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PAPIESK A INTENCJA NA SIERPIEŃPAPIESK A INTENCJA NA SIERPIEŃ
Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, 
znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.

Numer zamknięto 12 sierpnia 2014 r.

Na okładce: Wieża Muzeum 
Powstania Warszawskiego,
30 lipca 2014 r.,
fot. Krzysztof Stępkowski

tym braciom i siostrom i ufam, że skuteczne 
rozwiązanie polityczne na szczeblu między-
narodowym i lokalnym będzie mogło poło-
żyć kres tym zbrodniom i przywrócić rządy 
prawa. Aby bardziej zapewnić o mej bliskości
z tą drogą ludnością, mianowałem swym oso-
bistym wysłannikiem w Iraku kard. Fernando 
Filoniego, który jutro wyjedzie z Rzymu.
Również w Gazie, po zawieszeniu broni, 
wznowiono wojnę, która powoduje nie-
winne ofiary, dzieci... i tylko pogarsza kon-
flikt między Izraelczykami i Palestyńczykami. 
Módlmy się wspólnie do Boga pokoju przez 
wstawiennictwo Maryi Panny: Panie, daj 
pokój naszym dniom, i uczyń nas twórcami 
sprawiedliwości i pokoju. Maryjo, Królowo 
Pokoju, módl się za nami.
Módlmy się także za ofiary wirusa Ebola i za 
tych, którzy walczą, by go zahamować.
Od przyszłej środy do poniedziałku 18 sierpnia 
odbędę podróż apostolską do Korei. Proszę, 
towarzyszcie mi modlitwą, potrzebuję jej!

Watykan, 10 sierpnia 2014 r.

Po Modlitwie na Anioł Pański Ojciec Świę-
ty  Franciszek zwrócił się do zebranych na 
Placu św. Piotra w Rzymie pielgrzymów 
z prośbą o modlitwę w intencji ludzi za-
mieszkujących targane niepokojem ziemie 
Bliskiego Wschodu oraz Afryki. 

Drodzy bracia i siostry! Niedowierzanie i prze-
rażenie wywołują w nas wiadomości napły-
wające z Iraku. Tysiące ludzi, a wśród nich 
tylu chrześcijan, jest brutalnie wyrzucanych ze 
swych domów, dzieci umierają z pragnienia
i głodu podczas ucieczki, kobiety są porywa-
ne, ludzie giną w masakrach; [panuje] wszel-
kiego rodzaju przemoc, przede wszystkim 
zniszczenia, niszczone są domy, dziedzictwo 
religijne, historyczne i kulturowe. Wszystko 
to poważnie obraża Boga i poważnie obraża 
ludzkość. Nie wolno siać nienawiści w imię 
Boże! Nie wolno prowadzić wojny w imię 
Boże! My wszyscy, myśląc o tej sytuacji, o tych 
ludziach, wyciszmy się teraz i módlmy się.
Dziękuję tym, którzy odważnie niosą pomoc 

Ojciec Święty Franciszek wzywa do modlitwyOjciec Święty Franciszek wzywa do modlitwy
w intencji pokoju na Bliskim Wschodziew intencji pokoju na Bliskim Wschodzie
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Europa zdaje się być kompletnie głuchą na wołanie setek tysięcy 
chrześcijan zabijanych i mordowanych na Bliskim Wschodzie. Sy-
tuacja coraz tragiczniejsza jest w Iraku, gdzie islamiści wypierają 
ich z ostatnich bastionów. Jednak prześladowania dotyczą nie tyl-
ko głośnych wojen w miejscach „tradycyjnie” już uznawanych za 
niespokojne, takich jak Syria czy Irak. Trzeba pamiętać, że XXI wiek 
buduje współczesne areny męczenników w krajach Azji (Indie, 
Afganistan, Pakistan), Dalekiego Wschodu (Chiny, Korea Północ-
na) czy Afryce (Jemen, Somalia, Nigeria). Coraz więcej chrześcijan 
prześladowanych jest także w społecznościach chrześcijańskich.

W artykule „Globalna wojna”, zamieszczonym w „Tygodniku Po-
wszechnym”, Marcin Żyła przypomina 10 powodów prześladowań 
chrześcijan na świecie, powtórzonych za Thomasem Schirrmache-
rem, niemieckim badaczem, z World Evangelical Alliance. Sądzę, że 
warto je przytoczyć:

  Chrześcijaństwo jest największą religią na świecie.
  Wzrost jego popularności dotyczy regionów, gdzie dotych-

czas dominującą pozycję miały inne religie lub państwa.
  Z wyłączeniem islamu, inne religie nie mają „ambicji” misyj-

nych, nie stanowią „zagrożenia”.
  Wiele państw postkolonialnych szuka własnej tożsamości, 

odwołując się do tradycji natywnych, a chrześcijaństwo ko-
jarzy się tam z dawnymi metropoliami.

  Z kolei w innych krajach siły polityczne łączące nacjonalizm 

z religią (np. nacjonalizm hinduski) uważają chrześcijan za 
zagrożenie dla narodowej tożsamości.

  Chrześcijanie promują prawa człowieka, co powoduje wro-
gość systemów totalitarnych.

  Są takie miejsca, gdzie zagrażają zorganizowanym grupom prze-
stępczym (w Ameryce Łacińskiej – gangom narkotykowym).

  Jako grupa z definicji odrzucająca przemoc chrześcijanie są 
bardziej podatni na prześladowania, a oprawcy nie obawiają 
się zemsty.

  W społeczeństwach antyzachodnich są wciąż – błędnie, ale 
jednak – utożsamiani z Zachodem.

  Fakt, że chrześcijaństwo ma wymiar międzynarodowy, nie-
pokoi dążące do kontroli państwa totalitarne (np. Chiny, czy 
Korea Północna).

Według organizacji „Open doors” zajmującej się problematyką 
prześladowań liczba dotkniętych nimi osób na świecie to około
100 mln rocznie.
Cytowany przez Marcina Żyłę John L. Allen, watykanista i korespon-
dent National Catholic Reporter, przewiduje, że sytuacja w najbliż-
szych latach się nie zmieni, co więcej jego prognoza zakłada, że 
agresja i prześladowania wobec chrześcijan będą częstsze. To dlate-
go papieskie apele o modlitwę i post za prześladowanych są coraz 
częstsze. Należy traktować je serio.

Krzysztof Stępkowski

Po co tyle krzyku o prześladowanych?Po co tyle krzyku o prześladowanych?
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30 lipca Prezydent RP Bronisław Komorowski 
spotkał się z powstańcami w parku Wolno-
ści na terenie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. – Powstańcy Warszawy, bohaterowie 
tamtych zdarzeń, żołnierze czasu wojny, ale 
i bohaterowie obywatelskiej pamięci, bo-
haterowie czasu pokoju, czasu pracy, czasu 
także wysiłku na rzecz nowej Polski, składa-
my dzisiaj hołd za waszą piękną służbę, za 
wierność polskiej wolności, za waszą deter-
minację w walce i cierpieniu, także w dzia-
łaniu wychowawczym. Walczyliście o swoje,
o nasze miasto, o Warszawę, o niepodle-
głość całej Polski – powiedział. 
Podczas uroczystości Prezydent wręczył or-
dery i odznaczenia państwowe uczestnikom 
powstania, a także współtwórcom i pracow-
nikom Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz artystom zasłużonym w pielęgnowaniu 
pamięci o najnowszej historii Polski. Podpisał 
również ustawę o ochronie znaku Polski Wal-
czącej, słynnej kotwicy, której kopie wręczył 
gen. bryg. Zbigniewowi Ścibor-Rylskiemu, 
prezesowi Związku Powstańców Warszaw-
skich oraz Leszkowi Żukowskiemu, prezeso-
wi Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej. Podczas uroczystości przedstawiciele 
organizacji charytatywnych i społecznych 
oraz harcerstwa odebrali z rąk kombatantów 
pałeczki – symbol wartości, którymi kierowa-
li się żołnierze Polski Podziemnej.
Popołudniu z powstańcami spotkała się 
Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkie-
wicz-Waltz. Natomiast wieczorem na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie odbyła się 
projekcja filmu „Miasto 44” w reżyserii Jana 
Komasy 

Modlitwa na placu Krasińskich

31 sierpnia w samo południe w Sali Balowej 
na Zamku Królewskim miała miejsce uroczysta 
Sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Pre-

zydent Warszawy i prze-
wodnicząca Rady m.st. 
Warszawy Ewa Malinow-
ska-Grupińska nadały tytu-
ły Honorowych Obywateli 
m.st. Warszawy trzem oso-
bom: Janowi Olszewskie-
mu, działaczowi opozycji 
w PRL-u, premierowi rządu 
RP w latach 1991-1992; Jerzemu Owsiakowi, 
prezesowi Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy oraz profesorowi nauk me-
dycznych Mieczysławowi Szostkowi. Zostały 
również wręczone Nagrody m.st. Warszawy. 
Otrzymali je wybitni lekarze, artyści, historycy, 
nauczyciele, dziennikarze, sportowcy, duchow-
ni, działacze społeczni oraz żołnierze Armii 
Krajowej. Nagrody przyznano też wyróżniają-
cym się stowarzyszeniom i instytucjom. Wśród 
nich znalazła się Archikonfraternia Literacka 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny przy Archikatedrze św. Jana Chrzciciela
w Warszawie. 
Wieczorem bp Józef Guzdek przewodniczył 
Mszy św. na placu Krasińskich przy pomni-
ku Powstania Warszawskiego. – Mieszkańcy 
zniewolonej Warszawy nie chcieli umierać. 
Oni chcieli żyć godnie! Ich karki zostały zgię-
te tak nisko, że musieli podjąć próbę wypro-
stowania się, nawet płacąc najwyższą cenę – 
mówił w homilii. Dodał, że „dorodne ziarna 
polskiej młodzieży”, obumierały, „aby wydać 
obfity plon wolności”. – Powstańcy oddawali 
życie, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce 
– powiedział.
We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele 
władz państwowych i miejskich, powstańcy, 
żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze 
służb mundurowych, przedstawiciele pra-
wosławnego ordynariatu polowego i ewan-
gelickiego duszpasterstwa wojskowego. 
Obecny był m.in. Adam Komorowski, syn 
gen. Tadeusza Bór-Komorowskiego, dowód-

cy Armii Krajowej oraz 
Anna Maria Anders, córka 
gen. Władysława Andersa, 
dowódcy II Korpusu Pol-
skiego. Licznie przybyły 
poczty sztandarowe or-
ganizacji kombatanckich, 
oddziałów powstańczych 
i grup rekonstrukcyjnych 
oraz harcerze i mieszkań-
cy Warszawy. Eucharystię 
koncelebrowali: abp Hen-
ryk Hoser, ordynariusz die-
cezji warszawsko-praskiej, 
bp Rafał Markowski, bi-
skup pomocniczy archidie-
cezji warszawskiej oraz bp 

Bronisław Dembowski, emerytowany biskup 
diecezji włocławskiej. 
Po liturgii rozpoczął się apel poległych, a po 
nim widowisko „Śpiew murów”, w reżyserii 
Jerzego Bielunasa, z udziałem m.in. Stanisła-
wy Celińskiej i Natalii Niemen.

Hołd bohaterom
Polskiego Państwa Podziemnego

1 sierpnia od samego rana trwały uroczysto-
ści upamiętniające 70. rocznicę Powstania 
Warszawskiego. W miejscach pamięci skła-
dano kwiaty i zapalano znicze. W Ogrodzie 
Saskim zostało zasadzone „Drzewo Pamię-
ci”. W południe odbyła się uroczysta zmiana 
posterunku honorowego przy Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Pamięć ludności cywilnej 
i powstańców warszawskich uczczono salwą 
honorową. Następnie delegacje złożyły wień-
ce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. 
Uroczystość zakończyła defilada oddziałów 
Wojska Polskiego. Wieńce złożono również 
pod pomnikiem pierwszego Komendanta 
Głównego Armii Krajowej, gen. Stefana Ro-
weckiego „Grota”. Zapalono znicze ułożone 
w kształcie powstańczej „Kotwicy”.
Następnie uroczystości przeniosły się pod po-
mnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii 
Krajowej. – Obrazy z Powstania Warszawskie-
go, które nam towarzyszą, to przede wszyst-
kim twarze bohaterów tego wydarzenia, twa-
rze młodych warszawianek i warszawiaków,
a często i dzieci. Prawda, którą na nich widać, 
przejmuje do głębi, porusza, wzrusza i boli. Ta 
prawda jest prosta: istnieje taka wartość, za 
którą, jeśli trzeba, płaci się własnym życiem. 
Tą wartością jest ojczyzna – powiedziała mar-
szałek Sejmu RP Ewa Kopacz. 
Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, podkreślił, że po-
wstańcy nie brali pod uwagę możliwości nie-
udania się powstania ani tego, że go nie prze-
żyją. – My wszyscy chcieliśmy żyć, chcieliśmy 
być wolni, ale wiedzieliśmy, że o wolność trze-
ba walczyć – mówił. Jego zdaniem Powstanie 
Warszawskie miało być „sygnałem dla świata, 
że Warszawa walczy, nie czekając na wyzwole-
nie”. – My walczyliśmy o wolność, a wolność 
krzyżami się mierzy – dodał. Uroczystości za-
kończyło składanie wieńców pod pomnikiem.

70. rocznica Powstania Warszawskiego70. rocznica Powstania Warszawskiego
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– Nie możemy przejść obojętnie wobec wydarzeń sprzed 70 lat, 
które ukazały głębię miłości do ojczyzny naszych rodaków, zdol-
ność do poświęcenia w obronie jej niepodległości i niezależności, 
męstwo i heroizm mieszkańców Warszawy – pisał w przesłaniu na 
70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego biskup polowy 
Józef Guzdek. 1 sierpnia Warszawa znów na chwilę znieruchomia-
ła, by oddać hołd tym, którzy nie szczędzili zdrowia i życia dla 
wyzwolenia stolicy z rąk niemieckiego okupanta.
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Msza św. na placu Krasińskich w WarszawieMsza św. na placu Krasińskich w Warszawie

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył żołnierzy Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył żołnierzy 
Powstania WarszawskiegoPowstania Warszawskiego
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Pamiętna godzina „W”

O godzinie 17.00 w całej stolicy rozległo się 
wycie syren alarmowych. Był to szczególny 
czas upamiętnienia bohaterów walk o wol-
ną Polskę. Pod pomnikiem Gloria Victis na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach ze-
brali się przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, Wojska Polskiego, komba-
tanci i ich rodziny oraz harcerze, aby oddać 
hołd powstańcom. Po wysłuchaniu hymnu 
państwowego pamięć poległych uczczono 
salwą honorową. Modlitwę w ich intencji po-
ległych poprowadził ks. kmdr Janusz Bąk, de-
legat biskupa polowego ds. duszpasterstwa 
kombatantów. – Krzyż Chrystusa wzywa nas 
do pojednania z Bogiem, otwiera do Niego 
przystęp wszystkim ludziom. Droga pojed-
nania z Bogiem prowadzi nas do pojednania 
z ludźmi. „Odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”. Słowa 
te stanowią potężną zaporę przeciw narasta-
niu nienawiści i odwetu – powiedział. Dodał, 
że przebaczenie nie jest słabością. Nie ozna-
cza też „rezygnowania z prawdy i sprawie-
dliwości”, ale oznacza: zmierzać do prawdy
i sprawiedliwości drogą Ewangelii.
Pod pomnikiem Gloria Victis złożono wieńce. 
Mieszkańcy stolicy zapalali znicze i składali 
kwiaty także po zakończeniu uroczystości.
Wieczorem bp Józef Guzdek przewodniczył 
modlitwie w intencji ofiar Powstania War-
szawskiego przy pomniku „Polegli – Nie-
pokonani” na Cmentarzu Wolskim. Wraz
z Księdzem Biskupem modlili się: bp Jerzy Pań-
kowski, prawosławny ordynariusz wojskowy, 
bp. Mirosław Wola, naczelny ewangelicki ka-
pelan wojskowy, Michael Schudrich, naczelny 
rabin Polski. 
Pamięć powstańców uczczono także apelem 
poległych oraz salwą honorową. Na zakoń-
czenie uroczystości złożono wieńce pod po-
mnikiem „Polegli – Niepokonani”.
O godz. 21.00 tradycyjnie na Kopcu Powsta-
nia Warszawskiego zapłonął Ogień Pamięci.

Dramat Woli

W katedrze polowej 3 sierpnia modlono 
się w intencji żyjących i zmarłych uczestni-
ków Powstania Warszawskiego. Mszy św. 

przewodniczył bp. Józef Guzdek. Odznaczył 
trzech powstańców ustanowionym przez 
siebie Medalem Błogosławionego Księdza 
Jerzego Popiełuszki: Leszka Żukowskiego ps. 
„Antek”, Macieja Krokosa ps. „Tygrys”, Jerze-
go Żelaśkiewicza ps. „Śmiały”. Poprzedniego 
dnia medal z rąk Księdza Biskupa otrzymała 
Eugenia Maria Cegielska, prezes Środowisk 
i Koła Oberlangen. Po Eucharystii odbył się 
koncert pt. „Chcieli być wolni i wolność sobie 
zawdzięczać” w wykonaniu orkiestry „Sinfo-
nia Viva” pod dyr. Tomasza Radziwonicza. 
5 sierpnia odbyły się uroczystości w hołdzie 
ludności cywilnej Woli. Wzięła w nich udział 
Petra Reiber, burmistrz Westerlandu, która
w swoim przemówieniu poprosiła Polaków
o wybaczenie. Przez dwanaście lat jej po-
przednikiem był kat Warszawy, Grupenfurer 
SS Heinz Reinefarth, któremu po wojnie uda-
ło się uniknąć odpowiedzialności za zbrod-
nie dokonane na ludności cywilnej. – Nie 
możemy naprawić zła, ale prosić o przeba-
czenie, możemy pamiętać i zrobić wszystko, 
aby te straszne czyny nie mogły wydarzyć się 
powtórnie - podkreśliła burmistrz Reiber.
W tym samym dniu na skwerze obok Po-
mnika Ofiar Woli została otwarta wystawa 
„Reinefarth w Warszawie. Dowody zbrodni” 
obrazująca m.in. powojenne losy Heinza Re-
inefartha.

W polskich garnizonach

O powstańcach pamiętano również w Żaga-
niu. Ks. ppor. Krzysztof Ziobro, kapelan Ordy-
nariatu Polowego, przewodniczył Mszy św. 
sprawowanej 1 sierpnia w parafii wojskowej 
pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskie-
go. Po Eucharystii w Litanii do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa polecił Bożemu Miłosier-
dziu poległych za wolność ojczyzny. Modlił 
się również o pokój na świecie.
Powstańców uczczono także apelem pamię-
ci, po którym nastąpiło złożenie wieńców 
pod pomnikiem Szarych Szeregów. Uczestni-
cy uroczystości wzięli udział w recytacji po-
ezji powstańczej, koncercie zespołu „Żagań-
ska Lutnia” oraz wystawie literatury i odznak 
poświęconych Powstaniu Warszawskiemu
w bibliotece miejskiej. 
W Bydgoszczy uroczyste obchody 70. roczni-

cy Powstania Warszawskiego rozpoczęły się 
Mszą św. sprawowaną 1 sierpnia w parafii 
wojskowej pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Pokoju, której przewodniczył ks. płk 
Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych RP. – Dziś do Ołtarza Pańskiego 
zanosimy modlitwę za żołnierzy powstania 
poległych na polu bitwy i tych, co pomarli 
w ciągu minionych lat. Zanosimy też nasze 
błagania o pokój na świecie. Niech cierpliwy 
i mądry dialog pomoże rozwiązać nawet naj-
trudniejsze problemy współczesnego świata, 
zwłaszcza na Ukrainie i na Bliskim Wchodzie 
– mówił w homilii. Po Mszy św. bohaterów 
walk powstańczych uczczono pod pomni-
kiem Powstania Warszawskiego.
We Wrocławiu w intencji poległych modlono 
się podczas Mszy św. w parafii garnizonowej 
pw. św. Elżbiety. Eucharystii przewodniczył ks. 
płk. Janusz Radzik, proboszcz parafii. Homilię 
wygłosił ks. płk Henryk Szareyko, wikariusz 
biskupi ds. kombatantów, który podkreślił, 
że powstanie było „podniesieniem się z klęski 
wrześniowej z 1939 roku”. – Zrobili to, by za-
protestować, zareagować na niewyobrażalny 
nam dzisiaj terror okupacyjny, sprzeciwić się 
ulicznym egzekucjom, łapankom, wywózkom 
do obozów koncentracyjnych, więzieniom
w alei Szucha i na Pawiaku – mówił.

Koncerty, wystawy, promocje książek 

Obchodom 70. rocznicy Powstania War-
szawskiego towarzyszyły koncerty, wystawy, 
promocje książek, prezentacje filmów, gry 
miejskie i inne wydarzenia kulturalne nie tyl-
ko w Warszawie, ale i w całej Polsce. We wro-
cławskim Muzeum Poczty i Telekomunikacji 
na przykład do 13 października można obej-
rzeć ponad sześćdziesiąt listów, które dostar-
czała poczta powstańcza. W Dolnośląskim 
Centrum Fotografii przedstawiono zdjęcia 
dokumentujące walki powstańcze. Podczas 
obchodów szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się możliwość wysyłania pozdrowień 
dla powstańców na specjalnie przygotowa-
nych przez harcerzy kartkach. Były one rozda-
wane w Stolicy w czasie uroczystości. 
Obchody Powstania Warszawskiego przekro-
czyły w tym roku granice Polski. W Berlinie 
Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz
z prezydentem Niemiec Joachimem Gauc-
kiem otworzył wystawę zatytułowaną „Po-
wstanie Warszawskie 1944”. W Nowym Jor-
ku powstańców uczczono podczas Mszy św. 
sprawowanej w parafii pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika na Manhattanie. Został 
odsłonięty mural upamiętniający Powstanie 
Warszawskie na jednej ze ścian Polskiego 
Domu Narodowego „Warsaw” w Greenpoint. 
Odbyły się również projekcie filmowe, kon-
certy i wystawy. W Dublinie w kościele św. 
Audoena podczas Eucharystii zapłonął znicz 
Pamięci dla Powstańców. Otwarto również 
dwie wystawy „Walka o wolność. Powstanie 
Warszawskie” oraz „Kościół i życie religijne 
w Powstaniu Warszawskim”. W Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie zaprezentowano film 
„Miasto ruin” w reż. Damiana Nenowa oraz 
„Generał Gryf. Robiłem dobrą robotę” w reż. 
Arkadiusza Gołębiowskiego. 

Karolina Anna KwaśniewskaFo
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Garść wspomnień z Powstania WarszawskiegoGarść wspomnień z Powstania Warszawskiego

Walczyłem w czasie Powstania Warszaw-
skiego dość krótko, bo 4 sierpnia zostałem 
ranny na Woli. Mimo, że potem wróciłem 
do oddziału, to znowu w wyniku ran trafi-
łem do szpitala. Ta sytuacja powtórzyła się 
kilkakrotnie. Mam takie wrażenie, że w trak-
cie powstania służyłem Niemcom za tarczę. 
Ciągle we mnie strzelali albo rzucali we mnie 
granatem. Za każdym razem byłem ranny, ale 
mnie nie zabili. Dotąd nie rozumiem, dlacze-
go ocalili mnie w szpitalu na Czerniakowie, 
skoro likwidacji uległ praktycznie cały bu-
dynek. Trafiłem tam z raną brzucha i zapa-
leniem otrzewnej. Lekarz powiedział mi, że 
umrę, ale ja na złość mu nie umarłem. Le-
żałem na oddziale z dwoma towarzyszami. 
Miałem na nogach buty za kostkę. Nagle 
wpadł niemiecki podoficer, uniósł moją nogę 
i krzyknął: „Deutsch- Schuhe!”  –  niemieckie 
buty. Po czym wyciągnął pistolet i zaczął mie-
rzyć mi prosto w czoło. Nie wiem dlaczego 
nie pociągnął za cyngiel. Zobaczył jednego
z moich towarzyszy. 
 – „Zweite Bandit” – drugi bandyta – powie-
dział. 
Uważam, że był wewnętrznie źle zorganizo-
wany – najpierw należy skończyć pierwszą 
rzecz, zanim się weźmie za kolejną. Jednak 
ocaliło mi to życie. Trzeci mężczyzna, który 
był z nami dobrze mówił po niemiecku. 
– „Wir sind nicht Soldaten“ – nie jesteśmy żoł-

nierzami – zaczął rozmowę z podoficerem.
– Jak się pan nazywa? – zapytał Niemiec. 
– Burchard – odpowiedział tamten.
– Czy ma pan papiery? 
– Mam. 
My ich nie mieliśmy, ale tamten spokojnie 
wyjął swoje papiery i pokazał Niemcowi. 
– „Sie sind Deutscher?“ – jest pan Niemcem? 
– zapytał.
W ten sposób zaczęła się rozmowa o rodzinie 
Burchardów, o tym jak przyjechali do Polski 
w XVIII wieku. Po chwili ja z tym Niemcem, 
który mnie o mało co nie zastrzelił, rozma-
wiałem po francusku. Okazał się być bardzo 
sympatycznym człowiekiem. Powiedział, że 
wysłali  go do Warszawy za karę, gdyż spo-
liczkował swojego porucznika, który odbił 
mu dziewczynę we Francji. Wspomniał rów-
nież, że niepokoi się o niego rodzina.
Spędziliśmy w sumie z Niemcami w szpitalu 
trzy dni. Większość z nich to byli „dirlewan-
gery” -  kryminaliści lub więźniowie polityczni 
zrekrutowani do 36. Dywizji Grenadierów SS 
Dirlewanger. Poprosiłem naszego znajomego 
Niemca, by mnie ogolił, gdyż bałem się, że 
moja broda może wzbudzić niepotrzebne 
kontrowersje. Zgodził się. Oczywiście nie go-
lił mnie maszynką o trzech ostrzach, jak to 
robi się dzisiaj. Właściwie wyrywał mi włosy. 
Zobaczyłem, że prawie płacze. Byłem zdzi-
wiony - zabił nie wiadomo ilu rannych w tym 
szpitalu, a mnie pyta, czy mnie boli, jak on 
mnie goli.
– Boli mnie, ale niech pan goli dalej – zachę-
całem.
– Nie, ja panu zostawię bródkę.

– Nie chcę żadnej bródki! – zaprotestowa-
łem.
Potem przyszedł inny „dirlewanger” i usiadł 
koło mojego barłogu na ziemi.
– „Schade, schade, ich bin nicht Pole” – szko-
da, że nie jestem Polakiem – mówił. – „Ich 
würde auch ein Partisanen gewesen sein” – 
zostałbym również partyzantem.
– „Nein, ich bin nicht ein Partisanen. Ein Zivi-
list” – Nie jestem partyzantem. Jestem cywi-
lem. – zaprzeczyłem. 
– „Gut, gut” – dobrze, dobrze –poklepał 
mnie po ramieniu.
Po trzech dniach wynieśli nas na podwórze. 
Natomiast mnie wzięli na nosze i kazali dwóm 
cywilom gdzieś przenieść. Szedł z nami kula-
wy jegomość oraz jeden z Niemców. Ponie-
waż wydawało mu się, że tamten idzie zbyt 
wolno, wyjął karabin i po chwili kulawego 
jegomościa już nie było. Mnie również mógł 
przecież zastrzelić i miałby problem z głowy. 
Jednak nieśli mnie dalej przez park Ujazdow-
ski, gdzie było pełno zbiorników z bronią
i żywnością, które bodajże zrzucili Amery-
kanie 18 września z dwóch tysięcy metrów. 
Wszystko to spadło wszędzie, a nie tam, 
gdzie trzeba. Zanieśli mnie przed siedzibę 
Gestapo w alei Szucha. Leżałem tam, jakiś 
czas. Niemcy wychodzili na spacer z pie-
skami. To był szereg zupełnie szaleńczych 
zbiegów okoliczności, do dziś dla mnie nie-
pojętych. Poprzedniego dnia zabijali tych, co 
przynieśli na noszach pod Gestapo. A tego 
dnia opatrzyli rannych, w tym również mnie 
i wysłali do szpitala Dzieciątka Jezus. Dzięki 
temu wyszedłem żywy z całej tej sytuacji. 

– Choć Powstanie War-
szawskie to jedynie wy-
cinek mojego harcer-
skiego życia, to jednak 
są to niezapomniane 
chwile. Nasze przy-
rzeczenie harcerskie 
brzmi: „Mam szczerą 

wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Oj-
czyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim; być 
posłusznym prawu harcerskiemu”. Dla nas 

rozkaz był najważniejszą rzeczą do speł-
nienia.
Po wybuchu powstania złożyłam przysięgę 
w 7. Pułku Piechoty Legionów AK „Garłuch”. 
Naszym celem było zdobycie lotniska na Okę-
ciu po to, by mogły na nim lądować samoloty 
alianckie. Okazało się to jednak niemożliwe
i natarcie zostało odwołane. Mieliśmy na-
dzieję, że Rosjanie zbombardują pasy starto-
we na lotnisku. Przecież  najwięcej ludności 
cywilnej i samych powstańców ginęło w wy-

niku nalotów. Niemcy lądowali na Okęciu, ła-
dowali nowe bomby i walili nimi w ludzi.
Moja teściowa przeżyła bombardowanie 
przy ulicy Podwale 10. Gdy został ogłoszony 
alarm lotniczy, schroniła się wraz z córkami
i kilkoma innymi ludźmi  w korytarzyku łą-
czącym dwie piwnice. W wyniku bombardo-
wania, zawaliły się obie piwnice i popękały 
przewody kanalizacyjne. Wszyscy ludzie poto-
pili się, oprócz tych zgromadzonych właśnie
w korytarzu.

– Nigdy nie zapomnę jak czterdzieści pięć minut po wybuchu powstania ujrzałem na szczycie dawnego budynku Towarzy-
stwa Ubezpieczeniowego „Prudential”, późniejszego Hotelu Warszawa, łopoczący biało-czerwony sztandar. Znajdowałem 
się wówczas przy barykadzie budowanej na skrzyżowaniu ulic Brackiej i Nowogrodzkiej. To było coś niewyobrażalnego. Po 
pięciu latach, kiedy nie wolno było publicznie eksponować polskiej flagi, ten biało-czerwony sztandar załopotał w najwyż-
szym punkcie Warszawy za sprawą podchorążego Jerzego Frymusa ps. „Garbaty” z batalionu AK  „Kiliński”.

Stanisław Likiernik ps. „Stach”, ur. w 1923 r. w Garwolinie, żołnierz Oddziału 
Dyspozycyjnego „A” Kedywu Okręgu Warszawa Armii Krajowej, którego tradycje 
przejął 29 lipca br. Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej. Uczestnik Powstania 
Warszawskiego w szeregach Zgrupowania „Radosław”.

Daniela Ogińska ps. „Pszczoła”, ur. 1928 r., harcerka Szarych Szeregów w latach 1942–1944.  

Tadeusz Jarosz ps. „Topacz”, ur. 1929 r. we Lwowie, harcerz Szarych Szeregów od 1943 r. Obecnie 
zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Został w tym roku odznaczony przez Prezydenta 
RP Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.

W l ł i P t i W

l ł ż i

Stanisław Likiernik (po lewej) odbiera Medal Stanisław Likiernik (po lewej) odbiera Medal 

Honorowy za zasługi dla Żandarmerii WojskowejHonorowy za zasługi dla Żandarmerii Wojskowej
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Budynek dawnej warszawskiej elektrowni 
tramwajowej w ciągu dziesięciu lat (2004–
–2014) odwiedziło ponad trzy i pół miliona 
gości, a ponad 150 tys. uczniów wzięło udział
w lekcjach muzealnych. Muzeum Powstania 
Warszawskiego jest dziś największą atrakcją tu-
rystyczną Warszawy. Polegli i żyjący Powstańcy 
musieli czekać aż 60 lat, by depozyt pamięci 
o najważniejszym wydarzeniu polskiej historii 
ostatniego półwiecza został przekazany na-
stępnym pokoleniom. Za sprawą decyzji poli-
tyka, który czuł się odpowiedzialny za „pamięć
i tożsamość narodu” – ówczesnego Prezydenta 
Warszawy, ś.p. Lecha Kaczyńskiego.

Duchowy potencjał 
Powstanie Warszawskie…Ten gorący i wiecznie 
aktualny arcypolski temat nie dał się ani zakrzy-
czeć, ani zamilczeć, ani opakować szczelnie w 
kłamliwe narracje propagandy komunistycznej 
czy też lewicowej – po okrągłym stole, która 
kazała „wybierać przyszłość”.
Jak słusznie zauważył publicysta Roman Gra-
czyk, jeden z prowadzących promocję książki 
Piotra Legutki, w Sali pod Liberatorem: na ko-
niec prawda i tak się odezwie…A niekończący 
się spór: „czy warto było, czy to miało sens”, 
pytania o racje moralne czy polityczne po-
wstania pozostanie nierozstrzygnięty, konsta-
tował Graczyk. Publicysta podkreślił, że klęska 
powstania, tragiczna ofiara powstańców, 
paradoksalnie, okazała się, wielkim potencja-
łem, duchową siłą, która pozwoliła przetrwać 
czasy powojenne…
Dopowiedzmy; ten duchowy rezerwuar (im-
manencja polskiej duszy – umiłowanie wolno-
ści) choć czasem uśpiony, czy zepchnięty na 
margines świadomości wspólnoty narodowej 
przecież nie zniknął; żył życiem ukrytym, aby 
w chwili wskazanej przez Opatrzność przemó-
wić do Polaków z mocą. Był jak lustro, którym 
mogliśmy zobaczyć swoją prawdziwą twarz, 
swoją prawdziwą tożsamość i zerwać maski 
zakładane przez innych. Obecni na promocji 
książki Legutki podkreślili, że idea muzeum to 
nie statyczne eksponaty, stwarzające dystans, 
których nie można dotykać. To wciąż żywa, na 
nowo odkrywana wewnętrzna rzeczywistość, 
w której się przeglądamy jak w lustrze właśnie, 
jak w oczach tych młodych ludzi, powstańców 
spoglądających z wielkich portretów na po-
tomnych. 
Piotr Legutko, sprecyzował, dlaczego jego zda-
niem doszło do powstania „jedynego takiego 

– Po 89. roku trwaliśmy w swego rodzaju narkotycznym upojeniu; zagłuszając
w sobie pytania najważniejsze: skąd przychodzimy, jaką prawdę jako wspólno-
ta narodowa w sobie niesiemy. Upłynęło aż 15. lat, gdy „niemożliwe stało się 
możliwe” i powstało „Jedyne takie Muzeum” – opisywał fenomen otwarcia Mu-
zeum Powstania Warszawskiego Piotr Legutko, autor książki pod takim tytułem. 
O pasjonującej historii odzyskiwania pamięci o Powstaniu Warszawskim, w której 
możemy się przejrzeć jak w lustrze sumienia, mówią w książce Legutki przedsta-
wiciele „grupy szturmowej” ś.p. Lecha Kaczyńskiego – „muzealnicy” czyli grupa 
przyjaciół, z Janem Ołdakowskim na czele, dyrektorem muzeum.
W styczniu 2010 r. biskup polowy Tadeusz Płoski uhonorował Muzeum Powstania 
Warszawskiego Dyplomem Benemerenti.

muzeum” mimo że okoliczności zewnętrzne 
wydawały się niesprzyjające, a jego otwarcie 
sprawiło, że było to wydarzenie przełomowe. 
Dlatego też można mówić, że nie jest to tyl-
ko jedna z wielu placówek muzealnych, ale 
swego rodzaju fenomen. – Polska, Warszawa, 
po otwarciu muzeum jest inna niż przed jego 
otwarciem, podkreślił Piotr Legutko, nieza-
leżnie czy jego otwarcie było przyczyną czy 
skutkiem tej zmiany w postrzeganiu „kapitału 
przeszłości”.  

Przebudzeni?...
Autor wyróżnił trzy warstwy książki, która 
ukazuje się w przededniu 70. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Pierwsza to 
świadectwo „muzealników”, którzy pokazu-
ją, jak to się stało, że ono w ogóle powstało. 
Przypomnijmy warunki startowe: „Jest 2003 
rok. Upalne lato. Do obchodów sześćdziesią-
tej rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego zostało dwanaście miesięcy. Muzeum, 
które miałoby je upamiętnić, wciąż nie istnie-
je... Jest tylko w deklaracjach prezydenta sto-
licy Lecha Kaczyńskiego… Ludzi, którzy wie-
rzą, że ta obietnica się ziści, można zmieścić
w jednej windzie. To… Jan Ołdakowski i grup-
ka jego współpracowników. W Warszawie 
nadal postrzega się ich jako oryginałów pory-
wających się z motyką na słońce”.
Ale to, jak się okazuje, nieprzypadkowa grupa, 
lecz ludzie, których łączy przyjaźń, testowa-
na… w trudnych okolicznościach. Zapis tego 
świadectwa wypróbowanej przyjaźni, opartej 
na wspólnych wartościach i celach, przete-
stowanej w życiowych próbach uświadamia, 
że wiara nie tylko góry przenosi, ale pokonuje 
bezwład „czczych umysłów”, taranuje urzęd-
nicze bariery.
To głęboka wiara w sens działania uczyniła
z „porywających się z motyką na słońce” „Bo-
żych szaleńców”, zdolnych do tworzenia dzie-
ła najwyższej próby.
Nawet Lech Kaczyński, ulegając podszeptom 
ludzi o nieczystych intencjach, zaczął wąt-
pić,… gdy 19 godzin przed oficjalnym otwar-
ciem zobaczył pozorne pobojowisko.
Opatrzność zawsze wybiera sobie narzędzia
i czas do przeprowadzenia ważnych dzieł. 
Dlatego Piotr Legutko, publicysta „Gościa Nie-
dzielnego”, wskazał na promocji także i na ten 
wymiar stawania się „niemożliwego”.
Trzecim wątkiem zapisu Legutki w książce „Je-
dyne takie Muzeum” jest opowieść o wspólno-

cie – o odzyskiwaniu 
przez naród pamięci.
To muzeum było nie-
wątpliwie impulsem do przebudzenia Polaków, 
którzy w latach 90.ulegli pewnemu zbiorowe-
mu mechanizmowi psychologicznemu, który 
Graczyk określił „spiralą milczenia”. Ponieważ 
zewsząd słyszeli, że patriotyzm, martyrologia, 
poświęcenie, bohaterstwo to tematy do wy-
szydzania, więc chociaż w większości w głębi 
ducha myśleli inaczej, woleli milczeć, myśląc, że 
są w mniejszości.

„Poczułem, że jestem stąd…”
Przypomnijmy, jaki był bezpośredni polityczny 
i medialny klimat przed otwarciem muzeum. 
Gdy Dariusz Karłowicz i jego fundacja rozstawi-
li w Warszawie bilboardy „Bohaterowie naszej 
wolności”, z których na warszawiaków spoglą-
dał m.in. śp. Roman Bardzyński „Pająk”(wiele 
lat ze swoim proporcem AK „Krysiaków” od-
dawał część Chrystusowi Eucharystycznemu 
w katedrze polowej WP), nastąpił nie przebie-
rający w słowach atak medialny. – Zostałem 
nawet nazwany „Frankensteinem marketingu” 
wspominał na promocji książki jeden z „muze-
alników”. Gdy ukazały się plakaty „Czy warto 
umierać za ojczyznę?”, w jednej ze stacji ra-
diowych doktorant Magdaleny Środy nazwał 
Pomnik Małego Powstańca pomnikiem „nekro-
filii narodowej”… taka obowiązywała narracja, 
wspominał Karłowicz. Prezenterzy stacji ra-
diowych prześcigali się w niegodnych żartach 
na tematy patriotyczne. Uczestnicy promocji 
książki Piotra Legutki odtworzyli w ten sposób 
cały kontekst powstania tego muzeum, które 
szło całkowicie pod prąd głównych nurtów 
publicznej debaty w kręgach publicystycznych, 
politycznych i artystycznych.
Jak to więc możliwe, że została przerwana ta 
zdawałoby się betonowa tama, oddzielająca 
Polaków od prawdy o ich tożsamości? 
– Dziesięć lat temu, po zwiedzeniu i otwarciu 
muzeum, poczułem, że jestem stąd – dzielił 
się refleksją red. Igor Janke. Chociaż pocho-
dzę z Wielkopolski, z Jarocina i w wielu już 
miejscach mieszkałem…
Tego odczucia zakorzenienia w „warszaw-
skości”, a szerzej w „polskości” doświadczyło
i doświadcza tak wielu z nas, gdy przychodzi-
my do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zanim to muzeum powstało, o godz. 17, go-
dzinie „W” ludzie pędzili przed siebie i ani my-
śleli oddać w ten sposób hołd Powstańcom.
– Ostatnio w rocznicę Powstania przed sama 
godziną „W” obserwowałem pewną młodą 
dziewczynę, jadącą na modnym rowerze, opo-
wiadał Igor Janke. – Pewnie się nie zatrzyma, 
pomyślałem. A jednak się zatrzymała... 
A kolejki do Muzeum wciąż stoją. Bo dla 
prawdy nie ma „straconych przyczółków”.
Z niezwykle interesującej lektury książki Pio-
tra Legutki „Jedyne takie Muzeum”, wydanej 
przez „Znak” – wiele możemy wyczytać. 
Jacy byliśmy, jacy jesteśmy i kim się stajemy.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Twarz wspólnotyTwarz wspólnoty

Co mówi o nas fenomen Muzeum Powstania Warszawskiego?...Co mówi o nas fenomen Muzeum Powstania Warszawskiego?...

b d i P l kó
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Harcerski Zlot w rocznicę Powstania WarszawskiegoHarcerski Zlot w rocznicę Powstania Warszawskiego
Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, Delegat KEP 
ds. duszpasterstwa harcerzy celebrował 3 sierpnia przed 
pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich 
Mszę św. dla dwóch tysięcy harcerzy ze Związku Harcerstwa 
Rzeczpospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzy-
szenia Harcerskiego „Zawisza”, Federacji Skautingu Europej-
skiego oraz Stowarzyszenia Harcerskiego, uczestników zlotu 
„Jutro Powstanie” upamiętniającego 70. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Msza św. i następująca po niej 
defilada ulicami Traktu Królewskiego były ostatnimi punk-
tami trwającego od 31 lipca zlotu.

warzyszenia Harcerskiego. Celem zlotu było 
podtrzymanie pamięci o historii powstania 
oraz integracja środowisk harcerskich.
Zlot rozpoczął się w nocy z 31 lipca na
1 sierpnia, gdy jego uczestnicy przeprowadzili 
„Nocną Zmianę Miasta”. Na budynkach przy 
ulicach Nowy Świat i Świętokrzyskiej zawisły 
powstańcze instalacje, a na pl. Defilad pojawił 
się powstańczy mural. Kursował także specjal-
ny zabytkowy tramwaj linii harcerskiej.
1 sierpnia pamięć o łącznikach i łącznicz-
kach, którzy w dniach powstania przenosi-
li meldunki uczczono poprzez stworzenie
w 12 punktach stolicy Harcerskiej Poczty Po-
lowej. Warszawiacy mogli „nadać” list lub 
paczkę, który patrol harcerski przenosił pod 
wskazany adres. Harcerze wraz z Polską Ak-
cją Humanitarną włączyli się także w zbiórkę 
pieniędzy na pomoc ofiarom konfliktu w Sy-
rii oraz akcję rejestrowania w bazie dawców 
szpiku. Harcerze na ścianach kilku kamienic
i bloków wyświetlali filmy z tematyką zwią-
zaną z II wojną światową. Natomiast w so-
botę harcerze rozegrali grę miejską „Niezna-
ni bohaterowie”, inspirowaną życiorysami 
powstańców.
W zlocie wzięło udział około 2 tysięcy har-
cerzy. Część z nich wzięła udział w uroczy-
stych obchodach, jako służby porządkowe. 
Harcerze pełnili także warty honorowe przy 
pomnikach i tablicach związanych z powsta-
niem. Pomagali także jako pomoc medyczna 
i roznosiciele wody. Podczas godziny „W” 
harcerze obsługiwali niektóre syreny.

Krzysztof Stępkowski

Eucharystię kon-
celebrowali z bp. 
Guzdkiem kapelani 
harcerstwa oraz or-
dynariatu polowe-
go. Mszę św. poprzedził apel na Rynku No-
wego Miasta, podczas którego bp Guzdek 
wręczył harcerzom z ZHR Medal św. Jana 
Pawła II.
Biskup Polowy podkreślił, że jest pod wraże-
niem ich obecności i służby podczas obcho-
dów rocznicy Powstania Warszawskiego.
Oprócz medalu biskup Guzdek przekazał 
harcerzom książkę towarzyszącą konferencji 
zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę 
Wojskową, Wojskowe Centrum Edukacji Oby-
watelskiej oraz Ordynariat Polowy. „Święty 
Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego”.
– Chcę wam powiedzieć, że świeci wychowują 
świętych, bohaterzy wychowują bohaterów. 
Jan Paweł II miał wspaniałego ojca. Przez pra-
wie 27 lat służył w wojsku. Jego przełożeni 
w raportach podkreślali przymioty i walory 
porucznika Karola Wojtyły – seniora. Na za-
sadzie „kopiuj i wklej” te przymioty można 
przenieść na jego syna – Jana Pawła II, który 

prawie 27 lat kierował Kościołem
z Watykańskiego Wzgórza – powie-
dział biskup.
Po apelu harcerze udali się na pl. 
Krasińskich, na Mszę św., po której 
odbyła się defilada ulicami Starego 
Miasta na pl. Piłsudskiego, gdzie 
harcerze i skauci utworzyli wspólny 
krąg.
Od 31 lipca do 2 sierpnia w Warsza-
wie odbył się zlot harcerski „Jutro 
Powstanie”. Wzięło w nim udział 
około 2 tys. harcerzy i harcerek
z ZHR, ZHP, „Zawiszaków” oraz Sto-

Rozpoczynając Mszę św. bp Guzdek powie-
dział, że pl. Krasińskich to miejsce szcze-
gólne. Przypomniał, że ze znajdującej się tu 
katedry polowej podczas powstania do wal-
ki o wolną Polskę wyruszali harcerze z Sza-
rych Szeregów, natchnieni Słowem Bożym
i umocnieni Eucharystią. 
Niekonwencjonalny był przebieg homilii wy-
głoszona przez bp. Guzdka. Na jego prośbę 
przed ołtarz wniesiono chleb i biało-czer-
woną flagę, które ucałowali przedstawiciele 
organizacji harcerskich. Ordynariusz wojsko-
wy przypomniał, że w czasie Powstania War-
szawskiego w stolicy panował głód chleba. 
Jeszcze bardziej jednak niż chleba mieszkań-
cy Warszawy pragnęli wolności. – Dziękuję 
za ten gest. To dwa wymowne symbole. Żyje-
my w ojczyźnie wolnej, gdzie swobodnie po-
wiewa biało-czerwona flaga. Żyjemy w kraju,
w którym nie brakuje chleba. Nawet jeśli jest 
bieda, to nie można jej porównać z tym, co 
działo się przed 70 laty – powiedział. Biskup 
Polowy wyraził wdzięczność harcerzom za 
ich obecność podczas obchodów i zachęcił, 
aby wspomnienia z wydarzeń rocznicowych 
zanieśli do swoich domów.
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Grzegorz Karczmarczyk

(Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,

uczestnik Zlotu „Jutro Powstanie”):

– Tegoroczną 70. rocznicę Powstania 
Warszawskiego harcerze chcą uczcić 
szczególnie. Nie tylko, jak co roku, je-
steśmy obecni na obchodach państwo-
wych, ofi cjalnych. Nie tylko  trzymamy 
honorowe posterunki pod Pomnikiem 
Powstania i  w miejscach pamięci o po-
wstańcach. W tym roku jesteśmy bar-
dziej widoczni w mieście, wśród ludzi. 
Cztery organizacje harcerskie, które 
działają w Warszawie, połączyły swoje 
siły w ramach programu.

„Harcerze i harcerze łączą miasto”.
A są to: ZHP, ZHR, Stowarzyszenia 
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” 
– Stowarzyszenie Skautingu Euro-
pejskiego oraz Stowarzyszenie Har-
cerskie. Część tego programu realizu-
jemy wspólnie, jak np. uczestniczymy 
we Mszy św. pod Pomnikiem Powsta-
nia Warszawskiego.
Do Warszawy na czterodniowy zlot 
zjechali się harcerze z całej Polski. 
Chcieliśmy włączyć Warszawiaków, 
przyciągnąć ich do wspólnego dzia-
łania. To najważniejszy cel i założenie 
naszej harcerskiej inicjatywy – ten 

aspekt społeczny – otwarcie na działa-
nie dla otoczenia, bo dziś wielu zamy-
ka się w kręgu swoich spraw. Działała 
więc poczta polowa, tematyczna gra 
miejska. W ten sposób m.in. chcemy 
zachować pamięć o tym bohaterskim, 
ale niesamowicie tragicznym dla War-
szawy i Polski wydarzeniu.
Oczywiście zlot jest dla nas także szan-
są na zawarcie przyjaźni z harcerzami
z całego kraju.
Przyjechało nas do Warszawy na zlot 
około dwóch i pół tysiąca harcerzy.
Z mojej organizacji – Związku Harcer-
stwa Rzeczypospolitej było ok. tysiąc 

sześćset osób, a jest nas sumie około 
szesnaście tysięcy.
Łączy nas dobra przygoda; robimy coś, 
co nie jest typowe dla współczesnej 
młodzieży czyli siedzenie przed kom-
puterem. My wolimy działać razem,
w grupie na łonie przyrody. Ta grupa 
daje nam możliwość wzajemnego od-
działywania na siebie pod kierunkiem 
zastępowego czy drużynowego.
Tak uformowany młody człowiek bę-
dzie się w przyszłości świetnie odnaj-
dywał w relacjach międzyludzkich, 
będzie dobrym organizatorem, będzie 
dobrze zarządzał ludźmi.         mag, jes
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Temat: „Kapelani Powstania Warszaw-
skiego”. Najkrótsza odpowiedź?
Duchowni, którzy znaleźli się w Warszawie 
i postanowili służyć tutaj ludziom w warun-
kach wojny. Tak jak państwo polskie odradza-
ło się w Powstaniu Warszawskim, wychodząc 
z podziemia, tak i Kościół katolicki – choć 
oczywiście podczas okupacji mógł działać 
jawnie – chciał służyć państwu polskiemu. Dą-
żył do dostosowania swoich struktur do odra-
dzającego się państwa. W ten sposób chciał 
wspierać zarówno powstańców jak i ludność 
cywilną poprzez pracę duszpasterską.

A co ci kapelani robili przed wojną? Zaj-
mowali się zapewne zwyczajną pracą 
duszpasterską w Warszawie i okolicach?
Tak, byli zwyczajnymi duchownymi, niemniej 
w wielu tych życiorysach obecny jest epizod 
1920 roku, to znaczy zaangażowania wojsko-
wego w wojnie polsko-bolszewickiej na róż-
nych poziomach. Niektórzy z przyszłych księży 
brali urlop w seminarium, żeby zaangażować 
się w wojsku. Widać więc wśród duchownych 
poczucie służby, nie tylko na rzecz Kościo-
ła ale państwa polskiego. Później ci ludzie
w różny sposób się rozwijają: niektórzy robią 
kariery naukowe, inni widzą swoje powołanie 
w zakonach, itd.

Którzy z nich szczególnie zasługują na 
wydobycie „z szeregu” przez współcze-
snych historyków?
Kiedy śledzi się losy ich wszystkich na 
plan pierwszy wybijają się szczególnie 
trzej duchowni – wszyscy zginęli śmier-
cią męczeńską, dwaj zostali beatyfiko-
wani.
Pierwsza z tych postaci to pallotyn, ks. Jó-
zef Stanek. Kapelanem został przypadkowo. 
Urodził się na pograniczu polsko-słowackim,
w Łapszach Niżnych. Podczas okupacji miesz-
kał w domu swojego zgromadzenia w Ołta-
rzewie pod Warszawą, studiował na tajnym 
uniwersytecie.
1 sierpnia miał zajęcia z socjologii i po prostu 
nie zdążył wrócić. Na początku był w Śródmie-
ściu na ul. Hożej, potem sprawował posługę 
na Koszykach. Po jakimś czasie okazało się, 
że na Czerniakowie brakuje kapelanów i szef 
duszpasterstwa Powstania Warszawskiego, 
ks. Stefan Kowalczyk ps. „Biblia”, wysłał go 
właśnie tam. Ks. Józef w pełni zaangażował 
się w pracę wśród żołnierzy, chociaż wcześ-

niej nie należał do struktur konspiracyjnego 
duszpasterstwa. Nie rozstawał się ze stułą ani 
z sutanną, otwarcie pokazując, że jest osobą 
duchowną. I to rozwścieczyło Niemców.

Którzy „wyłowili” go z szeregu.
Tak, to było w końcu września, kiedy powsta-
nie na Czerniakowie już padło. Oprawcy, którzy 
wpadli na Czerniaków, nie mogli znieść zacho-
wania ks. Stanka. Znamy relacje bezpośrednich 
świadków tamtych chwil. Jeden z esesmanów 
krzyczał do księdza: Jesteś najgorszy ze wszyst-
kich, już wolę Polaków i Żydów, jesteś diabłem. 
Tak, nawet tak przewrotnie go nazwał.
Ks. Stanek, który znał niemiecki, próbował ne-
gocjować z esesmanami, żeby zachowywali się 
godnie wobec ludności cywilnej. Trafił jednak 
na najgorszych oprawców powstania czyli es-
esmanów z oddziałów Oskara Dirlewangera.
Ks. Józef najpierw został brutalnie pobity
w obecności grupy zatrzymanych cywili a na-
stępnie powieszony na stule. Świadkiem jego 
śmierci był ks. mjr Józef Warszawski ps. „Paweł”, 
który stał w pobliżu w mundurze wojskowym. 
Opisał później to zdarzenie i, jak wyznaje, za-
stanawiał się, dlaczego ominął go podobny los. 
Niemcy wiedzieli, że jest księdzem, no ale nie 
„kłuł” ich w oczy sutanną... Ks. „Paweł” (zmarły 
w 1997 r.) był zresztą znakomitym kapelanem 
w „Zośce” i „Parasolu”; niósł otuchę walczącym 
harcerzom, wspomina o nim Aleksander Ka-
miński w „Kamieniach na szaniec”.
Drugi obok ks. Stanka błogosławiony kapelan 
Powstania Warszawskiego, także „przypadko-
wy”, to dominikanin, o. Michał Czartoryski. 
Przebywał w klasztorze na Służewiu, który nie 
został objęty działaniami powstańczymi. Były 
tam koszary niemieckie a część budynków 
klasztornych Niemcy oddali dominikanom.
1 sierpnia ojciec Michał zjawił się na Powiślu
u lekarza okulisty, odwiedzał też bliskiego zna-
jomego i tam zastało go powstanie. Także on 
bez reszty zaangażował się w działania dusz-
pasterskie wśród powstańców. Pełnił posługi 
religijne, m.in. odprawiał Msze św. – zresztą, 
podczas walk księża odprawiali po kilka mszy 
dziennie, bo taka była potrzeba. Dominikanin 
zasłynął jako duszpasterz-pracoholik. Był ka-
pelanem w szpitalu na Powiślu, urządzonym 
w piwnicy budynku na rogu ulic Smulikow-
skiego i Tamka. Na początku września dopadli 
go tam niemieccy oprawcy, którzy rozstrzelali 
chorych i ich kapelana, a następnie spalili cia-
ła zamordowanych.

W gruncie rzeczy, gdyby chciał, o. Michał 
mógłby się uratować, ale uznał, że nie może 
zostawić swoich podopiecznych. Świadek, 
któremu udało się uratować relacjonował, 
że Niemcy wyciągnęli o. Michała ze szpitala 
i zapytali kim jest. Był w sutannie, nie chciał 
nawet rozmawiać, pokazał tylko dokumenty. 
Kazali mu zdjąć sutannę ale kategorycznie 
tego odmówił. Wtedy go zabili.
Zarówno ks. Stanek jak i o. Czartoryski znaleźli 
się w gronie 108 męczenników II wojny świa-
towej beatyfikowanych przez Jana Pawła II
w Warszawie w 1999 r.

A ten trzeci, szczególnie wart przypo-
mnienia kapelan Powstania?
– To logik UJ ks. prof. Jan Salamucha, który 
należał do wybitniej szkoły matematyczno-
logicznej w Krakowie. Godził działalność 
naukową z duszpasterstwem. Został aresz-
towany wraz z grupą profesorów krakow-
skich podczas słynnej akcji SS, w listopadzie 
1939 r. i jak wszyscy pozostali wywieziony 
do obozu koncentracyjnego w Sachsenhau-
sen. Upomnieli się o niego włoscy naukowcy
i w styczniu 1941 r. ks. Salamuchę uwolniono. 
Po powrocie do Polski został wikarym w para-
fii św. Jakuba na warszawskiej Ochocie.
Jan Salamucha (nota bene: tuż po gimnazjum 
sanitariusz w wojnie polsko-bolszewickiej) 
w przeciwieństwie do o. Czartoryskiego i ks. 
Stanka, był w konspiracji. Bardzo też angażo-
wał się politycznie na rzecz zjednoczenia AK 
i Narodowych Sił Zbrojnych. Był szanowany 
przez obydwa środowiska. Wiele tajemnic 
tych negocjacji zabrał do grobu, bo jak każdy 
porządny konspirator był bardzo dyskretny.
Zginął na Ochocie, w Reducie Wawelskiej. 
Wyglądało to podobnie jak w sytuacji o. Czar-
toryskiego. Gdy oddziały RONA otoczyły Re-
dutę, powstańcy zaproponowali księdzu wy-
cofanie się kanałami. Prosili, by szedł z nimi, 
ale on odpowiedział, żartując oczywiście, że 
jest za duży i nie zmieści się w kanale. Wia-
domo było, że nie chce zostawić rannych bez 
opieki. Został rozstrzelany.

Naczelnym kapelanem AK był ks. płk 
Tadeusz Jachimowski ps. „Budwicz”. To 
on wyznaczał kapelanów, którzy mieli 
towarzyszyć powstańcom?
Powstanie zastało księdza Jachimowskiego na 
Elektoralnej. 7 sierpnia w ten rejon wkroczy-
li Niemcy i aresztowali go wraz grupą cywi-

Nie bójcie się śmierci...Nie bójcie się śmierci...
– o kapelanach Powstania Warszawskiego – o kapelanach Powstania Warszawskiego 
mówi dr Karol Mazurmówi dr Karol Mazur
Starano się tłumaczyć, że to jest część jakiegoś Bożego planu i że śmierć nie 
jest końcem – mówi o kazaniach wygłaszanych podczas Powstania Warszaw-
skiego dr Karol Mazur. Zdarzało się, że dowódcy powstańczy zachęcali pary 
do podjęcia decyzji o małżeństwie, bo zależało im, żeby po paru pogrzebach 
nastąpił też ślub – zaznacza historyk w rozmowie z Tomaszem Królakiem
z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Kierownik Działu Edukacyjnego Muzeum 
Powstania Warszawskiego opowiada o religijności powstańców, „przypadko-
wych” kapelanach, którzy zostali męczennikami i o najważniejszych powstań-
czych dylematach moralnych. Fo
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lów. Wraz innymi zostali poprowadzeni przez 
Wolę. Następnego dnia jeden z esesmanów, 
prawdopodobnie z oddziałów Dirlewangera, 
zobaczył sutannę, czego nie mógł znieść... 
Wyciągnął go z kolumny cywilów i zastrzelił 
przy wszystkich. Jeden z zastępców ks. Jachi-
mowskiego też był na Woli ale nie mógł się 
zaangażować w działalność wśród powstań-
ców a drugi był na Pradze, gdzie powstanie 
bardzo szybko się zakończyło.
W tej sytuacji głównym odpowiedzialnym za 
duszpasterstwo podczas Powstania był ks. 
Stefan Kowalczyk ps. „Biblia”, który stał na 
czele kapelanów AK w okręgu warszawskim. 
Dobrze wywiązał się ze swojego zadania. 
Był świetnym organizatorem, potrafił w tych 
trudnych okolicznościach zadbać o to, żeby 
każdy oddział powstańczy miał swoich dusz-
pasterzy. A nawet więcej. Znamy przypadek 
jednego z kapelanów, ks. Antoniego Czaj-
kowskiego, który przeżywał ogromny kryzys 
swojego powołania i ks. Kowalczyk jakoś go 
„naprostował”.
Ks. Czajkowski całą swoją historię później 
opisał. 1 sierpnia został kapelanem oddziału 
powstańczego. Jeden z żołnierzy, ps. „Rola”, 
podawał mu broń, kolbą i spustem do siebie. 
Ks. Czajkowski niechcący wystrzelił, bardzo 
ciężko tego mężczyznę raniąc. Głęboko to 
przeżył, przejął po rannym pseudonim i odtąd 
jako „Rola II” stał się „zwyczajnym” powstań-
cem – biegał i strzelał do Niemców jak każdy 
inny żołnierz. Na szczęście po kilku dniach ks. 
Kowalczyk przywołał go do porządku. Z jego 
woli porzucił broń i został kapelanem zgrupo-
wania Chrobry II, w Śródmieściu północnym.

Praca kapelanów podczas Powstania to 
oczywiście odprawianie Mszy św., naj-
częściej kilku dziennie, jak pan wspo-
mniał, i towarzyszenie umierającym...
Bardzo powszechne było zbiorowe rozgrze-
szenie „in articulo mortis” czyli „w obliczu 
śmierci”, udzielane po spowiedzi powszech-
nej. Czyli: jeśli nie przeżyjesz to masz odpusz-
czenie grzechów, a jeśli powrócisz po walce, 
to przed przyjęciem komunii św. musisz się
z nich wyspowiadać.

Walczący w Powstaniu mieli wyrzuty su-
mienia z powodu zabijania Niemców?
Powstańcy byli w pełni rozgrzeszani, z uwagi 
na sytuację wojenną. Powstawały natomiast 
pytania, czy można dobić rannego wroga.

Wiele zależy od intencji z jaką to robio-
no...
Z pewnością każdy powinien był sobie od-
powiedzieć w sumieniu czy dokonuje aktu 
zemsty czy litości. W każdym razie ustawo-
dawstwo wojskowe usprawiedliwiało takie za-
chowanie. Jeśli widziano wroga w agonii, wie-
dząc, że jego odejście z tego świata pozostaje 
kwestią czasu, to po prostu go dobijano. Taka 
właśnie scena jest w naszym filmie „Powstanie 
Warszawskie”, wykorzystującym kroniki fil-
mowe. Oczywiście były to poważne dylematy 
moralne. W warunkach wojennych nie ma ani 
łatwych pytań ani łatwych odpowiedzi.

Żołnierzom AK towarzyszyły też inne, 
bardzo praktyczne rozważania moral-
ne, zwłaszcza odnośnie do samobójstwa

i dopuszczalnych środków walki z wro-
giem.
W przypadku samobójstwa chodziło o sytu-
acje ekstremalne: wiemy, jakie metody stoso-
wało Gestapo... Duszpasterze AK ostatecznie 
stanęli na stanowisku, że samobójstwo jest 
dopuszczalne ale w sytuacji absolutnej osta-
teczności.
Drugi dylemat dotyczył tego, jakie środki 
przyjąć w walce z wrogiem a konkretnie czy 
dopuszczalne jest trucie wroga, bo były kon-
cepcje zatruwania pokarmu. Takie postępo-
wanie całkowicie odrzucono.
Fakt, że żołnierze AK zwracali się z takimi 
dylematami do kapelanów, świadczy o tym, 
że próbowano całą tę walkę prowadzić
„w ramach” norm zgodnych z duchem chrze-
ścijaństwa.

A sami kapelani nie mieli osobistych dy-
lematów związanych z walką, a więc i po-
tencjalnym zabijaniem bo, po prostu, nie 
mogli takiej walki prowadzić. Czy tak?
Tak. Natomiast podczas Powstania były rozka-
zy dowódcy powstania, Antoniego Chruściela 
„Montera”, wydane we współpracy z ks. Ko-
walczykiem, które dokładnie normowały obo-
wiązki kapelana wojskowego. Chodziło o bło-
gosławieństwo, o święcenie dewocjonaliów, 
które mają pomagać żołnierzom, o dokładne
uściślenie procedury powstańczych pogrze-
bów i ślubów.
Ks. Kowalczyk za pośrednictwem „Montera” 
prosił też kapelanów, zwłaszcza tych liniowych, 
by sporządzali raporty. Miały one uwzględniać 
m.in. morale powstańców, by, w zależności od 
sytuacji, podejmować adekwatne działania.

Uważa się, że spośród około 150 powstań-
czych kapelanów, około 40 zginęło.
Tak, ale kapelani to jedna sprawa. A osobna, 
to całe duchowieństwo ówczesnej stolicy, 
zwłaszcza na Woli. Duchownych, zwłaszcza 
zakonów męskich, Niemcy nie oszczędzali. Tu, 
w pobliżu naszego Muzeum, przy ulicy Karol-
kowej jest klasztor redemptorystów. Około
30 zakonników zostało tam podczas po-
wstania wymordowanych przez oddziały 
SS. Ciekawe, że siostry karmelitanki z pobli-
skiego klasztoru klauzurowego zostały przez 
Niemców oszczędzone. I to pomimo tego, że 
schronili się tam mężczyźni. Jedna z sióstr wy-
jaśniała to faktem, że jeden z dowódców SS 
miał w Niemczech siostrę – karmelitankę.
Tak więc zginęło około 40 kapelanów, nie 
wszyscy oczywiście śmiercią męczeńską, nie-
którzy podczas działań militarnych czy, na 
przykład, zasypani w piwnicy, gdzie sprawo-
wali posługę w urządzonym tam szpitalu po-
lowym.

Posługa kapelanów powstania mocno 
związana była ze śmiercią, ale niekiedy 
wręcz „przeciwnie”, bo także błogosła-
wili nowożeńców.
Powstańcze śluby to ciekawe zjawisko, także
z uwagi na ich dużą skalę: było ich około 300.

Nadzwyczajne wojenne okoliczności 
mogły być swoistym „katalizatorem” 
decyzji o małżeństwie?
Dużo na to wskazuje. Ale ks. Kowalczyk, „Bi-
blia”, widział też pewne niebezpieczeństwa. 

Zalecał więc kapelanom, by badali czy ci mło-
dzi nie poznali się aby wczoraj (śmiech). Wska-
zywał, że należy wymagać niezbędnych do za-
warcia małżeństwa dokumentów, żeby później 
nie było jakichś problemów, domagania się 
orzeczenia nieważności itp. „Monter” wydał 
nawet oddzielny rozkaz, by dbać o to, żeby po-
wstańcze śluby nie były przypadkowe, by wy-
badać kandydatów i sporządzić odpowiednie 
papiery. Część takich dokumentów zachowało 
się w urzędzie stanu cywilnego. Można np. 
odnaleźć wpisy, że małżonkowie nie zdążyli 
podpisać dokumentów, bo akurat był nalot ale 
ksiądz potwierdził, że ślub jest ważny...
Zdarzało się, że dowódcy powstańczy zachęca-
li pary do decyzji o małżeństwie. Zależało im, 
żeby po paru pogrzebach nastąpił też ślub, dla-
tego mówili młodym: jesteście przecież parą, 
znacie się, może byście się pobrali. A oni sami 
zdawali sobie przecież sprawę, że jeżeli mają 
zginąć, to lepiej ten związek sformalizować.
Ślub podczas powstania zawarł np. Jan No-
wak-Jeziorański. Bardzo dobrze udokumento-
wany, fotograficznie a także w powstańczej 
kronice filmowej jest ślub państwa Biegów. 
Żyją do dziś w Kalifornii.

O Powstaniu Warszawskim wiemy bardzo 
dużo, ale wiedza o różnych aspektach 
tego wydarzenia wciąż jest wzbogaca-
na: pojawiają się nowe listy, dokumenty, 
przedmioty, fotografie...
Tak, ale ze względu na to, że, niestety, przez 
całe dziesięciolecia Powstaniem nie zajmo-
wano się naukowo, pewne rzeczy zostały 
nieodwracalnie stracone. Przede wszystkim 
nie spisano wielu relacji. Dokumenty, zwłasz-
cza Armii Krajowej, zostały poukrywane. Ci, 
którzy znali skrytki, przez lata, z oczywistych 
powodów, nikomu o tym nie wspominali i za-
brali te tajemnice do grobu.

A czy jeśli chodzi o szeroko rozumiane za-
gadnienie religijności czasów Powstania 
Warszawskiego, jest coś, co pozostaje ja-
kimś wyzwaniem dla historyków czy też 
wszystko jest już odkryte i wyjaśnione?
Myślę, że przydałoby się jakieś solidne opraco-
wanie zawierające różne zestawienia analitycz-
ne. Badając wspomnienia z Powstania można 
byłoby zapytać o obraz utrwalonej w nich 
duchowości, tego jak się przejawiała czy też
o wątek utraty wiary. Na razie znamy pojedyn-
cze relacje czy świadectwa, ale brakuje opra-
cowań syntetycznych, w których można by 
pokusić się także o jakieś choćby szacunkowe 
zestawienia statystyczne. Obawiam się bowiem, 
że na podstawie pojedynczych relacji historyk 
Kościołowi przychylny będzie wyciągał swoje
wnioski, krytyczny zaś – zupełnie odmienne.
Myślę, że nie mamy jeszcze pełnego obrazu 
tej sfery powstańczej rzeczywistości. To jest 
zadanie do wykonania. Inna rzecz czy byłoby 
to możliwe do zrealizowania na podstawie 
zachowanych źródeł.

rozmawiał Tomasz Królak

Dr Karol Mazur, absolwent Instytutu Historycznego 
UW, stypendysta Uniwersytetu Notre Dame w USA. 
Od 2006 r. kieruje Działem Edukacyjnym Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Autor licznych scena-
riuszy lekcji i innych materiałów dydaktycznych
o Powstaniu Warszawskim.
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Suwerenność i niepodległość są zadaniemSuwerenność i niepodległość są zadaniem
W Katedrze Wawelskiej 5 sierpnia odprawiona została uroczysta Msza św. w inten-
cji marszałka Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy legionistów w rocznicę wymarszu
I Kompanii Kadrowej. „U źródeł niepodległości Polski stoi czyn z 6 sierpnia 2014 r.,
stawiający sobie za zadanie podnieść oręż w obronie niepodważalnych praw na-
rodów do niepodległego bytu” – mówił w czasie homilii metropolita krakowski, 
Stanisław Dziwisz. Wśród zgromadzonych w Katedrze Wawelskiej był m.in. prezy-
dent Polski Bronisław Komorowski. Eucharystię koncelebrował bp Józef Guzdek, 
Biskup Polowy Wojska Polskiego.

123 latach rozdarcia i niewoli”. „Dziś pragnie-
my podziękować Bogu, Panu ludzkich dziejów, 
za wydarzenia sprzed 100 lat” – mówił. „Nigdy 
wcześniej sytuacja międzynarodowa nie była 
tak korzystna dla Polaków do podjęcia walki
o niepodległość” – ocenił działania Piłsudskie-
go hierarcha. Dowodził, że I Kompania Kadro-
wa stała się zaczątkiem polskiej armii: „Gdyby 
nie było czynów 6 sierpnia czy możliwe byłoby 
powstanie Legionów Polskich?” – pytał.
Kardynał Dziwisz ukazywał, że czyny legioni-
stów były kamieniem węgielnym starań o spra-
wiedliwość i niepodległość. „Ponieważ nieste-

Wskazał, że nieliczny oddział nie dotarł wpraw-
dzie do Warszawy, ale „stał się pomnikiem 
pierwszego czynu niepodległościowego, który 
doprowadził do powstania wolnej Polski po 

„Sto lat temu, 6 sierpnia 1914 r., wyruszyła
z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadro-
wa. Powstała dzięki dalekowzrocznej wizji Jó-
zefa Piłsudskiego” – przypomniał kard. Dziwisz. 

Zapowiedź stracenie członków Rządu Na-
rodowego zelektryzowała ówczesną War-
szawę. Od poranku 5 sierpnia (egzekucja 
została zapowiedziana na godz. dziesiątą) 
na miejsce wykonania wyroku ciągnęły tłu-
my. Szacuje się, że przybyło ponad 30 tysięcy 
osób. W licznych relacjach świadków egze-
kucji powtarza się podobny motyw: świado-
mość uczestnictwa w milczącej demonstracji 
przeciw carskiemu okupantowi, stanowiącej 
świadectwo solidarności i duchowej tożsa-
mości ze skazańcami. 
Kiedy na miejsce kaźni dotarło pięć wózków, 
na których pod konną eskortą żandarmów 
wieziono członków Rządu Narodowego, a po 
odczytaniu wyroku w łoskocie wojskowych 
bębnów prowadzono ich ku szubienicy z pię-
cioma pętlami, „symbolu przemocy, grozy pa-
nującej nad stolicą i nad ziemią polską”, wiel-
ki tłum począł się głośno modlić, a za chwilę 
rozległ się, podchwycony przez tysiące gło-
sów, śpiew Suplikacji: „Święty Boże, Święty 
Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad 
nami”. Ten potężny śpiew próbowała zagłu-
szyć wojskowa orkiestra. Zabrzmiała melodia 
popularnego walca: „Na sopkach Mandżurii”, 
towarzyszyła wykonaniu wyroku. 

5 sierpnia 1864 roku na stokach Cytadeli Warszawskiej z wyroku rosyjskiego Audyto-
riatu Polowego został stracony Romuald Traugutt, ostatni dyktator powstania stycz-
niowego i czterech członków Rządu Narodowego: Jan Jeziorański, Stefan Krajewski, 
Józef Toczyski, Roman Żyliński. Następnego dnia konspiracyjny naczelnik Warszawy, 
Aleksander Waszkowski, w wydanej z tej okazji odezwie apelował: „Oddajmy cześć 
męczennikom i uczcijmy ich pamięć, nie łzą rozpaczy, lecz męskim postanowieniem 
wstępowania w ich ślady”. W 1916 r. (po wyjściu Rosjan z Warszawy) w miejscu kaźni 
stanął krzyż; na umieszczonym obok głazie wyryto imiona straconych i napis: „Boże, 
zbaw Polskę”. W latach II Rzeczypospolitej było to jedno z najważniejszych miejsc 
pamięci o powstaniu styczniowym. Pamięć ta nie zgasła w latach PRL-u. W latach sie-
demdziesiątych-osiemdziesiątych z inicjatywy działaczy niepodległościowych (Woj-
ciecha Ziembińskiego, Stefana Melaka) w rocznicę śmierci pięciu członków Rządu Na-
rodowego gromadzono się tu na modlitwę i narodowe apele pamięci. W III RP miejsce 
to znów stało się trwałym elementem patriotycznej tradycji Warszawy i Polski.

Pierwszy został stracony Romuald Traugutt. 
Zanim stanął pod szubienicą przekazał o. Se-
bastianowi Dereckiemu, kapucynowi z klasz-
toru przy ul. Miodowej, przygotowujące-
mu skazanych na śmierć, etui z fotografią 
żony i dzieci oraz ucałował krzyż. Większość 
świadków kaźni patrzących na tego człowie-
ka, „wzrostu średniego, głowy dużej, cery 
śniadej, o włosach czarnych, faworytach 
dużych, czarnych, połączonych z małą bro-
dą” wiedziało o nim tylko tyle, że był na-
czelnikiem Rządu Narodowego, przewodził 
krwawo tłumionemu „buntowi”. W chwili 
śmierci miał 38 lat. W kwietniu 1863 roku 
zdecydował się przystąpić do do powstania, 
wbrew własnym poprzednim poglądom i ca-
łej linii życiowej – był dymisjonowanym pod-
pułkownikiem saperów armii carskiej (po 
wydaniu wyroku pozbawiano go rangi, or-
derów i medali). W październiku 1863 roku 
stanął na czele powstania. Podjął wysiłek 
reorganizacji sił powstańczych, przekształ-
cenia luźnych oddziałów w regularną armię. 
Jego służba miała charakter tajny. Mieszkał 
w Warszawie pod nazwiskiem Michała Czar-
neckiego. Został aresztowany w nocy z 10 
na 11 kwietnia 1864 roku w wyniku zdrady. 

W śledztwie nie wydał nikogo. W złożonej
w jego toku deklaracji mówił m.in. „Celem 
zaś jedynym i rzeczywistym powstania na-
szego jest odzyskanie niepodległości i usta-
lenie w kraju naszym porządku opartego na 
miłości chrześcijańskiej, na poszanowaniu 
prawa i wszelkiej sprawiedliwości”.
Po nim kolejno zostali straceni pozostali człon-
kowie Rządu Narodowego. Ich ciała wisiały 
na szubienicach do wieczora. Pochowano je 
pod osłoną nocy w nieznanym do dziś miej-
scu, zapewne w fosie Cytadeli, wielkim cmen-
tarzysku Polaków traconych przez rosyjskich 
zaborców. W II Rzeczpospolitej zainicjowano 
działania zmierzające do beatyfikacji Romual-
da Traugutta, gorliwego katolika, który świa-
domie złożył swoje życie w ofierze za Boga 
i Ojczyznę. Przerwała je wojna. W ostatnich 
latach kilka tysięcy osób podpisało się pod 
petycją o otwarcie procesu informacyjnego, 
który poprzedza proces beatyfikacyjny.

***
5 sierpnia przy Krzyżu i Głazie Pamięci Trau-
gutta odbyły się rocznicowe uroczości zor-
ganizowane przez Krąg Pamięci Narodowej, 
Muzeum Niepodległości i profesorów UKSW, 
m.in. Wiesława Jana Wysockiego. Mszy św. 
w intencji straconych przed stu pięćdziesię-
ciu laty członków Rządu Narodowego prze-
wodniczył bp. Józef Zawitkowski, w homilii 
mówił m.in. o głębokiej religijności Romu-
alda Traugutta, jego oddanej służbie spra-
wie narodowej. Miało miejsce poświecenie 
pięciu Dębów Pamięci, odbył się apel pole-
głych, złożenie wieńców przez przedstawi-
cieli władz, instytucji, wspólnot, zabrzmiała 
salwa honorowa Kompani Reprezentacyjnej 
WP, grupa rekonstruktorów odtworzyła wal-
kę oddziału tzw. Żuawów Śmierci.

 Jędrzej Łukawy 

Kaźń Romualda TrauguttaKaźń Romualda Traugutta
i członków Rządu Narodowego

150 rocznica schyłku powstania styczniowego 150 rocznica schyłku powstania styczniowego 

Stulecie Czynu LegionowegoStulecie Czynu Legionowego
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ty sprawiedliwość często jest naruszana, pokój 
na ziemi jest i zawsze będzie kruchy” – konty-
nuując pokazywał jak wyraźnie zaznaczyło się 
to w dalszych dziejach Polski, pełnych ucisku 
i utrapienia wojennego czy komunistycznego. 
„Jednak jako Boży pielgrzymi nie jesteśmy zda-
ni tylko na siebie, ale jesteśmy w ręku Boga, 
bo on czuwa nad każdym naszym krokiem” 
– purpurat wskazywał na wyraźne działanie 
Opatrzności w procesie odzyskiwania wolno-
ści i suwerenności na ziemiach polskich. „Ten 
dar jest wyzwaniem i zadaniem dla każdego 
z nas oraz dla społeczności, jaką stanowimy 
jako wspólnota Kościoła i jako naród” – wzy-
wał kardynał.
Metropolita krakowski przywołał także sło-
wa refleksji nad działaniami Polski po 1989 r. 
wypowiedziane przez Jana Pawła II w czasie 
uroczystości kanonizacyjnych królowej Ja-
dwigi. Święty papież pytał wtedy czy nasze 
czyny są roztropne, czy jednoczą, czy dzielą, 
czy czynów miłości jest wystarczająco dużo. 
„Te pytania są i zawsze będą aktualne. Wspo-
minamy je w setną rocznicę wydarzenia, 
które otworzyło drogę do niepodległości” – 
mówił.

„Bierzmy wciąż na siebie odpowiedzialność 
dzisiaj i w przyszłości, przemieniając siebie
i oblicze naszej polskiej ziemi” – apelował 
kard. Dziwisz. Podkreślił, że trzeba te działa-
nia podejmować nawet wtedy, kiedy wydaje 
się nam, że wszędzie wokół nas panuje nie-
sprawiedliwość i nieuczciwość. „Ale wcze-
śniej czy później Bóg upomni się o sprawie-
dliwość, o los biednych i pokrzywdzonych!” 
– zapewniał.
„Bóg prosi tylko o jedno – byśmy się nie lękali, 
byśmy Mu zawierzyli los nas samych, naszych 
rodzin, wspólnot i społeczności. I byśmy przy-
jęli Jego Ewangelię jako program życia i dzia-
łania, bo tylko wtedy możemy budować spra-
wiedliwy świat i trwały pokój” – uwrażliwiał 
hierarcha. Zaznaczył, że nie można Chrystusa 
wyrzucać poza margines działań społecz-
nych i politycznych, zwłaszcza wobec korzeni 
chrześcijańskich całej europejskiej cywilizacji. 
„Prośmy w tym miejscu o pomyślność dla Rze-
czypospolitej. Módlmy się o pokój w świecie,
w Europie, a zwłaszcza dla naszych braci
i sióstr na dotkniętych cierpieniem Ukrainie czy 
Bliskim Wschodzie. Dziś w tej królewskiej ka-
tedrze chcemy powiedzieć Bogu, Panu losów, 

ludzi i narodów: Przed Twe ołtarze zanosim 
błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Pa-
nie!” – zakończył kard. Dziwisz.
Po Mszy św. w krypcie wawelskiej przy trum-
nie Marszałka Piłsudskiego złożone zostały 
kwiaty.
Następnego dnia z podkrakowskich Ole-
andrów 800 osób wyruszyło w trasę Mar-
szu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej,
w setną rocznicę sformowania oddziału. 
Uczestnicy marszu przeszli m.in. przez: Mi-
chałowice, Miechów, Jędrzejów i Chęciny, 
gdzie odbędą się uroczystości patriotycz-
ne – przy tablicach, pomnikach, kościołach,
z udziałem duchowieństwa i lokalnych władz 
oraz mieszkańców. 12 sierpnia w Kielcach – 
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika 
marszałka Józefa Piłsudskiego.
W cokole pomnika znalazła się tzw. „relikwia 
polska”, czyli grudki ziemi z miejsc historycz-
nie ważnych dla Polski od XVIII do XXI wieku,
z m.in. walk powstań: listopadowego, stycz-
niowego, warszawskiego, z miejsca zesłania 
Józefa Piłsudskiego, Westerplatte, Monte Cas-
sino, Katynia i Smoleńska.

Oprac. Krzysztof Stępkowski

Wydawać się mogło, że wojna, która wy-
buchała 28 lipca 1914 r., określona mianem 
Wielkiej Wojny, nie miała początkowo nic 
wspólnego z problemami polskimi. Tak nie 
było. Jej wybuch wykreślił nową perspekty-
wę dla sprawy polskiej. Niemcy, spadkobier-
ca dawnych Prus, po raz pierwszy od 1762 r.
znalazły się w stanie wojny z Rosją. Pękła 
wspólnota trzech mocarstw, od stu lat gwa-
rantów tego, że każda próba wybicia się Po-
laków na niepodległość zakończy się klęską. 
Za początek dziejowej burzy, która w 1914 r.
ogarnęła Europę i świat, uważany jest rok 
1904, kiedy to niewielka Japonia rozpoczęła 
zwycięską wojnę z rosyjską potęgą. W cią-

„Wybiła godzina rozstrzygająca!„Wybiła godzina rozstrzygająca!
Polska przestała być niewolnicą”Polska przestała być niewolnicą”
6 sierpnia 1914 r. to jedna z przełomowych dat w dziejach naszej ojczyzny. Tego dnia 
o świcie z Oleandrów, placu na krakowskich Błoniach, na rozkaz Józefa Piłsudskie-
go, komendanta Związku Strzeleckiego, ku pobliskiej granicy rosyjskiej wyruszyła 
Pierwsza Kompania Kadrowa. Liczyła 144 ludzi, w jej skład weszli uczniowie oficer-
skich szkół Związków i Drużyn Strzeleckich. Na czym polega przełomowość tamtego 
zdarzenia? Oto po raz pierwszy od zgniecionego przed pięćdziesięciu laty powstania 
styczniowego zorganizowana polska siła zbrojna podjęła walkę, której celem było 
przekreślenie zbrodni rozbiorów, odzyskanie przez naród polski państwowej i poli-
tycznej podmiotowości, najkrócej mówiąc: Niepodległość. 

gu dekady 1904-1914 coraz więcej myśli, 
działań, projektów wybiegało ku nowej per-
spektywie dziejowej, jaką dla sprawy polskiej 
zdawał się zapowiadać narastający konflikt 
europejskich mocarstw. Największe możli-
wości ku temu były w Cesarstwie Austro-
Węgierskim, gdzie można było swobodnieć 
wyrażać polskie ideały i kulturę. Ogniskowa-
ły się tam działania służące budzeniu ducha 
narodowego. Ku Polsce jutra kierowały swo-
je projekty najważniejsze obozy polityczne: 
narodowy Romana Dmowskiego i niepodle-
głościowy Józefa Piłsudskiego. Ten wybitny 
działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, działa-
jącej konspiracyjnie w zaborze rosyjskim, po 

rozłamie stanął w 1908 r. na czele 
PPS – Frakcji Rewolucyjnej, która na 
czoło swej działalności wysunęła 
hasło Niepodległej Zjednoczonej 
Polski i orężnej walki z caratem. To 
Józef Piłsudski, człowiek o którym 
mówiono, że jest „chory na Polskę”, 
doprowadził w 1908 r. do zawiąza-
nia we Lwowie, także konspiracyj-
nego, Związku Walki Czynnej, któ-
ry podjął praktyczne i teoretyczne 
przygotowania do udziału w zbli-
żającej się wojnie. To z niego wyro-

sły paramilitarne, działające jawnie oddziały 
Strzelca i Dryżyn Strzeleckich; zdobywały
w nich wiedzę i umiejętności kadry przyszłe-
go narodowego wojska. Garnęła się do nich 
ideowa, patriotycznie rozbudzona młodzież. 
Hasło zbrojnej walki o niepodległość wyra-
stające ponad programy polityczne, sprzyja-
ło konsolidacji galicyjskich organizacji para-
militarnych. Znajdowało coraz szerszy krąg 
zwolenników. Pośród nich tego, którego 
współcześni nazwali Chorążym Ducha Na-
rodowego, bp. Władysława Bandurskiego, 
sufragana lwowskiego. Rozpoznał charyzmę 
Józefa Piłsudskiego. „To był sam w sobie naj-
doskonalszy krzyk polskiej duszy, rwącej się 
do zbrojnego czynu” – tak określił usłyszane 
po raz pierwszy jego przemówienie. Ruch 
strzelecki kultywował pamięć powstania 
styczniowego. Otaczał opieką weteranów,
był przekonany, że to jemu właśnie przyj-
dzie w udziale wypełnić testament pokole-
nia 1863 roku. Pierwsza Kompania Kadrowa, 
określona przez Piłsudskiego „jako czołowa 
kolumna wojska polskiego, idącego walczyć 
za oswobodzenie ojczyzny”, rozpoczęła swój 
marsz ku wolności w znamiennym, symbo-
licznym dniu; nazajutrz po pięćdziesiątej rocz-
nicy stracenia Romualda Traugutta i czterech 
członków Rządu Narodowego. Pod Micha-
łowicami przekroczyła granicę z cesarstwem 
rosyjskim, niszcząc graniczne słupy. 12 sierp-
nia dotarła, staczając walki z Rosjanami, do 
Kielc. Rodakom zza kordonu niosła wezwanie 
do zbrojnego czynu i płomienne słowa ode-
zwy Józefa Piłsudskiego, podpisanego jako 
Naczelny Wódz: „Wybiła godzina rozstrzyga-
jąca! Polska przestała być niewolnicą i sama 
chce stanowić o swoim losie, sama chce bu-
dować swoją przyszłość, rzucając na szalę wy-
padków własną siłę orężną”.
Zarówno Józef Piłsudski jak i Roman Dmow-
ski, przywódca obozu narodowego, wie-
dzieli, że początkowy etap walki o niepodle-Fo
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głość Polski trzeba związać z którąś ze stron 
konfliktu. Piłsudski wybrał drogę aliansu
z antyrosyjskimi Austro-Węgrami (kontekst 
antyrosyjski tłumaczy przyzwolenie władz 
wiedeńskich dla swobodnego rozwoju pol-
skich organizacji paramilitarnych w Galicji). 
To było rozwiązanie taktyczne, uzasadnione 
realiami czasu. Jego granice zakreślał interes 
polski. Wspólna droga z jednym z zaborców 
Polski, Austro-Węgrami i ich sojusznikiem 
– Niemcami, motywowana była podjęciem 
przez te państwa walki z carską Rosją: naj-
większym wrogiem i prześladowcą polskich 
dążeń wolnościowych. Tej walce podporząd-
kowana była droga Legionów Polskich, sfor-
mowanych 16 sierpnia 1914 r. pod patro-
natem Naczelnego Komitetu Narodowego. 
Mimo narzucenia Legionom dowództwa au-
stro-węgierskiej Landwehry, mimo działań, 
które miały na celu osłabienie pozycji Józefa 
Piłsudskiego (od grudnia 1914 r. dowódcy I 
Brygady Legionów), żołnierze trzech brygad 

legionowych zapisali piękną, trwałą, obrosłą 
legendą kartę wojennego czynu w zmaga-
niach z armią carską. Sytuacja zmieniła się 
po wyparciu Rosjan z terytorium zaboru 
rosyjskiego i wzmocnieniu wojennej pozycji 
państw centralnych, szczególnie Niemiec. To 
wtedy Józef Piłsudski podjął znamienne de-
cyzje o wstrzymanie werbunku do Legionów, 
które teraz miały służyć wyłącznie interesom 
dwu pozostałych zaborców; o położeniu 
nacisku na rozwój konspiracyjnej Polskiej 
Organizacji Wojskowej, przygotowującej się 
do wystąpienia zbrojnego przeciw Austrii 
i Niemcom, wreszcie o swym ustąpieniu ze 
stanowiska dowódcy I Brygady. Finałem tej 
nowej, służącej sprawie polskiej strategii, 
stał się w 1917 r. zainspirowany przez Piłsud-
skiego tzw. kryzys przysięgowy; większość 
legionistów odmówiła przysięgi na wierność 
cesarzom niemieckiemu i austriackiemu, 
została internowana, a Piłsudski uwięziony
w Magdeburgu. Kiedy gen. von Beseler, gu-

bernator okupowanej przez Niemców części 
Królestwa Polskiego, zachęcał Piłsudskiego 
do wsparcia władz niemieckich, ofiarowują 
w zamian za to: „siłę, sławę, pieniądze” usły-
szał w odpowiedzi: „Gdybym przyjął Pańską 
propozycję, wy, Niemcy, zyskalibyście jedne-
go człowieka, ja zaś straciłbym cały Naród”.
Wracającego do Warszawy magdeburskiego 
więźnia witała Rada Regencyjna, przekazując 
11 listopada 1918 r. naczelne dowództwo, 
a trzy dni później zwierzchnią władzę pań-
stwową – Józef Piłsudski został Naczelnikiem 
Państwa Polskiego. Taki był finał Czynu Le-
gionowego. Rozpoczętej 6 sierpnia 1914 r.
z krakowskich Oleandrów drogi ku Niepod-
ległej, drogi nadziei i pewności, wyrażonej
w legionowej pieśni: „z naszego trudu i zno-
ju Polska powstanie, by żyć”. Drogi żołnierzy 
Józefa Piłsudskiego, także żołnierzy innych 
formacji wojskowych w służbie polskiej wol-
ności i niepodległości.

 Jędrzej Łukawy 

Msza św., sprawowana na cmentarzu w Lo-
reto z udziałem wojskowej asysty honorowej 
rozpoczęła się od odegrania hymnów Rzecz-
pospolitej Polskiej i Republiki Włoskiej.
W homilii bp Guzdek przywołał czerwcowe 
obchody 70. rocznicy inwazji na Normandię, 
podczas których w niewielkim tylko zakresie 
przypomniano udział polskich żołnierzy w bi-
twach z Niemcami. – Jeszcze większe zdziwie-
nie wywołały wtedy słowa wdzięczności pod 
adresem Józefa Stalina za to, że dotrzymał 
obietnicy z Teheranu. A już szczytem pisania 
nowej, zakłamanej historii Europy, bez wspo-
mnienia kto rozpętał II wojnę światową, było 
współczucie wyrażone narodowi niemieckie-
mu, który tak wiele ucierpiał, od nie wiadomo 
skąd przybyłych „nazistów” – powiedział.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że Polska 
już przed 70. laty „płaciła wysoką cenę za po-
lityczną poprawność ówczesnych mocarstw 
wobec Stalina i sowieckiej Rosji”. – Czy musi 
płacić ją nadal? Czy wolno nie reagować 
na pomijanie milczeniem wkładu polskiego 
oręża w pokonanie hitlerowskich Niemiec? – 
pytał. Biskup polowy podkreślił, że kraje Eu-
ropy Zachodniej cieszą się wolnością już od
70 lat. – Polska raduje się jej pełnią dopiero 
od ćwierć wieku. Nie wolno jednak zapo-
mnieć, że historia odzyskiwania wolności 
narodów naszego kontynentu pisana była 
również krwią naszych braci – powiedział.
Biskup Guzdek powiedział, że uroczysto-
ści na cmentarzu wojennym w Loreto oraz
w mieście Ankona, zdobytym dzięki operacji 
wyłącznie żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, są 
okazją do okazania wdzięczności za ich od-

Msza św. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto stanowiła kulmina-
cyjny punkt odbywających się w dniach 17-19 lipca, obchodów 70. roczni-
cy wyzwolenia portowego miasta Ankona i miejscowości regionu Marche 
przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Eucharystii przewodniczył bp Józef 
Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. 

wagę i przelaną krew. Zaapelował, 
by przyszłość narodu budować na 
poszanowaniu przeszłości i tych, 
którzy pisali ją własną krwią. – Mu-
simy liczyć na siebie, ponieważ 
sprawa polska w polityce wielkich 
mocarstw często miała trzeciorzęd-
ne znaczenie. Nie możemy milczeć. 
Trzeba mieć odwagę mówić, a na-
wet krzyczeć: Nie wolno kłamać!
W imię historycznej prawdy trzeba oddać hołd 
polskiemu żołnierzowi, który walcząc za wol-
ność waszą i naszą przelał morze krwi. Wspól-
ny europejski dom i światowy pokój trzeba 
budować na mocnym fundamencie prawdy 
historycznej i sprawiedliwości – podkreślił.
Mszę św. wraz z Biskupem Polowym koncele-
brował ks. kmdr Janusz Bąk, delegat biskupa 
polowego ds. duszpasterstwa kombatantów.
We Mszy św. uczestniczyli członkowie polskiej 
delegacji przebywającej od czwartku w rejonie 
Marche: Jan Stanisław Ciechanowski, kierow-
nik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, Andrzej Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Walde-
mar Strzałkowski, radca w kancelarii Prezyden-
ta RP, parlamentarzyści i kombatanci. W uro-
czystościach biorą także udział przedstawiciele 
lokalnych władz oraz włoska Polonia.
Po Mszy św. odczytany został apel poległych. 
Kwiaty i wieńce złożone zostały na grobach 
polskich żołnierzy walczących o wyzwolenie 
Ankony i Loreto.
Poprzedniego dnia uroczystości rocznicowe 
odbyły się w Ankonie, przy bramie Św. Stefa-
na (Porta Santo Stefano) przez którą 18 lip-

ca 1944 roku weszli do miasta żołnierze
3 Dywizji Strzelców Karpackich. Na pamiąt-
kę wydarzeń na bramie umieszczono tablicę 
upamiętniającą polskich żołnierzy. Napis na 
niej przypomina o „walecznych żołnierzach
II Korpusu Polskiego, którzy umierali za swo-
ją i naszą ojczyznę…”.
Polska delegacja odwiedziła także miastecz-
ko Filottrano, gdzie złożone zostały kwiaty 
pod pomnikiem poświęconym żołnierzom 
Dywizji Spadochronowej „Nembo”, współ-
działającej z Polakami w bitwie o Ankonę. 
Biskup polowy przewodniczył tam modlitwie 
w intencji żołnierzy polskich i włoskich.
Ofensywa na Loreto i Ankonę była jedy-
ną operacją przeprowadzoną samodzielnie 
przez żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych u boku 
aliantów podczas kampanii włoskiej. Zajęcie 
portu zaopatrzeniowego ułatwiło aliantom 
przełamanie kolejnego systemu niemieckich 
umocnień tzw. Linii Gotów w pobliżu rze-
ki Metauro. W latach 1944-1945 2. Korpus 
Polski walczył na froncie włoskim przez 367 
dni. Zginęło 2197 naszych żołnierzy, a 8376 
zostało rannych.

Krzysztof Stępkowski
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 17 lutego 1892 r.
w Kazimierzy Małej jako 
syn Juliana, nauczyciela,
i Heleny z Kobylańskich.

W 1908 r. zdał maturę w Gimnazjum w Piń-
czowie i wstąpił do Seminarium Duchownego
w Kielcach. W 1913 r. został wysłany na studia 
do Akademii Duchownej w Sankt Petersburgu.
13 września 1914 r. otrzymał święcenia kapłań-
skie z rąk biskupa kieleckiego Augustyna Łosiń-
skiego. W kwietniu 1917 r. na apel rektora Aka-
demii Duchownej, ks. Idziego Radziszewskiego, 
zgłosił się do pracy duszpasterskiej w organizują-
cych się w Rosji polskich oddziałach wojskowych. 
12 kwietnia 1917 r. bp Jan Cieplak, administrator 
archidiecezji mohylewskiej, mianował go kapela-
nem Wojska Polskiego na Wschodzie. 24 kwiet-
nia 1917 r. po promocji na stopień magistra 
świętej teologii wyjechał do Kijowa. Został kape-
lanem 4 pułku strzelców. We wrześniu 1917 r.
mianowano go dziekanem 1 Dywizji Strzelców 
Polskich w I Korpusie Polskim w Rosji. Zorganizo-
wał duszpasterstwo wojskowe w tych jednost-
kach. 4 lutego 1918 r. w bitwie z bolszewikami 
pod Tołoszycą na wschód od Bobrujska zachęcał 
broniących pozycji żołnierzy do skutecznej wal-
ki. Gdy dowódca dywizji, płk Daniel Konarzew-
ski, odniósł kontuzję, ks. Jachimowski przejął 
dowództwo. W maju 1918 r., po rozwiązaniu 

Korpusu, powrócił do diecezji kieleckiej. Został 
prefektem w Gimnazjum w Miechowie.
W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Pol-
skiego. Mianowano go kapelanem garnizonu 
w Miechowie;. grudniu 1918 r. dziekanem 
Okręgu Generalnego Kielce; w styczniu 1919 r.
regensem Konsystorza Polowego Rzymsko-Ka-
tolickiego, w kwietniu 1919 r. kanclerzem Polo-
wej Kurii Biskupiej. Po wojnie polsko-bolszewic-
kiej został zweryfikowany w stopniu dziekana 
(pułkownika). W 1923 r. uzyskał doktorat z filo-
zofii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1926 r. 
został oficjałem Sądu Biskupa Polowego WP. Był 
inicjatorem, wydawcą i redaktorem „Kwartalni-
ka Poświęconego Sprawom Katolickiego Dusz-
pasterstwa Wojskowego w Polsce”. W 1933 r. 
przeniesiono go w stan spoczynku. 30 września 
1934 r. został wicerektorem kościoła akade-
mickiego Św. Anny w Warszawie. Był duszpa-
sterzem akademickim i wykładowcą homiletyki
w Metropolitalnym Seminarium Duchownym.
We wrześniu 1939 r. podczas obrony Warsza-
wy udzielał pomocy rannym, przemawiał przed 
mikrofonami Polskiego Radia. 5 października 
1939 r. został aresztowany przez gestapo, do 
kwietnia 1940 r. był więziony na Pawiaku. Po 
zwolnieniu został rektorem kościoła Św. Anny 
(po aresztowaniu ks. rektora Edwarda Det-
kensa). Od 1941 r. uczestniczył w działalności 

Ks. pułkownik Tadeusz Jachimowski (1892–1944)
– kapłan diecezji kieleckiej, Naczelny Kapelan AK

konspiracyjnej. Od lutego 1943 r. był Szefem 
Służby Duszpasterstwa Komendy Głównej AK 
i Naczelnym Kapelanem AK. Używał pseudoni-
mu „Budwicz”. Od Piusa XII uzyskał tzw. facul-
tates – specjalne przywileje dla kapelanów AK. 
Od lipca 1943 r. był Wikariuszem Generalnym
i zastępcą bp. Józefa Gawliny, Biskupa Polowe-
go Wojska Polskiego. Od 23 maja 1943 r. prze-
wodniczył Komisji Duchowieństwa w Departa-
mencie Wyznań Religijnych Delegatury Rządu 
RP na Kraj. W styczniu 1944 r. został członkiem 
Rady Jedności Narodowej. Wykładał w tajnym 
Seminarium Duchownym.
W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego 
przebywał  w domu przy ulicy Elektoralnej 47, 
między placówkami powstańczymi a pozycjami 
niemieckimi. Został  odcięty od miejsca posto-
ju Komendy Głównej AK. 7 lub 8 sierpnia zo-
stał zamordowany przez Niemców w pobliżu 
kościoła Św. Wojciecha przy ul. Wolskiej. Jego 
symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie.
Był kanonikiem honorowym Kapituły Katedral-
nej Kieleckiej, Tajnym Szambelanem Jego Świą-
tobliwości, autorem modlitewnika „Żołnierz 
Chrystusowy”. Odznaczony był Krzyżem Wa-
lecznych, Orderem Odrodzenia Polski, Medalem 
za Wojnę 1918-1921 i Medalem Dziesięciole-
cia Odzyskania Niepodległości. Jego pamięci 
poświęcono tablice w kościele Świętej Anny
w Warszawie oraz w kościele pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Kazimierzy Małej.

Bogusław Szwedo

Walczyli ramię w ra-
mię z żołnierzami, choć 
ich jedyną „bronią” 
była siła namaszczenia 
na kapłana, żołnierza 
Jezusa Chrystusa. To ka-

pelani wojskowi, którzy towarzyszyli woj-
sku na drogach ku Niepodległości. – Święć 
przeszłość naszą narodową, wielkie czyny 
Polaków, Wodzów i Wieszczów poznając 
– rozpamiętując – naśladując. To III przy-
kazanie legionisty, zamieszczone w książce 
„Duchowni na drogach ku Niepodległości. 
1914 – 1918”.
Ta książka spełnia nie tylko kryteria poznawcze.
„Rozpamiętywanie” świadectwa życia przywo-
łanych na jej kartach kapelanów wojskowych 
być może zmobilizuje do naśladowania Chry-
stusa. Bo przecież wielu z nich swoim życiem 
potwierdziło, że są alter Christus.
Nieprzypadkiem autorzy publikacji zamieścili na 
wstępie motto, zaczerpnięte z Adama Mickie-
wicza: „Ilekroć ogół narodu polskiego powsta-
wał, sztandar narodowy niosła ręka kapłańska”. 
Dziś, gdy propaganda antyklerykalna kwestio-
nuje m.in. rolę duszpasterstwa wojskowego, 
tego rodzaju publikacje są wartościową lekturą 
dla ludzi, którzy cenią niezależność myślenia.
Bo czyż w obiegu wiedzy potocznej funkcjo-
nuje choćby postać bp. Jana Cieplaka, admini-

Kapelani Niepodległości – walczyli o wolność czyli prawe sumienia
stratora archidiecezji mohylewskiej, który nadal 
paradoksalnie pozostaje „więźniem bolszewi-
zmu”, a jego proces beatyfikacyjny rozpoczął 
się w 1952 r.
Biskup Jan Cieplak doświadczył na sobie, czym 
jest bezbożny bolszewizm. O godne uczczenie 
biskupa legionów, Władysława Bandurskiego, 
również pochowanego w Katedrze Wileńskiej, 
zadbał w 1996 r. biskup polowy Sławoj Leszek 
Głódź, który sprowadził jego doczesne szczątki 
do Katedry Polowej. Kaznodziejstwu biskupa 
Bandurskiego autorzy poświęcili osobny roz-
dział. Biskupie diagnozy chorób duszy nękają-
cych rodaków wcale się nie zdezaktualizowały. 
Podkreślał on m.in., że poczucie sytości i wygo-
dy życiowej jest zagrożeniem dla przywrócenia 
niepodległości. „Ojciec pasący się wygodnie pod 
jarzmem niewoli, wychowa synów na takie same 
marne jednostki” – pisał bp Bandurski. 
W czasach Kościoła podziemnego znane było 
„proroctwo Biskupa Cieplaka”. Przed bolszewic-
kim trybunałem na procesie pokazowym w 1923 r.,
nagłaśnianym przez komunistyczną kampanię 
prasową, powiedział: „Głosicie, że przesądem 
są stare zasady moralności, stare obyczaje… Ale 
odbierając ludziom Boga, odbieracie im nadzie-
ję i godność… Pragniecie rewolucji światowej, 
która kosztować będzie nowe miliony ofiar. 
Podbijecie nowe kraje i ludy, wprzęgając je w 
rydwan służby Rosji. Wiele dziesiątków lat minie, 

nim zginiecie, obaleni gniewem Boga. Jesteście 
jedną z plag zesłanych ludzkości za grzechy. Ale 
religii nie wykorzenicie… Dziękuję Bogu, że wy-
brał mnie, niegodnego do męczeństwa”. Tylko 
zmasowany protest i nacisk katolików na świecie 
sprawił, że karę śmierci zamieniono Biskupowi 
Cieplakowi na 10 lat ciężkiego więzienia, a po 
wymianie na sowieckich szpiegów – uwolniono. 
W nocy z Wielkiego Piątku na Sobotę 1923 r. 
strzałem w tył głowy został jednak zamordowa-
ny na Łubiance ks. prałat Konstanty Budkiewicz, 
sądzony razem z bp. Cieplakiem.
Nawet czysto faktograficzne biogramy kape-
lanów Niepodległości, dla ludzi, którzy znają 
historię Kościoła katolickiego w XX w. i jego 
totalitarną opresję, przemawiają bez zbędnych 
słów. Tak jak te puste miejsca na fotografie ka-
pelanów wojskowych, którzy zginęli choćby na 
„nieludzkiej ziemi”, a miejsce ich spoczynku nie 
jest znane… Publikacja opatrzona jest słowem 
wstępnym biskupa polowego Józefa Guzdka, 
rektora UKSW ks. Stanisława Dziekońskiego oraz 
Jana Ciechanowskiego, kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjonowanych RP.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

Wiktor Krzysztof Cygan, Zbigniew Kępa, Wiesław 
Jan Wysocki, Duchowni na drogach ku Niepodle-
głości 1914-1918, Mińsk Mazowiecki-Warszawa 
2014, ss. 428.
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Msza za nieobecnych

W piątek 25 lipca pamięć o poległych funk-
cjonariuszach uczczono Mszą św. w katedrze 
polowej. W homilii bp Guzdek podkreślił, że 
zawsze głęboko przeżywa spotkania z wdo-
wami i sierotami po poległych policjantach. 
– Dzisiejsza uroczysta Msza św. w katedrze 
polowej Wojska Polskiego jest potwierdze-
niem wrażliwości serc wobec tych, którzy 
w ostatnim czasie pożegnali swoich najbliż-
szych. Jest to czas wlewania chrześcijańskiej 
nadziei w obolałe serca. Jest to także rodzaj 
zatrzymania się i pogłębionej refleksji o życiu 
i przemijaniu – powiedział.
Biskup polowy przypomniał, że tego same-
go dnia w siedzibie Komendy Głównej Poli-
cji odsłonięto kolejne tabliczki z nazwiskami 
poległych na służbie funkcjonariuszy. – Będą 
one wzywać do zatrzymania się, do refleksji,
a wielu zapewne do modlitwy za kolegów. 
Jednocześnie są one pięknym świadectwem 
szlachetności środowiska policyjnego, które 
nie zapomina o swoich bohaterach – powie-
dział.
Biskup Guzdek podziękował kierującej Fun-
dacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Po-
ległych Policjantach Irenie Zając za opiekę 
nad tymi, którym niebezpieczna służba lub 
wypadek odebrał najbliższych. 
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
kapelani policji. Uczestniczyły w niej rodziny 
policyjne, kierownictwo i pracownicy Funda-
cji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych 
Policjantach, policjanci na czele z Komendan-
tem Głównym Policji gen. insp. Markiem Dzia-
łoszyńskim i jego zastępcami. We Mszy św. 
uczestniczyli także komendanci wojewódzcy 
policji, którzy przybyli by towarzyszyć rodzinom 
i uczcić pamięć poległych funkcjonariuszy.
Po Mszy św. w sali konferencyjnej Muzeum 
Ordynariatu bp Guzdek uhonorował funk-
cjonariuszy Policji m.in. Centralnego Biura 
Śledczego oraz Wydziału Terroru Kryminal-
nego Komendy Stołecznej Policji medalami 
„Gloria Intrepidis et Animi Promptis” oraz 
„Milito pro Christo”. 
Spotkanie zakończył koncert orkiestry Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
i Chóru Komendy Stołecznej Policji.

Pomogli rodzinom

W piątek rozstrzygnięto także ogólnopolski 
konkurs „Policjant, który mi pomógł”, który 

Przez trzy dni trwały w Warszawie Centralne obchody 
Święta Policji. W piątek i niedzielę Mszę św. w intencji 
funkcjonariuszy i pracowników policji odprawił bp Józef 
Guzdek, który z ramienia Konferencji Episkopatu Polski 
pełni funkcję naczelnego kapelana tej największej służby 
mundurowej. Poza nabożeństwami w stolicy na pl. Mar-
szałka Józefa Piłsduskiego odbyła się uroczysta przysięga 
nowych policjantów, a absolwenci Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie zostali promowani na stopnie oficerskie. Waż-
nym, choć już niestety tradycyjnie niedocenionym przez 
media elementem Święta było rozstrzygnięcie konkursu 
„Policjant, który mi pomógł”. W tym roku Policja obchodzi 
95 lecie istnienia.

d i ł i

Święto PolicjiŚwięto Policji

ma na celu promować wśród funkcjonariu-
szy wrażliwość i właściwą postawę wobec 
osób dotkniętych przemocą domową.  Z te-
gorocznymi laureatami, w Sali Generalskiej 
Komendy Głównej Policji, spotkali się gen. 
insp. Działoszyński oraz bp Guzdek. Kon-
kurs organizowany jest przez Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”, kierowanym przez Renatę 
Durdę.
Pięciu nagrodzonym w konkursie funkcjona-
riuszom towarzyszyli również ich bezpośred-
ni przełożeni. Tradycją stało się, że laureatów 
wybranych w bieżącym roku, w gronie wy-
różnionych witają policjanci, którzy swoje 
statuetki odebrali w poprzednich edycjach. 
Laureatami konkursu zostali: mł. asp. Marcin 
Bartosik, dzielnicowy Komendy Powiatowej 
Policji(KPP) w Chrzanowie, mł. asp. Joanna 
Garbacik, asystent Wydziału Prewencji KPP 
w Jaśle, mł. asp. Piotr Kubicz, detektyw Ze-
społu Kryminalnego w Kostrzynie Wlkp., asp. 
sztab. Jarosław Manelski, KPP w Szczytnie, 
mł. asp. Katarzyna Wierzbicka, dzielnicowa 
Komendy Rejonowej Policji w Warszawie- 
Woli. Wyróżnienia wręczono następnego 
dnia podczas centralnych obchodów święta 
przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Nowi w szeregach

Z udziałem premiera Donalda Tuska i Bar-
tłomieja Sienkiewicza, ministra spraw we-
wnętrznych odbyły się na pl. Piłsudskiego 
centralne obchody Święta Policji. Premier
w wystąpieniu podziękował funkcjonariu-
szom i pracownikom za ich poświęcenie na 
rzecz wspólnego bezpieczeństwa. Głos za-
brał także Komendant Główny Policji. Szef 
Policji podkreślił, że poczucie bezpieczeń-
stwa jest jedną z najważniejszych potrzeb
i wartości w życiu każdego człowieka. – Re-
alizowanie tych potrzeb – służba ludziom 
– jest naszą misją. Święto Policji jest więc 
szczególną okazją, żeby z nieskrywaną sa-
tysfakcją podkreślić, iż nasze działania pre-
wencyjne, dobre wyniki w zwalczaniu prze-
stępczości kryminalnej, są wysoko oceniane 
przez społeczeństwo.
Po wystąpieniu Komendanta Głównego Po-
licji odbyło się ślubowanie policjantów Od-
działu Prewencji Policji w Warszawie oraz 
uroczysta promocja absolwentów Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Uroczystości za-
kończyły się złożeniem wieńca przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza, przemarszem podod-
działów policyjnych, złożeniem meldunku
i spotkaniem premiera z policjantami.

Nie dać przyzwolenia złu

W ostatnim dniu obchodów Święta Policji, 
27 lipca bp Guzdek celebrował Mszę św.
w Bazylice św. Krzyża w intencji Polskiej Poli-
cji. Eucharystię transmitował 1 Program Pol-
skiego Radia. 
W homilii bp Guzdek podkreślał, że każdy
w swoim życiu staje przed wieloma wybora-
mi, a umiejętność trafnego ich dokonywania 
nabywa się dorastając w rodzinnym domu. 
We właściwym wychowaniu pomaga tak-
że Kościół przypominając prawa dekalogu. 
Zdaniem bp. Guzdka w każdej społeczności 
ludzkiej dobro przemieszane jest ze złem.
– Pośród ogromnej rzeszy ludzi szlachetnych 
pojawiają się ludzie źli. Nie możemy jednak 
dać przyzwolenia złu i patrzeć obojętnie na 
jego aktywność. (…) społeczeństwo ma pra-
wo, a nawet uznaje to za konieczność, aby 
w miarę jak najszybciej „wyłączyć złych spo-
śród sprawiedliwych” – powiedział. 
Bp Guzdek przypomniał także o działalności 
polskich funkcjonariuszy na misjach poko-
jowych. Podkreślił, że w kraju i na misjach 
policjanci płacą często cenę zdrowia i życia 
za pełnioną służbę.
Krajowy duszpasterz policjantów zachę-
cił funkcjonariuszy, by „zawsze byli ludźmi 
pokoju i sługami bezpieczeństwa”. – Nadal 
wszelkimi środkami odważnie wspierajcie 
budowanie ładu i bezpieczeństwa. Nawet 
w obliczu najtrudniejszych i najbardziej zło-
żonych sytuacji nie traćcie ufności – powie-
dział. 
Eucharystię koncelebrowało grono kape-
lanów-duszpasterzy policji, m.in. ks. Jan 
Kot SAC, kapelan Komendy Głównej Policji. 
Obecni podczas Mszy św. byli Komendant 
Główny Policji, pracownicy jego biura, ko-
mendanci poszczególnych pionów, funkcjo-
nariusze i pracownicy policji.
Na koniec Mszy św. generalny insp. Marek 
Działoszyński podziękował biskupowi polo-
wemu za sprawowaną Eucharystię i opiekę 
duszpasterską kapelanów.
Po południu na obiektach Agrykoli odbył się 
festyn oraz finałowy mecz turnieju drużyn 
policyjnych.
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Kabul 
Ks. ppor. Włodzimierz Skoczeń, kapelan XV zmiany PKW Afganistan, 29 lipca 2014 r. 
przewodniczył Mszy św. w kaplicy Rallypoint Chaple na terenie US Community Cen-
ter w Kabulu. Uczestniczyli w niej żołnierze Wielonarodowego Korpusu Północno-
Wschodniego ze Szczecina wraz z płk. Bogdanem Dawidczykiem, szefem oddziału 
logistyki oraz żołnierze, którzy niedawno podjęli służbę na Międzynarodowym Lot-
nisku w Kabulu (KAIA ISAF). Eucharystię poprzedziło spotkanie polskiego kapelana
z kapelanem amerykańskim – ks. płk. Peterem K. Hurleyem, który serdecznie zaprosił 
wszystkich żołnierzy do udziału w coniedzielnych Mszach św. sprawowanych przez 
niego w Rallypoint Chaple.
Na zakończenie Eucharystii każdy żołnierz otrzymał różaniec, żołnierski modlitewnik 
w języku polskim i angielskim oraz pamiątkowy „nieśmiertelnik” z modlitwą o zba-
wienie z jednej strony i fragmentem Psalmu 121 z drugiej. Dary te zostały ufundowa-
ne przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego.                                                     W.S.

Kielce
Mszą św. w intencji Antoniego Hedy ps. „Szary”, legendarnego dowódcy oddziałów 
partyzanckich Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Świętokrzyskiem, sprawo-
waną 3 sierpnia 2014 r. rozpoczęły się obchody 69. rocznicy zdobycia przez jego 
odział kieleckiego więzienia w nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 r. Zostało wówczas uwol-
nionych 354 żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrzymywanych 
przez UB i NKWD. 
Dzień później odbyła się rekonstrukcja historyczna pamiętnego wydarzenia w wy-
konaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”, młodzieży z VI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach oraz pracowników Muzeum 
Orła Białego w Skarżysku Kamiennej.                                                                      KAI

Rzeszów
Parafia Garnizonowa pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie oraz Wojskowy 
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Podhalańczyk” wspólnie z Regionalnym Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 10 sierpnia 2014 r. zorganizowa-
li akcję krwiodawstwa z okazji zbliżających się obchodów Święta Wojska Polskiego. 
Na parkingu przed kościołem garnizonowym znajdował się specjalny autobus, tzw. 
mobilny punkt poboru krwi, w którym chętne osoby mogły w godzinach od 9.00 do 
12.00 oddać krew. Krew oddało kilkanaście osób, każdy po 450 ml.                    P. L.

Świętoszów
W dniach od 14 – 27 lipca 2014 r. dzięki inicjatywie Caritas Ordynariatu Polowego 
wraz z parafią wojskową pw. św. Floriana w Świętoszowie dzieci i młodzież przeby-
wały na obozie patriotyczno-religijnym w Puszczy k/Chełma. Każdy dzień zaczynał 
się pobudką o 7.15, oraz porannym apelem, a kończył się Mszą św. Dla uczestników 
obozu przygotowano szereg atrakcji, m.in. kąpiele w jeziorze, kajaki i rowery wodne, 
zajęcia plastyczne, ściankę wspinaczkową, jazdę konną, paintball, jazdę na gokar-
tach, zabawę na symulatorze strzałów z broni, szkolenie z ratownictwa medycznego, 
nocny survival wraz z żołnierzami, wycieczki do Chełma i Zamościa oraz wiele innych. 
Podczas obozu parafię wojskowo - cywilną pw. św. Kazimierza w Chełmie nawiedziły 
relikwie Krzyża Świętego. Dzięki inicjatywie ks. ppłk. Grzegorza Kamińskiego, pro-
boszcza parafii, relikwie dotarły również do wychowanków.                                  P.F.

Poznań
Żołnierze Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych 
im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada 29 lip-
ca 2014 r. odwiedzili podopiecznych Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” 
przebywających na turnusie rehabilitacyjno-wypo-
czynkowym w Głuchołazach. Podczas spotkania, 
którego inicjatorem był  ks. ppor. Grzegorz Lach, 
kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, za-
prezentowali wyposażenie wojskowe. Wszyscy 
mogli przymierzyć mundur, odzież ochronną, 
założyć hełm, sprawdzić jak trudno oddycha się 
w masce, czy śpiwór wojskowy jest wygodny
a plecak żołnierski rzeczywiście bardzo ciężki oraz 
pomalować twarz farbami maskującymi. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „RAZEM” zajmuje się osobami o różnym 
stopniu niepełnosprawności. W turnusie wzięło 
udział czterdziestu podopiecznych oraz czterdzie-
stu siedmiu opiekunów i wolontariuszy. Jednym
z wielu pomysłów, jakie zrealizowali wolontariu-
sze, było nakręcenie wideoklipu z podopiecznymi 
„RAZEM” do utworu Pharrella Williamsa „Happy” 
metodą „Lip Dub” – bez cięć i powtórek.

M.Sz.

 „Szpital dla Gazy”
– akcja Caritas Polska

Caritas Polska rozpoczyna zbiórkę funduszy na 
środki medyczne dla mieszkańców Gazy. O pomoc 
dla miasta znajdującego się w dramatycznej sytu-
acji humanitarnej apeluje Caritas Internationalis.
Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyń-
skim na Bliskim Wschodzie wraz z palestyńskim 
Ministerstwem Zdrowia zwróciły się do Caritas 
Jerozolima o wsparcie i koordynację pomocy po-
szkodowanym, którzy przebywają w placówkach 
medycznych. Stale rośnie liczba pacjentów wyma-
gających leczenia, a instytucje państwowe nie są
w stanie samodzielnie odpowiedzieć na kryzys. 
Caritas wraz z Ministerstwem Zdrowia identyfikuje 
potrzeby szpitali w Gazie; instytucje opracowały li-
stę niezbędnych leków oraz środków medycznych.
– Po trzech tygodniach wojny w Gazie jest wielu 
zabitych i rannych. Ponad dwieście tysięcy  osób 
musiało opuścić swoje domy. W Gazie nie ma 
prądu, nie ma Internetu, brakuje czystej, pitnej 
wody. Boimy się nocnych nalotów i bombardo-
wań, dzieci są szczególnie przerażone – relacjo-
nuje Sabbagh Ameen, pracownik Caritas Jerozoli-
ma przebywający w Gazie.
Akcja „Szpital dla Gazy” będzie prowadzona do 
odwołania. Zebrane przez Caritas Polska środki 
finansowe zostaną przekazane do Caritas Jero-
zolima, ta zaś zakupi niezbędne medykamenty 
i przekaże je do zespołu Caritas w Gazie. Akcję 
można wspomóc wysyłając SMS z hasłem GAZA 
pod numer 72052 (koszt 2,46zł z vat) lub wpłaca-
jąc środki na konto Caritas PL 77 1160 2202 0000 
0000 3436 4384 z dopiskiem GAZA. Szczegóły
na stronie www.szpitaldlagazy.com.




