier-
ników, syberyjskich zesłańców, podjęła decy-
zję o pozostaniu na emigracji. Wymownym 
znakiem pamięci o ich żołnierskiej drodze, 
ofierze, niedopełnionym marszu ku polskiej 
wolności stał się Polski Cmentarz Wojenny 
na Monte Cassino (założony w 1945 r.). Każ-
dy kto tu przybywa, jest pewien, że „Ta zie-
mia do Polski należy, choć Polska daleko jest 
stąd, bo wolność krzyżami się mierzy” (Pieśń 
„Czerwone maki pod Monte Cassino”). 

Ostatni cmentarz wielonarodowej II Rzeczy-
pospolitej. Rzędy żołnierskich mogił– jest ich 
1052 – katolików, grekokatolików, prawo-
sławnych, wyznawców religii mojżeszowe. 
I wymowny, przemawiający do każdego na-
pis: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy po-
legli wierni w jej służbie”. Na tym cmentarzu 
spoczął abp Józef Gawlina, pasterz Wojska 
Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cas-
sino, duchowy przewodnik rzeszy kapela-
nów, która towarzyszyła żołnierzom, często 
na pierwszej linii, gen. Władysław Anders, 
który na szlak wojennej chwały wyprowadził 
z sowieckiego domu niewoli przyszłych żoł-
nierzy II Korpusu Polskiego i jego żona Irena.
18 maja 1979 r. na cmentarz na Monte Cassino 
przybył Ojciec Święty Jan Paweł II, aby wobec 
rzeszy rodaków i kombatantów zaświadczyć 
o swym odczuciu wielkiej moralnej wymowy, 
jaką miała stoczona tu niegdyś walka.
Jan Paweł II był tu obecny duchem podczas 
kolejnych „okrągłych” rocznic, łącząc się z ich 
uczestnikami modlitwą, okolicznościowym 
Słowem, papieskim błogosławieństwem. 
Ukazał współczesnym polskim pokoleniom 
najgłębszy, wybiegający w przyszłość sens 
tamtej bitwy, przypominał o obowiązku pa-
mięci: „Przez swoją ofiarę z życia i daninę krwi 
tam złożoną kładli nasi Rodacy podwaliny 
pod nową Europę, wierną swojej chrześcijań-
skiej tradycji, świadomą swoich duchowych 
korzeni i bardziej zjednoczoną. Kładli także 
fundament pod nową Polskę. Niechaj pamięć 
o tej Bitwie trwa nieustannie w obecnych 
i przyszłych pokoleniach. Jest ona bowiem 
wielkim wyzwaniem na drodze kształtowania 
życia w nowej rzeczywistości. Życia opartego 
na nauce Ewangelii i tysiącletnim dziedzic-
twie duchowym naszego Narodu” (Jan Paweł 
II, Słowo na 55 rocznicę bitwy o Monte Cassi-
no). To przesłanie św. Jana Pawła II jest wciąż 
aktualne. 

(Korzystałem z książki: Zbigniew Wawer, 
„Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskie-
go”, Warszawa 2009). 

       Jędrzej Łukawy 
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„Poczęciu i narodzeniu się nowego człowieka 
wedle zapisu biblijnego towarzyszą następu-
jące słowa kobiety – rodzicielki: „Otrzymałam 
mężczyznę od Pana” (Rdz 4,1). Okrzyk Ewy, 
„matki wszystkich żyjących, powtarza się za 
każdym razem, gdy na świat przychodzi nowy 
człowiek; i wyraża radość oraz świadomość 
uczestniczenia kobiety w wielkiej tajemnicy 
odwiecznego rodzenia” – napisał św. Jan Pa-
weł II w Liście apostolskim Mulieris Dignitatem 
(MD 18). W dokumencie tym czytamy dalej, że 
ciało kobiety od początku ukierunkowane jest 
na przyjęcie nowego życia. Również jej psy-
chika podporządkowuje się tej doniosłej roli. 
Można wiec powiedzieć, że cała jej osobowość 
już u fundamentów zwraca się w stronę daru 
życia. Matka doświadcza nowego życia w so-
bie. Staje się ono jej integralną częścią. Ponosi 
wszelkie konsekwencje fizyczne i psychiczne 
otwarcia się na nie. Już w prenatalnym okresie 
matka kształtuje nie tylko organizm dziecka, 
ale pośrednio całe jego człowieczeństwo. Na-
stępnie więź, jaka zapoczątkowuje się między 
nią a dzieckiem w okresie prenatalnym, ulega 
jeszcze większemu uściśleniu poprzez naro-
dziny, urastając niemal do wymiarów „sa-
kralnych” - sformułowania tego użył w 1995 
r. św. Jan Paweł II w Liście do kapłanów na 
Wielki Czwartek.  Jednocześnie w psychologii, 
zwłaszcza w psychoanalizie, więź ta została 
nazwana „psychotyczną diadą” - tak ścisłą za-
leżnością dwóch osób, że niemal tworzą one 
jedną zlaną strukturę, jednostkę o podobnych 
potrzebach i dążeniach. Dopiero partner mat-
ki, który zdobył jej zaufanie, może rozdzielić 
diadę, przyczyniając się tym samym do prawi-
dłowego społecznego rozwoju dziecka. Męż-
czyzna i kobieta oboje uczestniczą w tajemni-
cy rodzenia ukrytej w Bogu. Dlatego nie należy 
zapominać, że rodzicielstwo ma wymiar także 
ojcowski; choć jest on bardziej zewnętrzny, ale 
przecież niezastąpiony. 

Duchowe bogactwo

Na macierzyństwo nie należy patrzeć wyłącz-
nie z perspektywy biologicznej. Nie wystar-
czy bowiem jedynie dać życie fizycznie, by 
można było mówić o faktycznym zrodzeniu 
drugiego człowieka. Macierzyństwo obejmu-
je także nauczanie i wychowanie, które wa-
runkuje przyszłość nie tylko poszczególnych 
ludzi, ale i całego społeczeństwa. Stanowi 
ono również ogromne bogactwo duchowe. 
Każda matka staje się pośrednikiem Nowego 
Przymierza, które Bóg zawarł ze swoim ludem 
przez Maryję. To Przymierze w Ciele i Krwi 
Chrystusa miało swój początek w Jej łonie, 

Jedność i miłość, do jakiej powołani są małżonkowie, jest z na-
tury płodna, gdyż „nie wyczerpuje się we wspólnocie małżon-
ków, ale zmierza również ku swemu przedłużeniu i wzbudzeniu 
nowego życia” – czytamy w encyklice Pawła VI Humanae vitae 
(HV9). W jedności jakiej doświadczają między sobą małżonkowie 
realizują swoje powołanie do bezinteresownego daru z siebie. 
Owocem tego staje się nowe życie. Za jego ochranianie i właści-
wy rozwój już od pierwszych chwil odpowiedzialna jest matka.
26 maja – Dzień Matki stanowi doskonałą okazję, by podzięko-
wać jej za dar naszego życia.

Macierzyństwo – inwestycja na całe życieMacierzyństwo – inwestycja na całe życie

w którym Słowo stało 
się Ciałem. „Macierzyń-
stwo kobiety stanowi
z punktu widzenia dzie-
jów każdego człowieka 
pierwszy próg, którego 
przejście warunkuje 
również objawienie się 
synów Bożych (Rz 8, 
19)” – czytamy w Mu-
lieris Dignitatem (MD 
19). Zatem każde poczęte życie jest znakiem 
zawartego w Chrystusie Przymierza i pozo-
staje zawsze w relacji do niego. 
Macierzyństwo wprowadza kobietę w ta-
jemnicę paschalną. Już samo jej zatroska-
nie o życie w niej poczęte stanowi początek 
prawdy o przechodzeniu przez śmierć, aby 
mogło narodzić się życie. I tak, jak ofiarowu-
je u fundamentów swoje ciało dziecku, tak 
potem będzie musiała ofiarować także swój 
czas, dolegliwości, trud porodu, obawy, 
cierpienie oraz wszystko to, co przyniesie 
jej życie. Wraz z Maryją może wtedy stawać
u stóp Krzyża i dzielić to wszystko z Tą, której 
„duszę przeszył miecz boleści” (Łk 2, 35). 

Rola społeczna

Dzisiejszy świat domaga się obecności kobiet 
na różnych polach życia społecznego, w któ-
re mogłyby one wnieść swoje niepowtarzalne 
bogactwo. Rola kobiety w dziele przekształ-
cania kultury, wkład, jaki wnosi w dziedzinę 
gospodarki, ekonomii, edukację, politykę, 
zwłaszcza w zaangażowanie w propagowa-
nie pokoju oraz poszanowanie praw czło-
wieka, powinny zostać dowartościowane. 
Szczególne miejsce w świecie kobieta zajmu-
je poprzez swoje macierzyństwo. Niestety ta 
rola ciągle postrzegana jest jako przeszkoda 
na drodze do realizacji aspiracji społecznych 
kobiety, a także dewaluowana w jej oczach 
przez otoczenie. Problemem staje się także 
kwestia harmonizacji macierzyństwa z zaan-
gażowaniem społecznym kobiety.
Dzisiaj możemy dostrzec dwie skrajne ten-
dencje polegające bądź na niedocenianiu ma-
cierzyństwa, czy wręcz jego poniżaniu, bądź 
na jego absolutyzowaniu, które najczęściej 
przejawia się w sprowadzaniu go jedynie na 
płaszczyznę biologiczną i zamykaniu w tej 
płaszczyźnie wszystkich możliwości kobiety, 
jakie ona posiada, aby wyrazić swoje powo-
łanie do bycia matką. Bo przecież macierzyń-
stwo to również wychowanie, wrażliwość na 
drugiego człowieka, zdolność do ofiarowy-
wania swojego czasu innym, a także prze-

świadczenie o niepodważalnej wartości życia 
i potrzebie wzięcia za nie odpowiedzialności. 
Wielkimi matkami są zakonnice, celibatariusz-
ki i wszystkie kobiety, które poświęciły się 
pracy na rzecz społeczeństwa, zwłaszcza jego 
najsłabszych, marginalizowanych członków. 
Przykładem tego może być Agnes Gonxha 
Bojaxhiu (1910-1997), znana wszystkim jako 
bł. Matka Teresa z Kalkuty. Ta prosta zakonni-
ca usłyszała głos Boga, wołającego „Pragnę!”
w ubogich i cierpiących mieszkańcach Kal-
kuty. Wyrzekła się wygód spokojnego życia
w zgromadzeniu zakonnym  Sióstr Loreto. 
Wyszła na ulice, by szukać chorych, porzuco-
nych i umierających. Dla nich oraz dla wielu 
innych ludzi na świecie stała się symbolem 
matki. W 1979 roku za swoją działalność 
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Pogodzić macierzyństwo
z pracą zawodową

Współczesne kobiety pragną rozwijać się 
zawodowo. Zdobywają sukcesy w biznesie, 
polityce, wojsku i służbach mundurowych, 
na polu naukowym i w mediach. Istnieją tak-
że kobiety, dla których praca zawodowa sta-
nowi sprawę drugorzędną. Mają pragnienie 
poświęcenia całego swojego czasu rodzinie, 
zwłaszcza wychowaniu dzieci. Niestety wa-
runki finansowe, a także lęk przed „wypad-
nięciem” z rynku pracy nie pozwala im swo-
bodnie cieszyć się macierzyństwem. Zdarza 
się, że kobieta czuje się winna, kiedy pragnie 
pozostać w domu. Nierzadko także polityka 
ekonomiczna państw zmusza matki do pod-
jęcia pracy również wtedy, gdy jej obecność 
przy dzieciach jest niezastąpiona, czyli w 
pierwszym okresie życia niemowlęcia. Pań-
stwo powinno tworzyć takie struktury, któ-
re wykluczają dyskryminacje i pogarszanie 
sytuacji materialnej matki oddającej się wy-
chowaniu dzieci w zestawieniu z kobietami 
aktywnymi zawodowo. Jednak wątek natury 
prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej nie 
jest w tej kwestii wystarczający. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II wielokrotnie podejmował ten 
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W latach 50. minionego wieku naszych roda-
ków w Europie Zachodniej uważało za Mic-
kiewiczem, iż „Polak nazywa się pielgrzymem, 
iż uczynił ślub wędrówki, do ziemi świętej, Oj-
czyzny wolnej, ślubował wędrować póty, aż 
ją znajdzie”. Polacy, między innymi byli żoł-
nierze 2 Dywizji Strzelców Pieszych, niemogąc 
powrócić na Ojczyzny łono, przenosili dusze 
utęsknione na Wielką Przełęcz Świętego Ber-
narda w Alpach. Kaplica kanoników laterań-
skich, to najwyżej położona w Europie polska 
przystań, gdzie wielokrotnie kotwiczył i cu-
mował polski statek pielgrzymi. Tutaj wierny 
i wolny pątnik mógł pokłonić się swojej Kró-
lowej i za Stefanem Kardynałem Wyszyńskim 
powiedzieć: „Niech nasza Królowa Polski sta-
nie się Królową całego świata”. 
Jak podaje opis okolicznościowej ulotki wyda-
nej w 1957 r. w Aoście: Obraz Matki Boskiej 
znajdujący się dziś w Częstochowie zgodnie
z tradycją miał być namalowany przez św. Łu-
kasza Ewangelistę. Dzieło zostało sprowadzo-
ne na ziemie polskie przez księcia Władysława 
Opolczyka z krajów Wschodu i w 1382 roku 
umiejscowione na Jasnej Górze, która stała 
się za jego przyczyną głównym ośrodkiem 
kultu maryjnego w Polsce. Matka Boska Czę-
stochowska jest zwycięską obrończynią Polski 
podczas wojen zagrażających wierze i wolno-
ści kraju (jak zostało to opisane w „Potopie” 
Henryka Sienkiewicza). W 1656 król Jan Ka-

temat w swoich przemówieniach i listach. 
Między innymi w przemówieniu do włóknia-
rek z zakładów „Uniontex” w Łodzi, wygło-
szonym w 1987 r. podczas III Pielgrzymki do 
Polski, podkreślał, że nie wystarczy harmo-
nizacja ustawodawstwa i charakteru pracy
z wymogami misji kobiety względem rodzi-
ny. Potrzeba zmiany mentalności, według 
której „większy zaszczyt przynosi kobiecie 
praca poza domem, niż praca w rodzinie” 
oraz dowartościowania pracy matki w domu.
W liście do Sekretarza Generalnego IV Świa-
towej Konferencji ONZ poświęconej kobiecie 
w 1995 r. pisał z kolei: „Należy raczej doce-
niać, pochwalać i popierać na wszelkie spo-
soby obecność matki w rodzinie, tak bardzo 
istotną dla trwałości i wzrostu tej podstawo-
wej komórki społecznej”. Wedle jego słów 
należy też powrócić do właściwego rozumie-
nia sensu pracy w duchu ewangelicznym, 
który ukazuje ją, jako możliwość rozwoju 
wartości osobowych człowieka oraz wypeł-
nianie powołania, jakie otrzymał od Boga. 
Dzięki temu kobieta ujrzałaby „w całej pełni 
wartość swojego powołania matki i żony” .
Oczywiście obecność matki przy dzieciach 
nie powinna uniemożliwiać uprawnionego 
awansu społecznego kobiety. Awans ten jed-

nak nie może dokonywać się kosztem rodziny. 
Zadania macierzyństwa i zadania publiczne 
powinny się wzajemnie uzupełniać. To ma-
cierzyństwo daje kobiecie pozycję centralną
w społeczeństwie, jako tej, która to społe-
czeństwo poszerza przez zrodzenie potom-
stwa, kształtuje dzięki wychowaniu oraz 
ubogaca swoją mądrością i doświadczeniem. 
Matka doprowadza dzieci do pełni rozwoju, 
przekazuje im tradycję, obyczaje, kształtuje 
postawę patriotyczną. Nie tylko przekazu-
je wartości kulturowe, ale również sama tę 
kulturę tworzy, budując wspólnotę rodzin-
ną opartą na miłości i wzajemnej odpowie-
dzialności. Wszelkie braki w tej pierwotnej
i podstawowej komórce społecznej, jaką jest 
rodzina, uwidaczniają się w społeczeństwie
i działają na nie w sposób niekorzystny. 

Zamiast bukietu kwiatów

Być może docenienie roli matki w procesie 
rozwoju ludzkości, budowaniu tożsamości 
narodowej i umacnianiu struktur państwo-
wych byłoby oczekiwanym prezentem z oka-
zji Dnia Matki. Nie chodzi jednak o wielkie 
deklaracje przedwyborcze, ale konkretne roz-
wiązania mające na celu dobro kobiet-ma-

tek, a tym samym dobro każdego z nas. By 
nowe życie mogło przyjść na świat potrzeba 
atmosfery miłości, pokoju i oczekiwania na 
narodziny dziecka. Tę atmosferę tworzy part-
ner kobiety, który czuje się kompetentny do 
zaspokojenia wszelkich potrzeb materialnych, 
ale też emocjonalnych matki i jej potomstwa. 
Tworzą ją rodziny pochodzenia, czyli rodzice 
małżonków, akceptując niezależność nowej, 
odrębnej komórki społecznej rządzącej się 
swoimi prawami, nawet jeśli ich własne do-
świadczenie wydaje się nadawać im prawo 
do ingerowania w sprawy wewnętrzne two-
rzącej się rodziny. Wreszcie tworzy je apro-
bata społeczna, która przyjmuje wybór matki 
do pozostania w domu bądź też odwrotnie 
– do kontynuowania kariery zawodowej. Nad 
wszystkim tym powinno czuwać państwo, 
którego rozwiązania prawne i ekonomiczne 
zapewniłyby bezpieczeństwo i stabilizację 
rodzinom, począwszy od tworzenia i gwaran-
towania miejsc pracy dla ojców, po zasilenie 
budżetu powiększającej się rodziny i wresz-
cie umożliwienie kobietom pozostanie przy 
dzieciach bądź ich powrót na rynek pracy bez 
strat emocjonalnych, finansowych oraz po-
zbawienia przywilejów społecznych. 

Karolina Anna Kwaśniewska

3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
W katedrze polowej celebrowany jest doroczny odpust ku czci patronki świą-
tyni. Niewiele osób jednak w Polsce wie, iż najwyżej położonym w Europie 
wizerunkiem naszej Królowej jest obraz umieszczony w ołtarzu kaplicy kano-
ników laterańskich po szwajcarskiej stronie Wielkiej Przełęczy Świętego Ber-
narda. Jak się okazuje, stało się tak m.in. za sprawą polskich wojskowych.   

Królowa Polski na alpejskiej przełęczyKrólowa Polski na alpejskiej przełęczy

zimierz  nadał Jej miano Królowej Pol-
ski.  Również w czasach współczesnych 
za Jej niezwykłym wstawiennictwem 
naród polski doświadcza niezliczo-
nych łask. W szwajcarskim schronisku 
na Przełęczy Świętego Bernarda (wys. 
2473 m n.p.m. – zbliżona do wysoko-
ści polskich Rysów) znajduje się repro-
dukcja obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej. Kopia została namalowana
w Paryżu przez Ernesta Kosmowskiego 
i pobłogosławiona przez Papieża Piusa 
XII. W kaplicy wewnątrz schroniska umiejsco-
wiono ją dnia 26 sierpnia 1956 (w pamiętnym 
dniu złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu 
Polskiego), kiedy to do Sanktuarium na Jasnej 
Górze przybyło około 1 500 000 wiernych.
[tł. M. Sprawka].
Ciekawą postacią, jest autor kopii obrazu 
jasnogórskiego Edmund Apolinary Ernest 
Kosmowski, były żołnierz Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego, do których trafił w 1915 
roku. W II Rzeczypospolitej rozwijał swoje ta-
lenty artystyczne. Po II wojnie światowej po-
został na emigracji we Francji, gdzie tworzył 
dzieła malarskie. Wyrazem jego służby Polsce, 
jest m.in. wspomniany obraz. Inauguracji ob-
razu na przełęczy przewodniczył w lipcu 1957 
roku, biskup polowy WP II Rzeczpospolitej, 
arcybiskup-pielgrzym Józef Gawlina, który 
po II wojnie światowej wiernie służył polskiej 

emigracji. Trzeba dodać, iż w owym czasie 
Polską Misją Katolicką w Szwajcarii kierował 
o. Innocenty Maria Bocheński, wojenny ka-
pelan WP. W 1939 r. opiekował się żołnierza-
mi Samodzielnej Grupy Operacyjnej Polesie 
walczącymi pod Kockiem, zaś w 1944 służył 
posługą sakramentalną w II Korpusie Polskim
w bitwie pod Monte Cassino.
W 2009 roku Polonia szwajcarska reaktywo-
wała zwyczaj pieszych pielgrzymek na Wielką 
Przełęcz Świętego Bernarda, mają one miej-
sce corocznie w sierpniu w czasie obchodów 
święta Matki Boskiej Częstochowskiej. War-
to, aby również polscy turyści podróżujący 
po Starym Kontynencie, odwiedzali to miej-
sce, gdzie Najświętsza Maryja Panna Królo-
wa Polski czeka na swych czcicieli pośród 
majestatycznych alpejskich szczytów.   

Łukasz Stefaniak
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Maryja, która „Boga nam na świat przynio-
sła”, odcisnęła głęboki, wielowątkowy ślad
w symbolice chrześcijańskiej. Ukazuje Ją bo-
gata i różnorodna ikonografia maryjna, formy 
kultu, liturgia uroczystości, świąt i wspomnień 
maryjnych, tytulatura do Niej się odnosząca, 
także adresowane ku Maryi modlitwy. Wspo-
mnę Litanię loretańska (XVI w.), czy też Go-
dzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP (XVII w.) 
nasycone alegoryczną symboliką zaczerpniętą 
z Ksiąg Starego Testamentu, odnoszącą się do 
obecnej w odwiecznych planach Bożych Maryi. 
Szeroki i różnorodny jest zakres tej maryjnej 
symboliki. Wyrażają ją symbole biblijne, zjawi-
ska kosmiczne, różnorodne elementy przyrody 
i ukształtowanej przez człowieka przestrzeni. 
Stanowią przedmiot wnikliwych komentarzy 
i analiz w dziełach poświęconych symbolice 
chrześcijańskiej. W tym zwięzłym tekście będę 
mógł ledwie dotknąć tej tematyki. 
Obraz tronującej Maryi z Dzieciątkiem na 
ręku, pod której stopami wije się smok lub 
wąż należy do najczęstszych Jej przedstawień. 
Z czasem ten typ ikonograficzny przybierze 
formę Maryi – Niewiasty Apokaliptycznej oble-
czonej w słońce, z księżycem pod jej stopami, 
„a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” 
(por. Ap 12, 1–2). Gwiazdy na wizerunkach 
Maryi prezentują szeroką gamę symbolicz-
nych znaczeń. Odnoszą się do obrazu utrwa-
lonego przez Apokalipsę, ale mają też inne 
„gwiezdne” odniesienia. Symbolizują Maryję, 
określaną terminem: gwiazda zaranna. Blask 
tej gwiazdy, jaśniejszej od innych, promie-
niuje przed wschodem słońca. Także Maryja 
poprzedza wschód Słońca – Chrystusa, ocze-
kiwanego Mesjasza, Słońca sprawiedliwości 
i Światłości prawdziwej. Maryja stanowi też 
„nadzieję i jutrzenkę zbawienia dla całego 
świata”. A jutrzenka, ukazująca się na kra-
wędzi nocy i dnia, uświadamia miejsce i rolę 
Maryi: pośredniczki między człowiekiem a Bo-
giem, przypomina – przez czytelną analogię – 
że tak, jak przed wschodzącym słońcem kryją 
się wszelkie działające podstępnie pod osłoną 

ciemności bestie, tak też za przyczyną Maryi 
oddala się od nas, ludzi, grzech i nieszczęście. 
Maryja to także gwiazda morza, wskazująca, 
niczym owa gwiezdna przewodniczka żegla-
rzy na morskiej toni, drogę do Jezusa Chrystu-
sa – celu naszej ziemskiej wędrówki. 
Występujący na wizerunkach Maryi półksię-
życ stanowi symbol zmienności i przemijania
(w ciągu cyklu lunarnego zmieniają się kształ-
ty księżyca). To, że znalazł się po stopami 
Maryi, ukazuje w symbolicznej formie przeko-
nanie o przeciwstawnych cechach Maryi: sta-
łości Jej przekonań, niezmienności, pewności, 
że zawsze będzie towarzyszyła człowiekowi 
na jego drogach zbawienia. Kiedy w XVII w. 
Europie zagrażała agresja turecka, półksiężyc 
pod stopami Matki Bożej traktowany był jako 
symbol Turków – wrogów wiary katolickiej. Po 
historycznym zwycięstwie odniesionym nad 
nimi przez państwa Ligi katolickiej pod Lepan-
to (1572) ukształtował się nowy typ ikonogra-
ficzny: wizerunek Matki Bożej Zwycięskiej. 
A towarzyszące Maryi wyobrażenia węża, 
smoka? To symbole zła, szatana... Zwycięska 
Maryja, zwykle z Dzieciątkiem Jezus na ręce, 
miażdży ich głowy. Jest Nową Ewą. Zacho-
wana od grzechu pierworodnego zwycięża 
zło, otwiera drogę do nowego przymierza 
człowieka z Bogiem. Niekiedy Maryja stawia 
Dzieciątko na wężu, by to Ono zdeptało mu 
głowę. Znane są też obrazy, na których Jezus 
opiera swą nóżkę na stopie matki, przekazu-
jąc Jej swoją moc, potrzebną do rozdeptania 
węża – szatana.
Znanym symbolem Maryi jest lilia. Delikatna, 
piękna, pozbawiona kolców rozwija się bardzo 
bujnie w towarzystwie ciernistych krzewów 
i kolczastej róży. Taką lilią jest Niepokalanie 
Poczęta Maryja, która zakwitła wśród ostów
i cierni rodzaju ludzkiego. Symbolem Maryi jest 
też cedr: piękne, strzeliste, pełne czaru drze-
wo, nazywane „chwałą Libanu” – rozległe lasy 
cedrowe porastają góry tamtego kraju. Drze-
wo cedrowe jest niezwykle trwałe, odporne 
na działanie korników, na destrukcję. Dlatego 

poczęło symbolizować to co wzniosłe, trwałe, 
nieprzemijające. W symbolice chrześcijańskiej 
to odporne na zepsucie i zniszczenie drzewo 
symbolizuje Ciało Chrystusa, które nie pod-
legło zniszczeniu, jest także symbolem Maryi 
– Niepokalanie Poczętej, wolnej od zepsucia 
grzechu.
Głowa Maryi – na obrazach i figurach – czę-
sto zwieńczona jest koroną. Łaskami słynące 
Jej obrazy bywają w uroczysty sposób koro-
nowane papieskimi koronami. Korona to sym-
bol królewskiej władzy Maryi. Jest Królową 
ponieważ jest Matką Chrystusa Króla, Słowa 
Wcielonego, Syna Bożego, w którym wszyst-
ko zostało stworzone oraz uczestniczy w Jego 
zbawczej drodze.
A przedmioty symbolizujące Maryję? Jednym 
z nich jest brama. Dlaczego? Już przed wie-
kami wyjaśnił to św. Ambroży: „kimże innym 
jest ta brama jak nie Maryja. Jest zamknięta, 
ponieważ jest dziewicą, jest bramą ponieważ 
wszedł przez nią Chrystusa (…) Zwrócona jest 
ku wschodowi, ponieważ wydała prawdziwe 
Światło na ten świat…”. 
Kolejnym przedmiotem symbolizującym Mary-
je jest drabina. Bowiem „Maryja stała się dra-
biną niebieską, ponieważ przez Nią Bóg zstąpił 
na ziemię, aby przez Nią ludzie zasłużyli sobie 
na wejście do nieba” (Fulgencjusz z Ruspe); po-
maga i pośredniczy w imieniu tych wiernych, 
którzy pukają do bram nieba. Znakiem Maryi 
jest też ogród: zamknięta przestrzeń piękna – 
symbol Jej dziewictwa. Symbolem Maryi jest 
też obelisk w kształcie piramidy. Bowiem pi-
ramida w czasach starożytnych uważana była 
za symbol doskonałości, cnoty i chwały. Za-
uważono, że kiedy nad piramidą stoi słońce w 
zenicie, nie rzuca ona cienia. To spostrzeżenie 
odnieść można do Maryi, która nigdy nie była 
pogrążona w ciemnościach grzechu, wobec 
tego jest wolna od jakiegokolwiek jego cienia. 
Trzeba już poniechać naszej wędrówki dro-
gami symboliki odnoszącej się do Maryi,
z nadzieją powrotu, za czas jakiś na jej szlak. 
Ten numer dotrze do Czytelników jeszcze 
w majowy, dedykowany Maryi czas. Odczy-
tajcie słowa, którymi przed wiekami, Cyryl
z Aleksandrii, kończył swe kazanie wygłoszone 
na zakończenie Soboru w Efezie (431 r.); nie 
straciły nic ze swego blasku, piękna, trafności: 
„Pozdrawiamy Cię, Maryjo, Matko Boga, nie-
oceniony Skarbie, któryś jest własnością całe-
go świata, Niegasnące światło… Niezburzona 
świątynio obejmująca Tego, którego cały świat 
ogarnąć nie może. Matko i Dziewico. Przez 
Ciebie wysławiana jest Trójca Przenajświętsza, 
przez Ciebie Krzyż jest przedmiotem czci na 
całej ziemi”.

 Jędrzej Łukawy

Maj to miesiąc szczególnej czci oddawanej Maryi, Bożej Rodzicielce – Theotokos, 
zajmującej wyjątkowe miejsce w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Głęboko w tra-
dycji polskiej pobożności osadzone są nabożeństwa majowe. Początkowo były to 
nabożeństwa sprawowane w pałacach, dworach, mieszczańskich domach, także 
przy wiejskich kapliczkach i figurach. Z biegiem czasu (XVIII w.) przeniesiono je do 
wnętrza świątyń, gdzie przybrało znaną nam liturgiczną formę. W maju, miesiącu 
kwitnienia bzów, kasztanów, drzew owocowych, objawiającego się piękna wiosny, 
wszystko „co czuje, i co żyje”, sławi i chwali „Panią świata” – Maryję (to przekona-
nie wyraża dobitnie powszechnie znana, śpiewana podczas nabożeństw majowych 
pieśń: „Chwalcie łąki umajone…”). Bieg majowych dni rozpoczynają i kończą maryj-
ne święta. 3 maja Kościół w Polsce obchodzi uroczystość NMP Królowej Polski, dzień 
dziękczynienia Bogu, za to, że Maryja od wieków otacza swą macierzyńską opieką 
nasz naród, który o Jej kult wspiera swą historyczną tożsamość. Natomiast ostatni 
dzień maja to święto Nawiedzenia NMP, wspomnienie godziny, kiedy Maryja wobec 
kuzynki Elżbiety, swym dziękczynnym kantykiem Magnificat, dała wyraz zdumieniu 
działaniem łaski Boga, bowiem to w Niej i poprzez Nią zajaśnieć miało zbawienie.

„Pozdrawiamy Cię, Maryjo,„Pozdrawiamy Cię, Maryjo,
Matko Boga” Matko Boga” 

Symbolika chrześcijańskaSymbolika chrześcijańska
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Obraz Matki Bożej Obraz Matki Bożej ŁŁaskawej, askawej, 
Sanktuarium Patronki WarszawySanktuarium Patronki Warszawy
na Starym na Starym MMieścieieście
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 11 sierpnia 1904 
r. w Smrokowie k. Miechowa, 
jako najstarszy syn z siedmior-
ga dzieci Wincentego i Zofii 

z d. Żurek. Po ukończeniu V klasy gimnazjum 
w Miechowie przeniósł się do Gimnazjum Oj-
ców Pijarów w Rakowicach pod Krakowem. 
W 1924 r. uzyskał świadectwo dojrzałości.
W 1928 r. wstąpił do Zgromadzenia Filipinów 
(Kongregacja Oratorianów św. Filipa Neri)
w Gostyniu. Na zaproszenie oratorianów z do-
mu zakonnego w Montsoult wyjechał na dalsze 
studia w Instytucie Katolickim w Paryżu, które 
ukończył w 1932 r. 10 lipca 1932 r. otrzymał 
święcenia kapłańskie z rąk ordynariusza Or-
leanu, biskupa Julesa Marii Courcoux. W cza-
sie pobytu we Francji prowadził działalność 
społeczną wśród tamtejszej Polonii w Domont 
i Aulnay-sous-Bois. Uczył języka polskiego
i prowadził harcerstwo.
W 1932 r. wrócił do Polski, został wikariuszem 
w klasztorze filipinów w Gostyniu. Od 1933 r.
był prefektem i nauczycielem łaciny i języka 
polskiego w tamtejszym gimnazjum i jednocze-
śnie kapelanem Związku Harcerstwa Polskiego. 
W 1938 r. został przeniesiony do klasztoru
w Studziannie k. Opoczna. Wybuch wojny 
zastał go w Białaczowie, gdzie został wzięty 
przez Niemców jako zakładnik. Po paru tygo-
dniach zwolniony, wrócił do Studzianny.
Gdy w okolicy pojawił się oddział majora Hen-
ryka Dobrzańskiego przekazał schowaną przez 
siebie broń. Jednocześnie zaopatrywał oddział 
w żywność, papierosy i mapy. Udzielał rów-
nież pomocy kapłańskiej rannym żołnierzom 

oddziału. Podczas Bożego Narodzenia w le-
śniczówce Bielawy, za wiedzą ks. superiora Jó-
zefa Witka, zgłosił się ochotniczo do oddziału 
i został przyjęty. Jako kapelan Hubalczyków 
zjednał sobie sympatię wszystkich żołnierzy
i zdobył przyjaźń majora. Hubalczycy cenili go 
za to, że swoim przystąpieniem do oddziału 
i podjęciem funkcji kapelana podniósł jego 
prestiż. Jak później wspominał ks. Mucha: 
„Hubal” ucieszył się z mojego przyjazdu. Nie 
chodziło bowiem o jednego żołnierza więcej, 
ale o prestiż oddziału Wojska Polskiego, ma-
jącego dowódcę, oficerów i kapelana. Niem-
cy nie mogli już mówić, że oddział jest bandą 
rozbójników. W oddziale odprawiał Msze św., 
opiekował się rannymi, udzielał ostatniego na-
maszczenia umierającym. Chodził w mundurze 
bez dystynkcji i bez broni. „Hubal” oszczędzał 
księdza Muchę. Nie przydzielał mu służby, ani 
nie obarczał innymi obowiązkami. Jeśli wy-
jeżdżał na patrol, to tylko na własną prośbę. 
Po częściowej demobilizacji oddziału w dniu
13 marca 1940 r., pozostał przy „Hubalu”. 
Podczas bitwy pod Huciskiem (30–31 marca 
1940 r.) ratował rannych i udzielał ostatniego 
namaszczenia umierajacym. W początkach 
kwietnia 1940 r., podczas pobytu oddziału
w lasach samsonowskich, ciężko zachorował 
na tyfus i zmuszony był pozostać w gajówce 
Zabrody w okolicy Oleszna. Ciężko przeżył 
śmierć majora Dobrzańskiego i rozbicie od-
działu przez Niemców.
Po wyleczeniu, w początkach maja 1940 r., 
nie mając żadnych dokumentów, dotarł do 
Białaczowa, gdzie kierownik szkoły, Zygmunt 

Ks. podpułkownik Ludwik Mucha (1904–1962) – oratorianin,
kapłan diecezji wrocławskiej i gorzowskiej, kapelan oddziału majora „Hubala”

Hellon, organizator ZWZ na tym terenie zaopa-
trzył go w dokumenty na inne nazwisko. Udał 
się do rodziny do Smrokowa, gdzie został ka-
pelanem kompanii ZWZ „Jastrząb”. W 1943 r.
został kapelanem oddziałów leśnych Zgru-
powania AK „Żelbet”. Używał pseudonimu 
„Pyrka”. W początkach sierpnia objął funkcję 
kapelana samodzielnego batalionu partyzanc-
kiego AK „Skała” zorganizowanego przez Ke-
dyw Okręgu Kraków AK. W czasie akcji „Burza” 
jego oddział stoczył wiele bitew i potyczek
z niemieckim wojskiem i policją.
Po wojnie pracował w diecezji wrocławskiej. 
Był proboszczem w Bożkowie, Trzebieszowi-
cach i Bielawie. Pomagał w odbudowie z ruin 
katedry wrocławskiej. W 1952 r. został kapła-
nem diecezji gorzowskiej. Był proboszczem w 
Czerwieńsku, Konradowie i Starych Drzewcach. 
W latach 1959–1961 był równocześnie kapela-
nem pomocniczym ludowego Wojska Polskie-
go przy kościele garnizonowym w Poznaniu.
Zmarł 16 lutego 1962 r. w Starych Drzewcach 
i tam został pochowany. Rodzina przeniosła 
jego doczesne szczątki do grobowca rodzinne-
go w Czaplach Wielkich koło Miechowa.
Ksiądz Mucha był odznaczony Krzyżem Wa-
lecznych, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 
Był przedstawiony przez majora „Hubala” do 
odznaczenia Orderem Virtuti Militari, jednak 
nikt nie zadbał o to, by odznaczenie zatwier-
dziła Kapituła Orderu Virtuti Militari. W koście-
le w Starych Drzewcach znajduje się jego epi-
tafium. W znanym filmie „Hubal” jego postać 
kreował Zbigniew Malanowicz.

Bogusław Szwedo

Ile razy przychodzi 
maj, a wraz z nim 
rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja, 
tyle razy słychać 
ze wszystkich gło-
śników „Mazurek
3 Maja” z refrenem 

„Witaj Maj, piękny Maj”. Tymczasem re-
pertuar pieśni i piosenek patriotycznych 
związanych z okresem uchwalenia Kon-
stytucji jest znacznie szerszy.
Przekonuje o tym wydany nakładem Wydaw-
nictwa Sióstr Loretanek album z płytą kompak-
tową „Konstytucja 3 Maja w pieśni i piosence. 
Witaj, majowa jutrzenko”, przypominający kil-
kanaście pieśni i piosenek związanych z prze-
łomem XVIII i XIX wieku. Historia powstania 
albumu związana jest z jubileuszem dwuset-
nej rocznicy uchwalenia pierwszej w dziejach 
Ustawy Rządowej. 2 maja 1991 roku na dzie-
dzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie 
odbył się wielki koncert zatytułowany „Witaj, 

Konstytucja 3 maja w pieœni i piosence
majowa jutrzenko”. Jego wykonawcami byli 
artyści Centralnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego i Filharmonii im. Romualda 
Traugutta. Autorem scenariusza widowiska 
był Tadeusz Kaczyński, twórca Filharmonii, 
wówczas zastępca dyrektora do spraw artys-
tycznych Centralnego Zespołu Artystycznego 
WP, widowisko wyreżyserował Maciej Rayza-
cher, szef zarządu Kultury i Oświaty Wojska 
Polskiego. 
Wydawnictwo Sióstr Loretanek, specjalizujące 
się w tematyce patriotycznej zwróciło się do 
dyrekcji Centralnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego z prośbą o wyrażenie zgo-
dy na wydanie widowiska na fonogramach
i w kwietniu 1993 roku taką zgodę uzyskało.
Dzięki rekonstrukcji nagrań, wykonanej przez 
Kanon Art. Studio – Adam Wojdak, dzisiaj 
znów możemy cieszyć się tym muzycznym ro-
dzynkiem. 17 pieśni i piosenek patriotycznych 
przeplatanych jest fragmentami Konstytucji
3 Maja, odczytywanymi przez Adama Wojda-
ka. Ponadto album zawiera śpiewnik z teksta-

mi pieśni i piosenek zamieszczonych na płycie. 
Warto też zwrócić uwagę na artykuł historyczny 
„Konstytucja 3 Maja”, autorstwa prof. Mariana 
Kallasa, historyka i znawcy prawa polskiego na 
temat okoliczności uchwalenia ustawy zasad-
niczej. Zaprezentowane zostały także biogra-
my osób związanych z powstaniem konstytucji 
oraz tekst o tradycji trzeciomajowej w kulturze 
i pieśni patriotycznej wspomnianego Tadeusza 
Kaczyńskiego (1932–1999), muzykologa, kry-
tyka muzycznego i autora wielu książek.
Warto podkreślić estetyczny walor albumu
i piękne jego wydanie edytorskie. „Witaj, 
majowa jutrzenko” ozdabiają m.in. obrazy 
mistrzów malarstwa historycznego np. Jana 
Matejki oraz piękne fotografie wnętrz Zamku 
Królewskiego w Warszawie.

„Witaj, majowa jutrzenko. Konstytucja 3 Maja 
w pieśni i piosence”, koncepcja autorska pu-
blikacji Adam Buszko, Wydawnictwo Sióstr 
Loretanek, Warszawa 2014, s. 72

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Uroczyste obchody Święta Straży Granicznej 
zostały zainaugurowane 15 maja koncertem 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
z Nowego Sącza w Filharmonii Zielonogórskiej.
W kazaniu bp Józef Guzdek zwrócił uwagę, 
że funkcjonariusze i pracownicy Straży Gra-
nicznej dźwigają ciężar odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo w kraju. Jego zdaniem waga 
realizowanych zadań wymaga oparcia działal-
ności tej formacji na solidnym fundamencie 
moralnym i miłości do ojczyzny. Podobnie jak 
miłość małżeńska przypieczętowana jest przy-
sięgą, tak miłość do ojczyzny w życiu funkcjo-
nariuszy ślubowaniem, w którym zobowiązu-
ją się pełnić służbę nawet z narażeniem życia 
– powiedział.
Kaznodzieja podkreślił rolę wzajemnego zro-
zumienia i współpracy funkcjonariuszy i pra-
cowników Straży Granicznej. Nawiązując do 
ewangelicznej sceny cudownego połowu ryb 
przez Piotra przypomniał, że wystarczył jeden 
jego gest, aby pozostali uczniowie przyszli mu 
z pomocą. – Takie zrozumienie i jedność musi 
być wśród pełniących służbę w Straży Granicz-
nej – zauważył biskup polowy.
Ordynariusz wojskowy zwrócił także uwagę 
na konieczność brania odpowiedzialności za 
wypowiedziane słowo. Podkreślił, że oszczer-
stwo, obmowa, dezinformacja podkopują 
wzajemne zaufanie i współpracę, a funkcjo-
nariusz musi być tym, który w sposób odpo-
wiedzialny wypowiada każde słowo.
Biskup polowy życzył funkcjonariuszom i pra-
cownikom Straży Granicznej wytrwałości
w pełnieniu służby, podkreślił, że podczas wi-
zyt duszpasterskich miał możliwość zapozna-
nia się z warunkami ich trudnej służby.

Wraz z bp. Guzdkiem Eu-
charystię celebrowali: ks. 
kan. Zbigniew Samociak, 
proboszcz Parafii św. Jadwi-
gi, ks. ppłk Edward Olech, 
proboszcz parafii wojskowej 
w Krośnie Odrzańskim, ks. płk SG Zbigniew 
Kępa, dziekan SG, ks. por. SG Jarosław Nowak, 
kapelan Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych
w Lubaniu oraz ks. por. SG Marcin Czuchra-
niuk, kapelan Nadodrzańskiego Oddziału SG.
We Mszy św. uczestniczyła kadra dowódcza, 
promowani na pierwszy stopień oficerski, za-
proszeni goście oraz mieszkańcy Krosna Od-
rzańskiego.
Na zakończenie gen. SG Tracz podziękował 
bp. Guzdkowi za sprawowaną liturgię oraz 
wygłoszone kazanie. Wspomniał, że na 
sztandarach Straży Granicznej widnieją sło-
wa: Bóg – Honor – Ojczyzna. Odniesienie do 
Boga jest ważne w życiu każdego funkcjo-
nariusza.
Po Mszy św. w Komendzie Nadodrzańskiego 
Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim odbył 
się apel z okazji święta formacji. Komendant 
Główny SG w wystąpieniu przypomniał, że 
SG przechodzi okres reorganizacji, której ce-
lem jest racjonalizacja i ujednolicenie struk-
tur organizacyjnych. Podkreślił również, że 
SG jest nowoczesną formacją graniczno-mi-
gracyjną i odgrywa istotną rolę w systemie 
bezpieczeństwa państwa.
Apel połączony był z promocją na pierwszy 
stopień oficerski Straży Granicznej. Podpo-
rucznikami zostało 82 absolwentów ośrod-
ków szkolenia SG. Promocji oficerskiej doko-
nał gen. Tracz.

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej 
Sienkiewicz w okolicznościowym przemówie-
niu przypomniał, że Straż Graniczna ochrania 
nie tylko granice Polski, ale także zewnętrzne 
granice Unii Europejskiej. Podkreślił, że w obli-
czu konfliktu zbrojnego, jaki mamy pomiędzy 
dwoma państwami sąsiedzkimi Polski i sytu-
acji na Ukrainie rośnie znaczenie tej formacji. 
– Musimy jako kraj być przygotowani na różne 
scenariusze, bo rośnie liczna możliwych i nie-
pożądanych wariantów – powiedział.
Uroczystość zakończyła się pokazem musztry 
paradnej w wykonaniu kompanii honorowej 
Straży Granicznej i Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej oraz defiladą promowa-
nych, kadry Nadodrzańskiego Oddziału SG
i pojazdów służbowych.
Straż Graniczna została powołana ustawą
z dnia z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej, która określa jej obowiązki i za-
dania. Do podstawowych i najważniejszych 
zadań formacji należy ochrona nienaruszal-
ności granicy państwowej, organizowanie
i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, 
przeciwdziałanie nielegalnej migracji i zwal-
czanie przestępczości o charakterze trans-
granicznym.
Katalog zadań powierzanych Straży Gra-
nicznej zmieniał się na przestrzeni lat. Po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej, a potem 
do Strefy Schengen Straż Graniczna zyskała 
nowe uprawnienia i zmieniła swoje struk-
tury, uzyskując charakter służby graniczno-
-migracyjnej.
Dziś w strukturze SG znajduje się osiem oddzia-
łów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 
Nadbużański, Bieszczadzki, Śląsko-Małopolski, 
Nadodrzański i Nadwiślański). Szkolenie funk-
cjonariuszy odbywa się w trzech ośrodkach 
szkoleniowych (Kętrzynie, Koszalinie i Luba-
niu) oraz ośrodku wsparcia Straży Granicznej 
w Nowym Sączu. W szeregach formacji pełni 
służbę 14 340 funkcjonariuszy i 3482 pracow-
ników cywilnych.
Straż Graniczna dba o bezpieczeństwo ponad 
3,5 tys. kilometrów granicy lądowej RP, i pro-
wadzi odprawę graniczną w 70 przejściach 
granicznych: 18 drogowych, 14 kolejowych,
1 rzecznym, 18 morskich i 19 lotniczych. Śred-
nia liczba odprawianych osób dziennie wynio-
sła w 2013 roku 115 tysięcy.

zjk

W Krośnie Odrzańskim 16 maja odbyły się uroczystości 23. rocznicy 
powstania Straży Granicznej. W kościele pw. św. Jadwigi odprawio-
na została Msza św., którą celebrował biskup polowy Józef Guzdek. 
Na placu apelowym w koszarach Nadodrzańskiego Oddziału SG od-
był się uroczysty apel podczas którego 82 absolwentów kursu ofi-
cerskiego zostało promowanych na stopień podporucznika. Oko-
licznościowe przemówienie wygłosili gen. dyw. SG Dominik Tracz, 
komendant główny SG oraz Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw 
wewnętrznych.

Odpowiedzialność i zobowiązanieOdpowiedzialność i zobowiązanie
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– Każda śmierć uczy nas, że życie ziemskie 
trzeba cenić, bo jest przygotowaniem do osią-
gnięcia życia wiecznego. Przypomina, że nic 
nie weźmiemy ze sobą na tamten świat, tylko 
nieśmiertelną duszę. A jedynym skarbem, któ-
ry podaży za nami, będą nasze uczynki – mó-
wił w homilii ks. Wątroba”. 
Wikariusz Generalny zwrócił uwagę, że śp. 
gen. Stefan Włudyka doskonale godził obo-
wiązki i godność swojego stanu z życiem 
religijnym. Nie wstydził się swojej wiary i nie 
bał się wyrażać jej publicznie, choć nigdy też 
nie obnosił się ze swoją pobożnością. Przy-
pomniał, że od początku przywrócenia Or-
dynariatu Polowego swoim doświadczeniem 
wspierał Biskupa Polowego i wszystkich księży 
kapelanów. Wiele też pracy włożył w odno-
wienie Katedry Polowej Wojska Polskiego.
Na zakończenie homilii przytoczył słowa
z Apokalipsy św. Jana: „Błogosławieni są już

Był człowiekiem, który kochał ludziBył człowiekiem, który kochał ludzi
– Był generałem, mocno stąpał po ziemi, pamiętając jednak, że jest tu tylko 
pielgrzymem w drodze do domu Ojca, który jest miłością. Dobrze wiedział, że 
to właśnie miłość jest wyznacznikiem wartości i prawdziwej wielkości czło-
wieka – tak ks. płk. January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, 
powiedział o śp. gen. Stefanie Włudyce (1938–2014), pierwszym dowódcy Gar-
nizonu Warszawa (1995–1998), profesorze Wojskowej Akademii Technicznej. 
15 maja w Katedrze Polowej Wojska Polskiego Generała pożegnali dowódcy 
wojskowi, współpracownicy, wychowankowie, bliscy oraz przyjaciele.
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w Panu Ci, którzy teraz umierają, bo ich 
czyny idą za nimi” (Ap 14, 13). – Wie-
rzymy więc, że dobre czyny śp. gen. 
Stefana, jakie poszły za nim przed tron 
Bożego Miłosierdzia, pozwalają mu już teraz 
zażywać błogosławionego pokoju i radości. 
Niech więc naszą modlitwę przenika nadzieja, 
że śp. Stefan doświadcza już u Boga tej praw-
dy, według której kształtował swoje ziemskie 
życie, o której mówił św. Paweł w swoim hym-
nie: „Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość 
– te trzy: z nich zaś największa jest miłość”
(1 Kor 3, 13) – powiedział.
Na uroczyste pożegnanie śp. gen. Stefana 
Włudyki przybył również biskup polowy Józef 
Guzdek, który z powodu innych zobowiązań 
nie mógł przewodniczyć Mszy św. Podkreślił 
jednak, że pragnął być obecny w tej ważnej 
dla śp. gen. Włuduki chwili. – Zostawiłeś wiele 
śladów w sercach swoich najbliższych, ludzi 

noszących mundury, a także w sercach Twoich 
wychowanków, studentów i przyjaciół, współ-
pracowników Wojskowej Akademii Technicz-
nej. Razem z nimi chcę Bogu dziękować za 
ślady, które zostawiłeś. Chcę Cię zapewnić, że 
dobro ofiarowane drugiemu człowiekowi, ni-
gdy nie ginie. Ono wraca i rośnie – powiedział.
Po zakończeniu liturgii Mszy św. trumna
z ciałem Generała została uroczyście odpro-
wadzona na Cmentarz Wojskowy na Powąz-
kach i pochowana zgodnie z ceremoniałem 
wojskowym. Modlitwie przewodniczył biskup 
polowy Józef Guzdek. Słowo pożegnalne wy-
głosił gen. bryg. Wiesław Grudziński, dowód-
ca Garnizonu Warszawa.

 Karolina Anna Kwaśniewska
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Pogrzeb pierwszego dowódcy Dywizjonu 303Pogrzeb pierwszego dowódcy Dywizjonu 303

W homilii bp Guzdek nawiązując do Księ-
gi Hioba podkreślił, że poznając życiorysy 
wielu ludzi możemy powiedzieć, że życie 
ludzkie jest bojowaniem, polegającym na 
nieustannej walce o czystość serca i pra-
wość sumienia. 
Ordynariusz wojskowy powiedział, że do-
wódca Dywizjonu Lotniczego 303 i jego 
żona Wanda są dla nas symbolem bohater-
stwa, determinacji oraz nieustannej walki
o lepszy świat i wolną Polskę. – Bogu dzię-
kujemy, że ich prochy wracają „na Ojczyzny 
łono”. Mamy nadzieję, że na wojskowym 
cmentarzu na Powązkach wielu przechod-
niów zatrzyma się, aby oddać hołd boha-
terom i bojownikom słusznej sprawy – po-
wiedział.
Mszę św. koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
kapelani ordynariatu polowego związani
z posługą wśród lotników, m.in. ks. płk Ja-
nusz Radzik, dziekan Sił Powietrznych oraz 
ks. płk Bogdan Radziszewski. Eucharystię 
sprawowali także ks. płk SG Zbigniew Kępa, 
dziekan Straży Granicznej, ks. kmdr Janusz 
Bąk oraz księża z diecezji siedleckiej związani 

z Wolą Osowińską, rodzinną miejsco-
wością Zdzisława Krasnodębskiego.
We Mszy św. uczestniczył Tomasz 
Siemoniak, minister obrony narodo-
wej, gen. broni pil. Lech Majewski, 
dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
Alexandra Bugailiskis, ambasador Kanady
w Polsce, a także liczne grono lotników, kom-
batantów, harcerzy oraz młodzieży szkół no-
szących imię związane z polskimi lotnikami, 
m.in. z jedynej szkoły podstawowej w Polsce 
noszącej imię płk. pil. Zdzisława Krasnodęb-
skiego w Woli Osolińskiej.

Płk pil. Zdzisław Krasnodębski urodził się
w 1904 r. w Woli Osowińskiej na Lubelszczyź-
nie. Służbę żołnierską rozpoczął jako szesna-
stoletni ochotnik w roku 1920 w warszawskim 
201 Pułku Piechoty, później wstąpił w szeregi 
lotników. Walczył w wojnie obronnej Polski 
1939 roku, potem przedostał się do Francji,
a następnie został ewakuowany do Wielkiej 
Brytanii, gdzie objął dowództwo legendarne-
go 303. Dywizjonu Myśliwskiego podczas bi-
twy o Anglię. 6 września 1940 r. Zdzisław Kra-

W Katedrze Polowej WP pożegnano 14 maja płk. pil. Zdzisława Krasnodęb-
skiego, pierwszego dowódcę dywizjonu 303 oraz jego małżonkę Wandę, 
uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Mszy św. pogrzebowej przewod-
niczył bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Z udziałem asysty 
wojskowej i licznych pocztów sztandarowych pożegnano prochy bohater-
skiego pilota z czasów II wojny światowej. Po Mszy św. urny z prochami 
Zdzisława i Wandy Krasnodębskich spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach. Poprzedniego dnia urny zostały uroczyście powitane przez lot-
ników na wojskowej części lotniska Okęcie. 

snodębski został zestrzelony podczas walki, 
między Hextable a Wilmington. Ciężko popa-
rzony trafił do szpitala. Tam z rąk Naczelnego 
Wodza, gen. Władysława Sikorskiego otrzy-
mał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari.
Pod koniec wojny dowodził m.in. Polską 
Szkoły Pilotów w Newton, kształcił się tak-
że w szkockiej Wyższej Szkole Wojennej. Po 
wojnie mieszkał przez pewien czas w Połu-
dniowej Afryce. Na początku lat 50. zamiesz-
kał z żoną Wandą w Kanadzie, gdzie praco-
wał m.in. w przemyśle lotniczym oraz działał 
aktywnie w organizacjach polonijnych.
Zmarł w 1980 roku w Toronto, gdzie został 
również pochowany. W 2006 roku obok 
niego spoczęła ukochana żona. Pośmiertnie 
został odznaczony w 2009 r. Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

kes
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Inicjatywy kulturalne związane
z 25-leciem wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Koncerty, wystawy, gry uliczne, konferencje, konkursy, debaty, 
imprezy. W 40 miastach z 14 województw planowane są inicjaty-
wy związane z obchodami 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 r. 
zorganizowane przez społeczności lokalne, organizacje pozarzą-
dowe, samorządy i instytucje publiczne. Wszystkie imprezy od-
będą się pod specjalnym Patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 
Wiele miast i miejscowości z całego kraju zaangażowało się
w jubileuszowe obchody:
W Płocku już odbywa się cykl całorocznych imprez kulturalnych, 
edukacyjnych i naukowych pod nazwą „Rok wolności – Płock 
1989”. To wspólna inicjatywa władz samorządowych, instytucji 
kulturalnych oraz mieszkańców miasta.
W ramach „Czerwca Wolności w Parku Śląskim” w Chorzowie 
planowany jest m.in.: festiwal biegowy „Bieganie to Wolność” 
oraz „Kino wolności” – plenerowe pokazy polskich filmów, de-
bata o wolności, konkurs wiedzy o wyborach 4 czerwca 1989 r.
i przejazdy kolejką linową Elka, a także Koncert Wolności – 30-le-
cie istnienia zespołu Dżem.
W Warszawie (9.05-9.06), w Pałacu Krobielowice w okolicach 
Wrocławia (1.06-30.09) oraz w Krakowie (15.06-1.09) będzie 
można obejrzeć wystawę plenerową „Piękno odnalezione 1989-
2014 w blasku przywróconej świetności”. Ekspozycja prezentuje 
pomniki polskiej kultury, które zostały odrestaurowane w ciągu
ostatnich 25 lat
i stanowią przy-
kłady udanej re-
witalizacji. Orga-
nizatorem wysta-
wy jest Positive 
Image Founda-
tion – Fundacja 
na rzecz Kultury 
Sztuki i Dziedzic-
twa Kulturowego.
Od 20 lutego
w Krakowie można oglądać wystawę „Oblicza Wolności. Grafika 
polska XX i XXI wieku”. Przygotowało ją Stowarzyszenie Między-
narodowe Triennale Sztuki. Na wystawie prezentowane są prace 
ponad 40 polskich grafików, nawiązujące do trzech wymiarów 
wolności: politycznej, przekonań oraz wewnętrznej – dotyczącej 
godności człowieka.
Politechnika Opolska organizuje konkurs na krótki film, plakat 
bądź mem pod hasłem: „Nie ma poczucia wolności bez wolności 
wyboru – 25-lecie pierwszych „wolnych” wyborów parlamentar-
nych w powojennej historii Polski”.
Województwo kujawsko-pomorskie będzie świętować ćwierć 
wieku przemian demokratycznych podczas „Roku Ludzi Wolno-
ści”. Druga Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu również 
nawiązywać będzie do 25-lecia przemian ustrojowych i gospo-
darczych w Polsce. W Gdańsku zaplanowany jest międzynarodo-
wy artystyczno-edukacyjny projekt Freedom Express organizowa-
ny przez Europejską Sieć Pamięci i Solidarności.
Pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego prze-
prowadzony będzie także konkurs literacki dla Polonii Całego 
Świata: „Jeden Dzień. Polska, jaką pamiętam” oraz konferencje 
międzynarodowe dotyczące prezentacji sukcesu polskiej transfor-
macji, jej zagospodarowywania i perspektyw dalszego rozwoju.
Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wydarzeń 
związanych z obchodami 25-lecia będą dostępne na stronie
www.prezydent.pl/swieto-wolności. 

www.prezydent.pl

Dwie godziny dla rodziny

15 maja obchodziliśmy 20. rocznicę ustanowienia Międzynaro-
dowego Dnia Rodzin przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
Z tej okazji po raz trzeci wystartowała ogólnopolska akcja spo-
łeczna Dwie Godziny Dla Rodziny zorganizowana przez Fundację 
Humanites – Sztuka Wychowania. Skierowana została do praco-
dawców i pracowników pod hasłem „Co pokolenie to marzenie”. 
Organizatorzy zachęcali, aby tego dnia poświęcić czas po pracy 
rodzinie na międzypokoleniową rozmowę o marzeniach, rodzi-
nie, przyjaciołach oraz aby – w miarę możliwości – symbolicznie 
skrócić czas pracy 15 maja o 2 godziny. Patronat honorowy nad 
akcją objęła Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP. 
– Dzieci uczą się nie tyle słuchając, ile przede wszystkim bacznie 

obserwując nas dorosłych
i swoje rodzinne otocze-
nie. Międzynarodowy 
Dzień Rodziny jest dosko-
nałą okazją do spędzenia 
czasu razem. Rozmawiając 
o tym, kim jesteśmy, jakie 
są nasze doświadczenia, 
wspomnienia, jakie są rela-

cje z rodziną i przyjaciółmi. Najważniejsze, aby być razem – prze-
konują organizatorzy.
Fundacja proponuje również ciekawe sposoby spędzania czasu
z rodziną na swoim portalu www.mamrodzine.pl                kak

ą ę y ją
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Odjazdowy Bibliotekarz 2014

Co roku 8 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek. Inicjatywa ta została zapoczątkowana przez Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 r. Z tej okazji dla wszystkich 
bibliofilii i miłośników jazdy rowerowej Stowarzyszenie Bibliosfe-
ra przygotowała akcję „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Od początku maja do końca czerwca 2014 r. w polskich miej-
scowościach odbywać się będą rajdy rowerowe, podczas których 
uczestnicy ubrani w koszulki, 
kamizelki promocyjne, za-
opatrzeni w plakaty, banery 
i chorągiewki z logo „Odjaz-
dowego Bibliotekarza” będą 
zachęcać do czytania książek 
i korzystania z bibliotek. Raj-
dom towarzyszyć będzie akcja 
bookcrossingowa – wymiana 
książek. To doskonała okazja, 
by podzielić wartościową lekturą, a także odświeżyć własną bi-
blioteczkę. 
W tym samy czasie w wielu miejscach odbywać się będą kon-
kursy, gry miejskie, pikniki i ogniska, debaty, zwiedzanie zabyt-
ków, pokazy ratownictwa medycznego oraz szeroko pojmowana 
twórczość: malowanie plakatów, układanie wierszy i piosenek. 
Po raz pierwszy podobny rajd odbędzie się również za granicą
3 czerwca w Medway (Wielka Brytania). 
Pierwsza edycja akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” odbyła się pięć 
lat temu w Łodzi i z roku na rok cieszy się ona coraz większą po-
pularnością. W 2013 r. zostało zorganizowanych ponad dwieście 
lokalnych edycji imprezy. Do akcji włączyło się 196 miejscowości. 
We wszystkich rajdach w Polsce wzięły udział 8322 osoby i łącz-
nie pokonały ok 4057 km.
Więcej informacji na stronie http://blog.odjazdowybibliote-
karz.pl/
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Bydgoszcz
Na placu 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej 12 maja 2014 r. odbył się uroczysty 
apel z okazji powitania żołnierzy II zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego 
w afrykańskiej Republice Mali. Pożegnano również 25 żołnierzy wyjeżdżających 
na Bałkany w ramach XXX zmiany PKW KFOR Kosowo. W uroczystości wzię-
li udział: bp Jan Tyrawa, ordynariusz diecezji bydgoskiej, gen. broni Edward 
Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. bryg. Grzegorz Duda, 
zastępca Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, gen. bryg. Wojciech Grabowski, 
dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych JFTC, a także Elżbieta Rusielewicz, 
wiceprezydent Bydgoszczy. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych, 
rodziny żołnierzy i pracowników wojska oraz  liczni goście.
Apel poprzedziła Msza św., którą w kaplicy 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej 
sprawował ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
W homilii zachęcał do naśladowania Chrystusa – Dobrego Pasterza w realiza-
cji obowiązków żołnierskich i rodzinnych.                                                 T.K.

Warszawa 
Mszą św. w Katedrze Polowej WP 6 maja 2014 r. żołnierze i pracownicy Woj-
skowej Ochrony Przeciwpożarowej (WOP) zainaugurowali obchody dwudzie-
stolecia istnienia formacji. Eucharystii przewodniczył ks. płk January Wątroba, 
wikariusz generalny biskupa polowego. Na początku odczytał przesłanie od 
ks. bp. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego WP, w którym zapewnił  on o swej 
modlitwie w intencji strażaków wojskowych i ich rodzin oraz polecił ich opie-
ce patrona strażaków św. Floriana. Decyzją Księdza Biskupa płk Tadeusz Likus, 
szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, został odznaczony medalem bł. 
ks. Jerzego Popiełuszki.
W homilii ks. January Wątroba podkreślił, że strażacy są szczególną grupą za-
wodową, w której szeroko rozpowszechnione są najlepsze cechy charakteru, 
takie jak odpowiedzialność, stanowczość i hart ducha. Dodał, że aby wykony-
wać ten zawód trzeba dużej odwagi i poświęcenia. – Obchodząc dziś święto 
Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej chcemy podziękować 
wam  za to wasze działanie i poświęcenie, które jak dobry dotyk przynoszą 
radość i przywracają uśmiech na twarzach zalęknionych. Dziękujemy za każdy 
dobry, kojący i pomagający dotyk waszej ofiarnej służby. Ludzie cenią wasze 
zaangażowanie, waszą gotowość i wierność, która niejednokrotnie zostaje 
okupiona zdrowiem i życiem – powiedział.                                                kes

Dęblin
W parafii wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie 11 maja 2014 r. 
odbyła się uroczystość I Komunii świętej. Po raz pierwszy do Stołu Pańskiego 
przystąpiło czterdzieścioro dzieci z klas drugich Szkoły Podstawowej. Do tej 
ważnej chwili przygotowywały się pod opieką proboszcza, ks. por. Marcina 
Czeropskiego oraz katechetki, pani Justyny Zając. Przystępującym do Stołu 
Pańskiego dzieciom towarzyszyli rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.
Po południu podczas nabożeństwa majowego zostały poświęcone i wrę-
czone dzieciom pamiątki komunijne. Z pomocą rodziców i proboszcza pa-
rafii dzieci posadziły przed kościołem drzewo, które będzie przypominać
im o uroczystości I Komunii świętej. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych
w darze dla parafii przekazali relikwiarz, w którym będą umieszczone relikwie
bł. ks. Jerzego Popiełuszki.                                                                          K.B.

Siedlce
W kościele garnizonowym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Siedlcach 11 maja 2014 r. siedmioro 
dzieci z rodzin wojskowych przyjęło I Komunię świę-
tą podczas Mszy św. sprawowanej przez  proboszcza, 
ks. płk. Andrzeja Dziwulskiego. W homilii Ksiądz Pro-
boszcz pogratulował dzieciom, że mogły tak jak Apo-
stołowie podczas Ostatniej Wieczerzy zjednoczyć się 
w pełni z Jezusem Eucharystycznym, który powiedział: 
„Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, trwa we 
Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56).  Kaznodzieja podziękował 
rodzicom za ich świadectwo wiary, które dla dzieci 
stanowi nieodzowny element wzrostu w ich drodze 
do Boga. Rodzice i dzieci w darze dla kościoła garnizo-
nowego przekazali kielich mszalny.                        I.S.

Gdynia
W kościele garnizonowym pw. Matki Bożej Często-
chowskiej w Gdyni 11 maja 2014 r. do I Komunii 
świętej przystąpiło 39 dzieci. Mszy św. przewodniczył 
ks. kmdr Bogusław Wrona, proboszcz parafii. Rodzi-
ce dzieci pierwszokomunijnych ufundowali w części 
marynarską chrzcielnicę, która będzie służyła podczas 
sprawowania sakramentu chrztu św.                   A.R.

Bemowo Piskie
W parafii wojskowej pw. św. br. Alberta Chmielowskie-
go w Bemowie Piskim 18 maja 2014 r. po raz pierw-
szy do Stołu Pańskiego przystąpiło szesnaścioro dzieci
z klas trzecich Szkoły Podstawowej. Towarzyszyli im 
rodzice, chrzestni, nauczyciele i zaproszeni goście oraz 
licznie zgromadzeni parafianie i żołnierze z Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych. Na zakoń-
czenie Mszy św. ks. kmdr Jan Zapotoczny, proboszcz 
parafii, poświęcił chleby, którymi dzieci podzieliły się
z najbliższymi.                                                        xJZ

Rzeszów
W Bieszczadzkim Ośrodku Szkolenia Górskiego
w Trzciańcu 11 maja 2014 r.  żołnierze 21. Brygady 
Strzelców Podhalańskich brali udział w szkoleniu po-
ligonowym pododdziałów 21. Batalionu Dowodzenia
z Rzeszowa. Po nocnych ćwiczeniach taktycznych
w niedzielne południe zgromadzili się na wspólnej 
Eucharystii, której przewodniczył ks. kpt. dr Seba-
stian Piekarski, kapelan podhalańczyków z Rzeszowa.
W homilii przypomniał wszystkim znaczenie słów: 
Bóg, Honor, Ojczyzna, tak mocno zakorzenionych
w tradycji i historii oręża polskiego. Po Mszy św. od-
mówiono wspólnie litanię do Najświętszej Maryi Panny 
w intencji pokoju na świecie. Żołnierze mogli również 
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania i poroz-
mawiać z kapelanem. Czas ćwiczeń poligonowych 
stanowi  szczególną szansę na indywidualne spotka-
nie kapelana z żołnierzami i bezpośrednie dotarcie
do nich z Dobrą Nowiną.                                       S.P.
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