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PAPIESK A INTENCJA NA WRZESIEŃPAPIESK A INTENCJA NA WRZESIEŃ
Aby chrześcijanie, natchnieni słowem Bożym, angażowali się w służbę ubo-
gim i cierpiącym.

Numer zamknięto 4 września 2014 r.

Na okładce:
  XXIII Piesza Pielgrzymka 
Żołnierzy na Jasną Górę,
fot. Krzysztof Dobrogowski

Spotkanie z tysiącami młodych katolików z ponad 20 krajów na VI Azjatyckim 
Dniu Młodzieży, beatyfikacja 124 męczenników koreańskich z udziałem miliona 
wiernych oraz Msza św. w intencji pokoju to główne wydarzenia pielgrzymki pa-
pieża Franciszka do Korei Południowej w dniach 13-18 sierpnia. Jej hasłem były 
słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza (60,1): „Powstań, świeć!”. Wizyta w Korei była 
trzecią podróżą zagraniczną papieża Franciszka i pierwszą na kontynent azjatyc-
ki. Wbrew licznym zaproszeniom i oczekiwaniom władze Korei Północnej nie ze-
zwoliły, by podczas wizyty papieża wzięli w niej udział przedstawiciele katolików
z tego kraju.

Pasterskie słowo z okazji 75. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej skierowali 
biskupi diecezjalni zebrani 25 i 26 sierp-
nia na Jasnej Górze.

Przypominając dramat II wojny światowej, 
która „była straszliwym doświadczeniem 
dwudziestowiecznej Europy i świata”, biskupi 
konstatują, że w ostatnich tygodniach woła-
nie: „Tak – dla pokoju i rozwoju narodów, nie 
– dla wojny i zabijania” nabiera nowego zna-
czenia. A dzieje się tak, gdyż „na kontynencie 
europejskim, na ukraińskiej ziemi, z którą tak 
mocno wiąże nas historyczna pamięć, trwa 
niewypowiedziana wojna. Giną żołnierze i lud-
ność cywilna, cierpią rodziny, serca ludzkie 
ogarnia nienawiść”. Wydarzenia te „godzące 
w prawo narodów do wyboru własnej drogi 
– zdaniem biskupów – budzą uzasadniony 
niepokój także o przyszłość naszej Ojczyzny”. 
Apelują zatem o podjęcie „skutecznych dzia-
łań, które mogłyby pokojowymi środkami za-
hamować tragedię wojny”. Biskupi przypomi-

nają, że „pokój jest naszym obowiązkiem, do 
którego trzeba się wychowywać”. Wyjaśniają, 
że chociaż już kilka pokoleń Polaków żyje, nie 
mając bezpośredniego doświadczenia wojny, 
to jednak przygotowywanie kolejnych gene-
racji do życia w pokoju winno być nieustannie 
pragnieniem tak rodzin, jak i tych, którzy mają 
wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży.
Silnym akcentem listu biskupów jest przypo-
mnienie znaczenia pamięci historycznej naro-
du. W obszernych fragmentach listu biskupi 
przywołują dramatyczną sytuację września 
1939 r., kiedy to Polska została zaatakowana 
przed dwóch najeźdźców, którzy „dokonując 
czwartego rozbioru Rzeczypospolitej”, dali 
„pierwszeństwo sile przed prawem, moral-
nemu bezładowi przed porządkiem chrześci-
jańskich zasad, narzucając bezbożną ideolo-
gię narodowego socjalizmu i ateistycznego 
komunizmu”. Mówią także o powojennym 
losie „żołnierzy, których zdradził świat”, 
na skutek czego „w więzieniach poniosło 
śmierć wielu bohaterów Polski Niepodle-

głej, skazanych za ofiarną służbę Ojczyźnie, 
zwłaszcza tak zwanych Żołnierzy Wyklętych”. 
Cierpienia te i wysiłki doprowadziły jednak
w końcu do odzyskania wolności, także dzię-
ki przebudzeniu, do którego przyczynił się 
święty Jan Paweł II. Dalej Pasterze Kościo-
ła w Polsce po raz kolejny apelują o wyba-
czenie krzywd i pojednanie: „Na ogarnięte 
wojną i działaniami terrorystycznymi ziemie 
naszych sąsiadów kierujemy z Jasnej Góry 
Zwycięstwa przesłanie pokoju, które przyno-
si człowiekowi Chrystus. To On zburzył mur 
wrogości rozdzielający ludzi (por. Ef 2,14).
My sami już kilkakrotnie, jako wspólnota ka-
tolickiej wiary, podejmowaliśmy trud burze-
nia takich murów wrogości i nienawiści, cze-
go przykładem jest List biskupów polskich do 
biskupów niemieckich: „Przebaczamy i pro-
simy o przebaczenie” – z listopada 1965 
roku, będący zachętą do oczyszczenia pamię-
ci historycznej, do wyznania win i torowania 
drogi ku pojednaniu”. 

Za KAI

Polscy biskupi: Nie dla wojny i zabijania!Polscy biskupi: Nie dla wojny i zabijania!

Ojciec Święty Franciszek w Korei PołudniowejOjciec Święty Franciszek w Korei Południowej

Pragnę, by moja wizyta
służyła budowaniu pokoju

Po 11,5 godzinach lotu i pokonaniu 8970 km 
samolot włoskich linii lotniczych „Alitalia”
z Ojcem Świętym na pokładzie wylądował 14 
sierpnia przed południem na terenie bazy lot-
nictwa wojskowego w Seulu. W swoim pierw-
szym przemówieniu Ojciec Święty mówił o 
konieczności budowania pokoju i bardziej 
sprawiedliwych relacji społecznych. Zwraca-
jąc się do przedstawicieli życia publicznego 
Korei zachęcił do wytrwałości w dążeniu do 
osiągnięcia celów, które służą dobru nie tyl-
ko narodu koreańskiego, ale całego regionu 
i całego świata.
Papież wskazał, że budowanie pokoju jest 
również wyzwaniem dla każdego, a zwłasz-
cza dyplomatów. Dodał, że nie wymaga, 
byśmy zapominali o minionych niesprawie-
dliwościach, ale byśmy przezwyciężali je 
przebaczeniem, tolerancją i współpracą.
Papież odnosząc się do koreańskiej sytuacji 
społecznej, naznaczonej podziałami poli-
tycznymi, nierównościami ekonomicznymi 

i troską o odpowiedzialne zarządzanie śro-
dowiskiem podkreślił konieczność tego, by 
głos każdego członka społeczeństwa był 
usłyszany.

Spotkanie z biskupami

Na zakończenie pierwszego dnia wizyty Oj-
ciec Święty spotkał się z członkami Konfe-
rencji Biskupów Katolickich Korei. Wezwał 
hierarchów do czerpania duchowych sił z 
bogatego dziedzictwa przeszłości oraz tro-
ski o świętość, miłość braterską i gorliwość 
misyjną. Nawiązując do beatyfikacji Pawła 
Yun Ji-Chunga i jego towarzyszy Ojciec Świę-
ty podkreślił, że koreański Kościół jest spad-
kobiercą heroicznego świadectwa wiary mę-
czenników, budowanego na bezpośrednim 
spotkaniu ze Słowem Bożym. 
Papież przestrzegł też przed pokusą wpro-
wadzania do działań duszpasterskich stylu 
życia i mentalności „kierujących się bardziej 
światowymi kryteriami sukcesu, a nawet 
władzy, niż kryteriami określonymi przez Je-
zusa w Ewangelii”. 

Mądrze korzystajcie z wolności

W drugim dniu wizyty  w uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny Papież od-
prawił Mszę św. na Stadionie Pucharu Świata 
w Daejeon. W homilii wygłoszonej w Daejeon 
zachęcił do mądrego korzystania z wolności w 
służbie innym ludziom. Zaznaczył, że podob-
nie jak Maryja jesteśmy wezwani, aby w pełni 
uczestniczyć w zwycięstwie Pana Jezusa nad 
grzechem i śmiercią oraz królować wraz z Nim 
w Jego odwiecznym Królestwie. Jednocześnie 
zauważył, że w Korei Uroczystość Wniebo-
wzięcia NMP jest dniem narodowego Święta 
Wyzwolenia, gdyż Koreańczycy dostrzegają 
wstawiennictwo Maryi w dziejach narodu
i w ludzkim życiu. Bowiem właśnie 15 sierpnia 
1945 roku zakończył się 35-letni okres kolo-
nialnego panowania Japończyków nad Koreą. 
Franciszek zachęcał, by koreańscy chrześcija-
nie stali się wielkoduszną siłą odnowy ducho-
wej na każdym poziomie społeczeństwa.
W wygłoszonych przed modlitwą „Anioł Pań-
ski” słowach Papież powierzył szczególnie Mat-
ce Bożej ofiary zatonięcia w kwietniu promu 
Sewol oraz osoby nadal cierpiące z powodu 
następstw tej wielkiej narodowej katastrofy. 
W Sanktuarium Męczenników Koreańskich, 
w Solmoe Papież spotkał się z młodzieżą Azji. 
Z lądowiska helikopterów Ojciec Święty po-
jechał odkrytym samochodem pod zrekon-
struowany dom św. Andrzeja Kima Taegona, 
pierwszego kanonizowane koreańskiego 
kapłana. Czekali tam na niego seminarzyści
i nowicjusze zakonni.
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Franciszek podszedł do entuzjastycznie wita-
jącej go zza barierek młodzieży i długo po-
dawał rękę poszczególnym osobom, po czym 
odjechał do wielkiego namiotu na spotkanie z 
uczestnikami VI Azjatyckiego Dnia Młodzieży.
Młodzież przedstawiła musical oparty na przy-
powieści o synu marnotrawnym, po czym głos 
zabrał Ojciec Święty. Zachęcał do rozważenia 
pewnego aspektu tematu VI Azjatyckiego Dnia 
Młodzieży: „Chwała męczenników niech was 
rozpromieni”. Zaznaczył, że Bóg pragnie, aby 
także w życiu obecnego pokolenia chrześcijan 
Azji jaśniała Jego chwała i głosili Go światu. 
Nawiązując do wpisanego w młode serca 
pragnienia budowania pojednanego świata 
wskazał, że Kościół ma być zalążkiem jedności 
całej rodziny ludzkiej. „W Chrystusie, wszyst-
kie narody i ludy są wezwane do jedności, 
która nie niszczy różnorodności, ale je uznaje, 
godzi i ubogaca” - stwierdził Ojciec Święty. 
Improwizując po włosku, odpowiedział także 
na niektóre zadane mu wcześniej pytania. 

Męczennicy przypominają
o pięknie powołania laikatu

Modlitwa w Sanktuarium Męczenników w Seo 
So-mun, Msza św. beatyfikacyjna 124 męczen-
ników koreańskich zamordowanych w latach 
1791-1888 z udziałem ok. miliona osób w Se-
ulu oraz spotkania z osobami konsekrowany-
mi i z Katolicką Radą Apostolstwa Świeckich
w Kkottongnae były najważniejszymi wydarze-
niami trzeciego dnia papieskiej pielgrzymki.
W Sanktuarium Męczenników w Seo So-
mun, do którego przed Mszą św. udał się 
Papież, wzniesiono na miejscu wykonywania 
kary śmierci; zginęli tam śmiercią męczeńską 
m.in. 103 katolicy koreańscy, których 6 maja 
1984 r., podczas swej pierwszej podróży do 
Korei, ogłosił świętymi Jan Paweł II.
W homilii Ojciec Święty zaznaczył, że świa-
dectwo męczenników, którzy spotkali Chry-
stusa dzięki swej ciekawości intelektualnej
i poszukiwaniu prawdy religijnej, przypomina 
o znaczeniu, godności i pięknie powołania 
laikatu. Ma on być w świecie zaczynem świę-
tości i prawdy: solą ziemi i światłem świata. 
Świadectwo mówi też, że niekiedy trzeba być 
gotowym do wielkich poświęceń i ogołocenia 
ze wszystkiego, co mogłoby oddalać od Chry-
stusa. W tym kontekście Papież zauważył, że 
również dziś wiara chrześcijan jest kwestiono-
wana przez świat a chrześcijanie są narażeni 
na niebezpieczeństwo rozmycia radykalnych 
wymogów Ewangelii i dostosowanie się do 
ducha współczesności. „Jednakże męczennicy 
domagają się od nas, byśmy dali pierwszeń-
stwo Chrystusowi i postrzegali wszystko inne 
na tym świecie w relacji do Niego i do Jego 
wiecznego Królestwa. Każą nam pomyśleć, 
czy jest coś takiego, za co gotowi bylibyśmy 
oddać życie” – powiedział Franciszek.
Papież wskazał, iż przykład męczenników 
uczy nas również znaczenia miłosierdzia
w życiu wiary. Ich świadectwo inspiruje chrze-
ścijan „żyjących w społeczeństwach, gdzie 
obok ogromnego bogactwa, po cichu wzrasta 
najskrajniejsze ubóstwo; gdzie krzyk biednych 
jest rzadko brany pod uwagę; i gdzie Chrystus 
nadal nas wzywa, prosząc byśmy Go miłowali 
i służyli Mu, wyciągając rękę ku naszym po-
trzebującym braciom i siostrom” – stwierdził 
Ojciec Święty. Zachęcił, by dziedzictwo mę-

czenników pobudzało wszystkich ludzi dobrej 
woli do „harmonijnej pracy na rzecz bardziej 
sprawiedliwego, wolnego i pojednanego spo-
łeczeństwa”.
Po południu Papież spotkał się z niepełno-
sprawnymi i odwiedził cmentarz abortowa-
nych dzieci, a następnie  udał się do audy-
torium charyzmatycznego ośrodka Szkoła 
Miłości w Kkottongnae. W swoim przemó-
wieniu zachęcił zakonnice i zakonników Korei 
do radosnego świadectwa miłości Chrystusa 
i Kościoła, czerpiącego z Bożego miłosierdzia 
i wyrażającego się w życiu wiernym Ewange-
lii. Wiele miejsca poświęcił Papież Franciszek 
znaczeniu ślubów ubóstwa. 

Tożsamość i empatia

W czwartym dniu pielgrzymki wczesnym 
rankiem Franciszek ochrzcił w kaplicy nun-
cjatury apostolskiej w Seulu ojca jednej
z ofiar katastrofy promu Sewol, Lee Ho Jina, 
który przyjął imię Franciszek. 
Potem odleciał śmigłowcem do odległego
o nieco ponad 100 km Haemi. Po przybyciu na 
lądowisko na dziedzińcu miejscowej szkoły udał 
się do tzw. Sanktuarium Nieznanego Męczenni-
ka, wzniesionym w miejscu śmierci zamęczo-
nych w okrutny sposób 132 chrześcijan, których 
tożsamość w większości jest nieznana.
Po powitaniu przez rektora sanktuarium Pa-
pież wszedł do świątyni, na spotkanie z około 
70 biskupami przybyłymi z Korei i z całej Azji. 
Do wnoszenia mądrości wiary w każdy 
aspekt życia zachęcił młodych papież Fran-
ciszek podczas Mszy św. wieńczącej VI 
Azjatycki Dzień Młodzieży w Haemi. Wzięło
w niej udział kilkadziesiąt tysięcy młodych 
katolików z ponad 20 krajów tego konty-
nentu. W homilii Papież podkreślił, że młodzi 
katolicy mają prawo i obowiązek pełnego 
uczestnictwa w życiu swoich społeczeństw. 
„Nie lękajcie się wnosić mądrość wiary w każ-
dy aspekt życia społecznego!” – zaapelował. 
Wskazał, by młodzi w jedności ze swymi 
duszpasterzami rozeznawali to, co jest nie 
do pogodzenia z wiarą katolicką oraz „jakie 
aspekty współczesnej kultury są grzeszne, 
zdemoralizowane i prowadzące do śmierci”.
Zachęcił też młodzież do aktywnego udziału 
w budowaniu wspólnoty Kościoła. Apelował, 
by odpowiedziała na każde wołanie o pomoc 
z miłością, miłosierdziem i współczuciem. We-
zwał, by wychodziła ku światu i bliźnim, żeby 
ich przyjaciele, współpracownicy, sąsiedzi, 

rodacy „mogli dostąpić miłosierdzia Boga”.
– Młodzieży Azji, obudź się! – zawołał na za-
kończenie swej homilii Ojciec Święty Franci-
szek, wzbudzając entuzjazm zgromadzonych.
Na zakończenie Przewodniczący Federa-
cji Konferencji Biskupich Azji kard. Oswald 
Gracias z Indii ogłosił, że kolejny VII Azjatyc-
ki Dzień Młodzieży odbędzie się w 2017 r.
w Indonezji.

O pokój i pojednanie

W ostatnim dniu pielgrzymki 18 sierpnia Pa-
pież spotkał się z przedstawicielami innych 
religii. Sprawowana ze wszystkimi biskupa-
mi koreańskimi Msza św. w intencji poko-
ju i pojednania w tym kraju była ostatnim,
a także jak zaznaczył Papież – kulminacyjnym 
punktem wizyty w Korei. Eucharystia, w któ-
rej wzięła udział prezydent Park Geun-hye, 
sprawowana była po łacinie i koreańsku. 
W homilii Ojciec Święty wskazał, że Boże 
dary pojednania, jedności i pokoju są niero-
zerwalnie związane z łaską nawrócenia. Za-
chęcił do zastanowienia się na ile okazywana 
jest ewangeliczna troska o tych, którym się 
gorzej powodzi oraz do zdecydowanego od-
rzucenia mentalności ukształtowanej przez 
podejrzliwość, konfrontację i współzawodnic-
two. Zachęcił też do modlitw o pojawienie 
się „nowych możliwości dialogu, spotkania
i przezwyciężenia różnic, o nieustanną hojność 
w udzielaniu pomocy humanitarnej potrzebu-
jącym oraz coraz szersze uznanie, że wszyscy 
Koreańczycy są braćmi i siostrami, członkami 
jednej rodziny, jednego narodu, mówią tym 
samym językiem”.Wezwał tamtejszych katoli-
ków, by nadal budowali pomosty szacunku, 
zaufania i zgodnej współpracy w parafiach, 
między sobą i ze swoimi biskupami. „Niech 
uczniowie Chrystusa w Korei przygotowują 
nadejście tego nowego dnia, kiedy ta kraina 
«porannego spokoju» będzie radować się naj-
obfitszym Bożym błogosławieństwem zgody 
i pokoju!” – zakończył swoją homilię. Było 
to ostatnie przemówienie publiczne Papieża 
podczas pielgrzymki.
Z katedry Franciszek udał się na lotnisko. Po 
krótkiej ceremonii pożegnalnej, bez oficjal-
nych przemówień, Ojciec Święty wsiadł na 
pokład samolotu Boeing 777 Koreańskich 
Linii Lotniczych i udał się w drogę powrotną 
do Rzymu.

Na podst informacji KAI oprac. kes
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Ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka na lotnisku w Seulu,Ceremonia powitania Ojca Świętego Franciszka na lotnisku w Seulu,
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W katedrze polowej 2 września w intencji 
poległych i zmarłych bohaterów walk o wol-
ną Polskę wspólnie modlili się, m.in. Jan Cie-
chanowski, szef Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, płk w st. spocz. 
Zygmunt Łabędzki ps. „Łoś”, prezes stowa-
rzyszenia Klub Kawalerów Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari, płk. w st. spocz. Stanisław 
Oleksiak ps. „Kozic”, honorowy prezes Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 
kombatanci i weterani, harcerze oraz człon-
kowie grup rekonstrukcyjnych. 
W homilii bp Józef Guzdek podkreślił, że 
kłamstwo i zdrada przyczyniły się do wy-
buchu II wojny światowej. – Nie da się zbu-
dować trwałego pokoju na konformizmie 
i unikach. W 1938 r. Zachód mógł twardą 
postawą zatrzymać marsz ku wojnie. W imię 
pokoju wybrał uniki, kompromisy, wątpliwe 
porozumienia – mówił. 
Ksiądz Biskup zauważył, że po tamtym kłam-
stwie przyszły kolejne. – W 1939 roku mieli-
śmy potężnych sojuszników, zawarte umowy 
międzynarodowe. Zostaliśmy jednak okłama-
ni. Nikt nie przyszedł nam z pomocą. Sowieci 
też kłamali – powiedział.
Zdaniem bp Guzdka współczesny świat po-
trzebuje polityków, którzy będą mówić prawdę
o przeszłości. – Potrzebujemy powrotu do 
prawdy – zaapelował. Zachęcił wszystkich do 
stawania w obronie prawdy, gdyż w ten spo-
sób najlepiej przysłużymy się w sprawie pokoju.
– Bądźmy strażnikami i kustoszami historycznej 
prawdy o czasach II wojny światowej, jej przy-
czynach i przebiegu. Jest ona warunkiem wol-
ności, rozwoju i owocnej współpracy ludów
i narodów. To nas Bóg czyni świadkami prawdy 
we współczesnym świecie – powiedział.
Eucharystię wraz z Księdzem Biskupem kon-
celebrował m.in. ks. hm. Stefan Wysoki, ka-
pelan Szarych Szeregów. W południe komba-
tanci i weterani oddali hołd bohaterom walk 
o wolność i niepodległość ojczyzny przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. 

Polsko-niemieckie wołanie o pokój

Wieczorem 31 sierpnia polscy i niemieccy bi-
skupi wspólnie koncelebrowali Mszę św. w 
gliwickiej katedrze pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła. Eucharystii przewodniczył abp Stani-
sław Gądecki, metropolita poznański, prze-
wodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 
Towarzyszył mu kard. Reinhard Marx, arcybi-
skup Monachium i Freising, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Niemiec. Liturgia spra-
wowana była w języku polskim i niemieckim.
W homilii kard. Marx wyraził radość, że 75 
lat od wybuchu II wojny światowej wspólnie 
mogą modlić się biskupi polscy i niemiec-

cy. – Niektórzy uważają to za cud, 
że dzisiaj niemiecki biskup i kardy-
nał może uczestniczyć we Mszy św.
w Gliwicach. Ale czyż troska o pokój 
i sprawiedliwość nie jest zadaniem 
Kościoła? To nie jest cud, to jest nasze gło-
szenie Ewangelii – podkreślił.
Mówił też, że przebaczenie w duchu Ewan-
gelii nie jest obowiązkiem Kościoła, ale jest 
jego wielkim wyzwaniem. – W zjednoczo-
nej Europie mamy obowiązek jako Kościół 
być tym, który niesie sprawiedliwość, pokój
i przebaczenie. Musimy walczyć z izolacją, na-
cjonalizmem w naszym życiu czy miejscu pra-
cy. Możemy przeciwstawić się temu poprzez 
modlitwę, udział w liturgii, wspólnych piel-
grzymkach wszystkich narodów – wskazywał.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości wzię-
li udział w modlitwie ekumenicznej, która 
miała miejsce pod budynkiem dawnej ra-
diostacji w Gliwicach, w miejscu gdzie sie-
demdziesiąt pięć lat temu niemieckie służby 
bezpieczeństwa przygotowały antypolską 
prowokację. Wtargnęło wówczas do niej kil-
ku osobników udających powstańców ślą-
skich i odczytało komunikat: „Uwaga! Tu 
Gliwice. Radiostacja znajduje się w polskich 
rękach...”. Komunikat ten został wykorzysta-
ny przez niemiecką propagandę jako główny 
„dowód polskich prowokacji”. – Pragnie-
my jedną myślą, jednym sercem modlić się
o dar pokoju – powiedział abp Wiktor Skworc, 
metropolita katowicki. W modlitwie uczest-
niczyli biskupi polscy i niemieccy, przedsta-
wiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego 

oraz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej. Na za-
kończenie zapalono znicze, które stanowiły
symbol „światło dla pokoju”.
Kardynał Reinhard Marx 1 września spotkał 
się w Warszawie z kard. Kazimierzem Ny-
czem. Modlił się przy grobie bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki oraz zwiedził muzeum Powstania 
Warszawskiego. – Im bardziej patrzę w prze-
szłość związaną z rocznicą wybuchu II wojny 
światowej, tym bardziej z przerażeniem wi-

dzę, ilu ludzi wtedy milczało, ilu ludzi brało 
wtedy udział w tym strasznym wydarzeniu. 
Jak milczał wtedy Kościół – powiedział. Kard. 
Nycz podkreślił, że obchody 75. rocznicy wy-
buchu II wojny światowej „stanowią istotny 
element zadumy, refleksji, nie tylko nad prze-
szłością, ale także nad przyszłością Europy
i narodów Polski i Niemiec”. 

Razem w hołdzie dla bohaterów

Bohaterów walk o niepodległość ojczyzny 
upamiętniono 1 września pod pomnikiem 
Obrońców Wybrzeża i na Westerplatte.
O godz. 4.45, w godzinę ataku niemieckiego 
pancernika „Schleswig-Holstein” na polską 
Wojskową Składnicę Tranzytową, odbył się 
apel pamięci z udziałem premiera Donalda 
Tuska oraz przedstawicieli władz Gdańska.
W południe sprawowana była Msza św. 
przed pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej, 
której przewodniczył abp Tadeusz Gocłow-
ski, biskup senior archidiecezji gdańskiej.
O godz. 17.00 rozpoczęły się uroczystości
z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego oraz Prezydenta Niemiec Joachima 
Gaucka. Zwierzchnicy państw zapalili znicze 
na cmentarzu Obrońców Westerplatte oraz 
złożyli wieńce pod pomnikiem Obrońców 
Wybrzeża.

Również w polskich garnizonach 
modlono się w intencji ojczyzny oraz 
wszystkich poległych w jej obronie
w czasie II wojny światowej. – Dzię-
kujemy dziś Wam, żołnierze września 
1939 r. za wierną służbę ojczyźnie
i świętej sprawie jej wolności, za służ-
bę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
– mówił ks. płk Tomasz Anisiewicz, 
proboszcz parafii garnizonowej
w Rzeszowie, przewodnicząc 1 wrze-
śnia uroczystej Mszy św. W Siedlcach 
złożono wieńce pod pomnikiem ku 
czci gen. Władysława Sikorskiego 
oraz na cmentarzu wojskowym. 

Centralnym punktem uroczystości była Msza 
św. sprawowana pod przewodnictwem ks. 
płk. Andrzeja Dziwulskiego, proboszcz pa-
rafii garnizonowej pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. W katedrze przemyskiej modlo-
no się w intencji poległych za ojczyznę oraz 
o dar pokoju dla świata. Po Mszy św. odbył 
się na cmentarzu wojskowym apel pamięci. 

Karolina Anna Kwaśniewska

Fo
t. 

Ka
ro

lin
a 

An
na

 K
w

aś
ni

ew
sk

a

Fo
t. 

 T
om

as
z 

Z
eg

ar

– Jeśli nie chcemy doprowadzić do kolejnej katastrofy w Europie i na świe-
cie, trzeba nieustannie powtarzać, że są takie chwile w życiu narodów
i społeczeństw, gdy mówienie prawdy jest nakazem, a milczenie staje się 
grzechem – powiedział bp Józef Guzdek, przewodnicząc Mszy św. w inten-
cji poległych obrońców ojczyzny w czasie II wojny światowej.

Bądźmy kustoszami prawdyBądźmy kustoszami prawdy
75. rocznica wybuchu II wojny światowej75. rocznica wybuchu II wojny światowej
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„Wróg narzucił nam wojnę. Chyłkiem, z powietrza zaatakował bezbronne miasta. 
Przekroczył nasze granice. Chce poniżyć Najukochańszą Ojczyznę naszą, pozbawić 
ją drogo okupionej Niepodległości. Bóg nam świadkiem, żeśmy Polacy pragnęli 
pokoju” pisał po wybuchu wojny polsko-niemieckiej bp Józef Gawlina w „Liście 
pasterskim do Wojska Polskiego”. Wojna ta nie stanowi zamkniętej karty historii. 
Przeciwnie, uświadamia, że historia nie przestaje być nauczycielką życia. Dziś, kie-
dy wydarzenia na sąsiadującej z Rzeczpospolitą Ukrainie, „godzące w prawo na-
rodów do wyboru własnej drogi, budzą uzasadniony niepokój także o przyszłość 
naszej Ojczyny” (Słowo biskupów diecezjalnych, 26 VIII 2014), warto przypomnieć 
lekcję Września 39. Rzeczpospolita przeżyła wówczas nie tylko traumę militarnej 
klęski (te zdarzały się w jej historii), ale także dramat osamotnienia. Sojusznicy, 
którym w pełni i bez wahań zawierzyła, nie wywiązali się z podjętych zobowiązań. 
Nie podjęli działań zbrojnych przeciw Trzeciej Rzeszy. Można mieć pewność, że 
jeśliby tak się stało, Europie i światu zostałoby oszczędzone straszliwe doświad-
czenie II wojny światowej.

Lekcja września 1939Lekcja września 1939

W latach trzydziestych XX w. Rzeczpospo-
lita prowadziła politykę równego dystansu 
wobec wrogo do niej nastawionych sąsia-
dów: komunistycznej Rosji i faszystowskich 
Niemiec. Doprowadziła do zawarcia paktów
o nieagresji (z Niemcami – 1934, ze Związ-
kiem Sowieckim – 1934). Odrzucała oferty, 
które mogłyby tą równowagą zachwiać, 
np. niemiecką propozycję przystąpienia do 
paktu antykominternowskiego (1939), który 
miał postawić zaporę bolszewizmowi.
Czas był trudny. Ku wojnie parła Trzecia Rze-
sza, zaczadzona pogańską ideologią naro-
dowego socjalizmu. Dzwonem na trwogę, 
którego wielu nie chciało usłyszeć, był zabór 
Austrii (marzec 1938). Potem miał miejsce 
haniebny układ w Monachium (wrzesień 
1938). Demokracje zachodnie (Francja, An-
glia) okazały swoją słabość, „przyklepały” 
agresywną politykę Hitlera, pozwoliły na 
oderwanie od Czechosłowacji tzw. Kraju Su-
deckiego, swą postawą ośmieliły Niemcy do 
dalszych kroków; zagarnięcia Czech i Moraw 
(15 marca 1939), zwasalizowania Słowacji, 
żądań wobec Polski: zgody na aneksję Wolne-
go Miasta Gdańska i na tzw. korytarz, ekste-
rytorialną linię komunikacyjną przechodzącą 
przez polskie Pomorze do Prus Wschodnich. 
Polska zdecydowanie odrzucała te żądania. 
28 kwietnia 1939 r. Niemcy jednostronnie 
wypowiedziały pakt o nieagresji. „Jest jedna 
tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państwa, 
która jest bezcenna – tą rzeczą jest honor”, 
głęboko w polską pamięć zapadły słowa Jó-
zef Becka, ministra spraw zagranicznych RP, 
wypowiedziane w trakcie słynnej sejmowej 
mowy(5 maja), w której odrzucił roszczenia 
niemieckie. Słowa te wyrażały to, co wów-
czas cementowało – ponad różnorodnymi 
podziałami – świadomą nadciagającego 
zagrożenia polską wspólnotę: trwanie przy 
Polsce, jej wolności, niepodległym bycie. 
Jak grom spadła wiadomość o podpisaniu
23 sierpnia w Moskwie paktu Ribbentrop-
Mołotow. Ponad terytorium Rzeczypospolitej 
dwaj jej wrogowie podali sobie ręce. Nikt nie 
wiedział, że podpisano wówczas także tajny 
protokół o podziale strefy wpływów w Euro-
pie Wschodniej, akt IV rozbioru Polski.
„Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz roz-
począł działania zaczepne wobec Państwa 
Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i hi-
storii” tak Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy 

Mościcki rozpoczynał swe historyczne orę-
dzie do narodu na wiadomość o rozpoczętej 
o świcie 1 września wojnie. Dzień wcześniej 
została ogłoszona mobilizacja. Dziesiątki ty-
sięcy żołnierzy służby czynnej i rezerwistów 
szykowało się do walki w obronie Niepodle-
głości. Wielu z nich – teraz generałów, ofice-
rów – przed ćwierćwieczem polskimi szlaka-
mi Wielkiej Wojny zmierzało ku Niepodległej, 
stawało w jej obronie, w 1920 r.; znów ru-
szali na wierną służbę polskiej wolności.
Potencjał militarny Trzeciej Rzeszy i Rzeczy-
pospolitej daleki był od symetrii. Polskich 
żołnierzy było ok. miliona, niemieckich pra-
wie dwa razy tyle. Równie głębokie były 
dysproporcje w sprzęcie wojennym. 600 
czołgów polskich przeciw ok. 3,2 tys. nie-
mieckim, ok. 1, 3 tys. dział przeciw 4,3 tys.; 
463 samoloty przeciw ok. 1, 3 tys. Wojsko 
Polskie nie było zdolne własnymi siłami ode-
przeć agresora. Klucz do zwycięstwa leżał w 
koalicyjnym charakterze wojny, w podjęciu 
działań przez sojuszników: Anglię i Francję. 
Takie gwarancje dawał polsko-brytyjski układ 
sojuszniczy (zawarty 25 sierpnia) i wojskowa 
konwencja polsko-francuska. Przystąpienie 
Anglii i Francji do wojny 3 września wzbudzi-
ło entuzjazm. W nękanej nalotami Warsza-
wie tłumy manifestowały przed ambasadami 
tych państw. Spodziewano się, że samoloty 
RAF-u odpowiedzą na niemieckie naloty na 
Polskę, a dywizje francuskie zaatakują Trze-
cią Rzeszę od zachodu.
Atak 60 dywizji Wehrmachtu nastąpił
z trzech kierunków: zachodu, północy – od 
strony Prus Wschodnich, południa – z rejo-
nu Czech i Moraw. Naloty, bombardowa-
nia, chaos komunikacyjny. Wojna o granice 
została przegrana. Niemcy dążyli do tzw. 
blitzkriegu – wojny błyskawicznej. Warszawę 
zamierzali zająć 10 września. Ten plan się nie 
powiódł. Przez trzy tygodnie Wojsko Polskie 
utrzymywało zdolność operacyjną. Wiąza-
ło siły przeciwnika, każda mijająca godzina 
przybliżała nadejścia tej oczekiwanej, kiedy 
w sojuszniczych armiach padnie rozkaz do 
podjęcia walki. Na bitewnych polach woj-
sko polskiej ojczyzny dawało świadectwa 
woli walki, bohaterstwa, także dobrego wy-
szkolenia, karności. Westerplatte, Oksywie, 
Mława, Krojanty, Lwów, Wizna – „Polskie 
Termopile”, gdzie siedmiusetosobowa obsa-
da umocnień przy przeprawie przez Narew 

zatrzymała czterdziestodwutysięczny XIX 
Korpus  Pancerny gen. Guderiana. To niektó-
re z miejsc chwały utrwalonych na tablicach 
Grobu Nieznanego Żołnierza.
Szczególnym świadectwem woli walki była 
rozpoczęta  9 września bitwa nad Bzurą, 
największa bitwa tamtej kampanii (poległo 
w niej 23 tys. żołnierzy walczących stron), 
zaplanowana i dowodzona przez gen. Ta-
deusza Kutrzebę. Związała przez dwa ty-
godnie poważne siły wroga, opóźniła jego 
marsz ku Warszawie, umożliwiła, zgodnie
z dyrektywami Naczelnego Wodza, przegru-
powanie polskich sił w kierunku południo-
wo-wschodnim na tzw. przedmoście dnie-
strowe, gdzie w oczekiwaniu na włączenie 
się do wojny sojuszników  miał być kontynu-
owany dalszy opór. W kwaterze Naczelnego 
Wodza w Kołomyi – wspominał obecny tam 
bp Józef Gawlina – wieczorem 16 września 
szef sztabu wyciągnął butelkę szampana, 
aby uczcić zbliżającą się przełomową chwilę. 
O poranku 17 września upływał bowiem ter-
min rozpoczęcia alianckich działań, miał na-
stąpić oczekiwany przełom w losach wojny, 
potężna ofensywa francusko-angielska.
Nikt nie był świadom tego, że na tajnym 
posiedzeniu sojuszniczej Najwyższej Rady 
Wojennej w Abbeville zapadła decyzja
o niepodejmowaniu operacji zbrojnej prze-
ciw Trzeciej Rzeszy. O poranku 17 września 
miał miejsce inny przełom – tragiczny. Ar-
mia Czerwona wkroczyła na terytoriom Rze-
czypospolitej. Państwo polskie znalazło się 
w śmiertelnym potrzasku. Alianci zawiedli, 
wybrali polityczne kunktatorstwo, zamiast 
braterstwa w nieszczęściu. Złudny miraż 
pokoju (w maju-czerwcu 1940 Trzecia Rze-
sza rozgromiła Francję) i polityczny egoizm 
przysłonił rację moralną, żołnierski honor, 
wierność danemu słowu. Warto zamyślić się 
dziś nad takim finałem kampanii wrześnio-
wej. Rozpoczął się ostatni rozdział dramatu 
osamotnionej Polski. Przebiegał wedle tych 
samych zasad co jego prolog: wierności oj-
czyźnie i żołnierskiemu honorowi. Trwała
w walce Warszawa, do początków paździer-
nika bronił się Hel, walcząc z oboma agreso-
rami kończyła swój szlak bojowy SGO „Po-
lesie” gen. Franciszka Kleeberga. Zapewne 
niejeden z dawnych podkomendnych Józe-
fa Piłsudskiego w tamtej godzinie narodo-
wego nieszczęścia wracał do jego sentencji: 
„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycię-
stwo”. Jeden z jego wiernych żołnierzy, gen. 
Michał Karaszewicz-Tokarzewski w przeded-
niu kapitulacji Warszawy (28 września) po-
czął tworzyć zręby Służby Zwycięstwu Pol-
ski, pierwszej organizacji wojskowej, która 
miała podjąć walkę o Niepodległą. Wielu 
żołnierzy Września tułaczym szlakiem ru-
szało do Francji, tam gdzie począł pełnić 
swój urząd Prezydent RP na Uchodźctwie
i Rząd, gdzie wkrótce poczęło formować się 
wojsko Rzeczypospolitej: zwyciężonej ale 
niepokonanej.

Jędrzej Łukawy
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W XXIII Pieszej Pielgrzymce Żołnierzy na Ja-
sną Górę wzięło udział ok. 500 żołnierzy,
w tym 50 z zagranicy: z Chorwacji, Litwy, Ło-
twy, Niemiec, Słowacji i USA. Wraz z nimi na 
szlak wyruszyli ich bliscy, pracownicy wojska, 
Służby Celnej i Straży Ochrony Kolei. Pątni-
kom towarzyszyło dwunastu kapelanów or-
dynariatu polowego, kilku kapelanów ordy-
nariatów zagranicznych oraz klerycy.
Swoją wędrówkę pątnicy rozpoczęli 5 sierp-
nia poranną Eucharystią, której przewodni-
czył bp Józef Guzdek. – To piękny zwyczaj, 
gdy człowiek wyruszając w drogę czyni znak 
krzyża i prosi Boga o błogosławieństwo – 
powiedział Ksiądz Biskup, witając pielgrzy-
mów.
W katedrze polowej modlili się dowódcy 
wojskowi, m.in. gen. dyw. Jerzy Michałowski, 
zastępca dowódcy generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, płk Andrzej Śmietana, zastępca 
dowódcy Garnizonu Warszawa, płk Marek 
Kalwasiński, komendant 2. Regionalnej Bazy 
Logistycznej, a także Stephan Peter Kowitz, 
attaché ds. prawno-konsularnych Konsulatu 
Generalnego Niemiec w Krakowie.
W homilii bp Józef Guzdek podkreślił, że jed-
nym z celów pielgrzymowania jest to, aby 
człowiek odzyskał duchowy wzrok. Często 
błądzimy, gdyż zaślepiają nas nasze fałszywe 
osądy, opinie, emocje i pycha. Natomiast wę-
drówka pozwala pielgrzymowi dostrzec to, 
co jest w życiu najważniejsze. Będąc z dala 
od domu i wielu spraw, może na wszystko 
popatrzeć z pewnego dystansu. Jest to po-
trzebne wszystkim a zwłaszcza żołnierzom, 
którzy powrócili z misji zagranicznych du-
chowo zranieni. Pielgrzymka jest dla nich 
szansą przemyślenia i powrotu do popraw-
nych relacji w małżeństwie i rodzinie.
Po zakończeniu Mszy św. pielgrzymi wraz
z bp. Józefem Guzdkiem przy akompania-
mencie orkiestry wojskowej z Garnizonu 
Siedlce udali się na plac Zamkowy, gdzie 
spotkali się z pątnikami pielgrzymki akade-
mickiej oraz z ks. kard. Kazimierzem Nyczem, 
metropolitą warszawskim. Po kilku słowach 
pozdrowienia i błogosławieństwie wyruszyli 
na pątniczy szlak, odprowadzeni przez Bi-
skupa Polowego i kard. Kazimierza Nycza do 
placu Bankowego.

W drodze…

Każdy dzień pielgrzymki wypełniony był mo-
dlitwą, na którą składała się wspólna Eucha-
rystia, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bo-
żego, Apel Jasnogórski. Oprócz osobistych 
intencji, powierzano Bogu żołnierzy pole-
głych na misjach zagranicznych, w tym ame-

– Podczas wielu dni wędrówki, modlitwy i słuchania Słowa Boże-
go otwieraliście wasze oczy i uszy. Ufam, że wszyscy zyskaliście 
łaskę przemiany waszych umysłów i serc – mówił biskup polo-
wy Józef Guzdek podczas Mszy św. sprawowanej na Przeprośnej 
Górce koło Częstochowy. Chwilę później zwarta kolumna pątni-
ków wyruszyła w ostatni etap pielgrzymki.

rykańskiego generała Ha-
rolda Greene’a, który 
zmarł w wyniku ostrza-
łu w Kabulu w 2001 r.  
Modlono się również o 
pokój na świecie, zwłasz-
cza w Iraku i na Ukrainie. 
Na cmentarzu w Spale 
upamiętniono spoczy-
wającego tam gen. broni 
Tadeusza Buka, dowódcę Wojsk Lądowych, 
który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. 
Pielgrzymi mieli okazję wysłuchać kilku kon-
ferencji wygłoszonych przez kapelanów, 
m.in. o bł. Stefanie Wincentym Frelichow-
skim, Powstaniu Warszawskim, wierze, wal-
ce duchowej i ewangelizacji. Nie zabrakło 
też pieśni religijnych i wojskowych, które 
nadawały pogodny ton wędrówce. 
Pątnicy wielokrotnie spotykali się z gościn-
nością mieszkańców mijanych miejscowości.
W Niepokalanowie zostali zaproszeni na śnia-
danie. W Szymanowie Siostry Niepokalanki 
uraczyły ich zupą. W Puszczy Mariańskiej 
spożyli iście królewski obiad. Na trasie od-
wiedzali ich znakomici goście. Drugiego dnia 
w Niepokalanowie spotkali się z ks. bp. Mar-
kiem Solarczykiem, biskupem pomocniczym 
diecezji warszawsko-praskiej, który w ich
intencji sprawował Eucharystię. Czwarte-
go dnia do pielgrzymów przybył gen. broni 
Edward Gruszka, szef Inspektoratu Wsparcia 
Rodzajów Sił Zbrojnych, a kolejnego – biskup 
polowy Józef Guzdek, który rozmawiał z pąt-
nikami oraz przewodniczył Mszy św. w Krze-
mieńcu. W ósmym dniu pielgrzymki dołączył 
do pątników bp František Rábek, biskup polo-
wy Sił Zbrojnych Słowacji.

U celu

Mimo zmęczenia, obolałych stóp i zmiennej 
pogody, dobry humor nie opuszczał pielgrzy-
mów. Ostatnią noc spędzili na Przeprośnej 
Górce. Tam również następnego dnia wzięli 
udział w Eucharystii pod przewodnictwem 
bp Józefa Guzdka. W homilii Ksiądz Biskup 
przypomniał słowa Ojca Świętego Francisz-
ka ze Światowych Dni Młodzieży w Brazylii: 
„Idźcie, bez obawy, aby służyć”. Zachęcił pąt-
ników do odważnego dawania świadectwa 
wiary. – Jasnogórska Pani prosi was: „Uczyń-
cie wszystko cokolwiek wam powie mój Syn” 
(J 2, 5). Jezus Chrystus na was liczy! Kościół 
na was liczy! „Idźcie (…) i nauczajcie wszyst-
kie narody” (Mt 28, 19) – powiedział.
Razem z pielgrzymami modlili się, m.in. gen. 
broni Edward Gruszka, gen. dyw. Janusz 
Bronowicz, inspektor Wojsk Lądowych DG 

RSZ, gen. dyw. Almantas Leika, dowódca 
Wojsk Lądowych Litwy, gen. bryg. Ernst-
Peter Horn, zastępca dowódcy niemieckiej 
1. Dywizji Pancernej, gen. bryg. Daniel M. 
Krumrei, dowódca Gwardii Narodowej Sta-
nu Illinois oraz kombatanci. Eucharystię kon-
celebrowali kapelani Ordynariatu Polowego 
oraz ordynariatów zagranicznych, a także bp 
František Rábek i ks. prał. Giulio Cerchietti, 
szef watykańskiego Urzędu Ordynariatów 
Polowych w Kongregacji do spraw Biskupów, 
który zachęcił wszystkich do modlitwy o po-
kój. Wyraził również nadzieję, że pielgrzym-
ka na Jasną Górę będzie nadal rozwijała się 
na wzór francuskiego Lourdes, gdzie co roku 
do Matki Bożej zjeżdżają dziesiątki tysięcy 
wojskowych pielgrzymów z kilkudziesięciu 
krajów, stając się w ten sposób świadkami 
jedności i pokoju dla świata.
Na zakończenie Mszy św. gen. Edward 
Gruszka przypiął do płaszcza figury Matki 
Bożej, która towarzyszyła żołnierzom, od-
znakę Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
Podobnie uczynił płk Wiesław Kawecki
w imieniu żołnierzy 4. Zielonogórskiego Puł-
ku Przeciwlotniczego.
Następnie pielgrzymi wyruszyli w stronę Jasnej 
Góry. W Alejach Najświętszej Maryi Panny do 
pątników dołączyła policja konna, orkiestra 
wojskowa z Krakowa oraz kompania hono-
rowa 6. Batalionu Desantowo-Szturmowego
z Gliwic. W drodze do częstochowskiego sank-
tuarium delegacje złożyły wieńce przed figurą 
bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz na płycie Gro-
bu Nieznanego Żołnierza. Na jasnogórskich 
błoniach pielgrzymi zostali powitani przez 
o. Romana Majewskiego, przeora klasztoru 
Ojców Paulinów na Jasnej Górze, który po-
prowadził ich do kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej. Biskup Józef 
Guzdek dokonał aktu zawierzenia Maryi, Het-
mance Żołnierza Polskiego, wszystkich żołnie-
rzy, funkcjonariuszy, ich rodzin, pracowników 
cywilnych i kapelanów. Potem jeszcze przez 
chwilę pielgrzymi w ciszy i skupieniu modli-
li się w intencjach, które przez dziewięć dni 
nieśli w swych sercach, by złożyć je u stóp 
ukochanej Matki.

Karolina Anna Kwaśniewska

d i l d i d ó ki dli i ł h i Sł ż
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Pielgrzymki Żołnierzy na Jasną GóręPielgrzymki Żołnierzy na Jasną Górę

Na pielgrzymce jestem po raz pierwszy. Pomimo codziennych 
trudów związanych z marszem i brakiem udogodnień, do któ-
rych przywykłem, z pewnością jeszcze wrócę na pielgrzymi 
szlak. Droga na Jasną Górę to znakomita forma rekolekcji, oka-
zja do przemyśleń, poznania własnych słabości oraz spotkania 
wielu cennych, głęboko wierzących ludzi. Boże, dziękuję Ci za 
dar pielgrzymowania.

sierż. pchor. Hubert Milczarek,
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

W Pieszej Pielgrzymce Żołnierzy na Jasną Górę biorę udział 
już trzeci raz z rzędu. Na szlak pielgrzymi najbardziej przy-
ciąga mnie szczera uprzejmość i wzajemna serdeczność żoł-
nierzy i cywili, której chciałbym doświadczać każdego dnia 
służby. Niepowtarzalne poczucie wspólnoty, zjednoczenia w 
modlitwie i braterstwa wynagradza wszystkie trudy i znoje. 
Wręcz mistyczny jest dla mnie moment kulminacyjny naszej 
wędrówki, kiedy patrząc na uczestników pielgrzymki, klęczą-
cych w kaplicy Cudownego Obrazu, mogę na własne oczy 
przekonać się, że Bóg mieszka w sercu każdego polskiego 
żołnierza.

st. kpr. Szymon Smoliński,
2 Brygada Zmechanizowana im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Złocieńcu

Na pielgrzymce jestem po raz drugi, razem z żona Magdalena, 
czteroletnią córką Wiktorią, siostrą Moniką oraz czternasto-
ma żołnierzami służby przygotowawczej do Narodowych Sił 
Rezerwowych. Wiedziałem czego się spodziewać, ale i tak nie 
jest łatwo. Najtrudniejszym zadaniem okazuje się pokonywa-
nie kolejnych, kilkudziesięciokilometrowych etapów pielgrzym-
ki. Nogi bardzo bolą, ale dajemy radę. Pielgrzymuję w intencji 
córki. Wiktoria, mimo, że ma możliwość przebycia całej drogi
w wózeczku, od czasu do czasu dzielnie drepcze z nami. Trud 
pielgrzymowania cenię przede wszystkim za klimat i atmosfe-
rę jaka panuje wśród pątników. Pielgrzymka jest także świetną 
okazją do przemyśleń na temat własnego życia, pracy i służby. 
Ludzie, których Bóg stawia na pątniczym szlaku sprawiają, że 
trudy i znoje marszu mijają szybciej i mniej boleśnie.

mjr Janusz Kurek,
Centrum Szkolenia Łączności

i Informatyki w Zegrzu

Na pielgrzymce jestem po raz 
pierwszy, jest to także moja 
pierwsza wizyta w Polsce. Pol-
ska przyciąga pięknem kra-
jobrazu, malowniczymi wsia-
mi, które przypominają mi 
moją rodzinną wieś. Szcze-
gólnie zachwyciły mnie pol-
skie kościoły i ich piękna ar-
chitektura. Pielgrzymka jest 
wspaniałym doświadczeniem religijnym, które zbliżyło mnie 
do Boga. Szczególnie podobała mi się oprawa muzyczna, która
w chwilach zwątpienia podnosi na duchu i dodaje sił do dalszej 
wędrówki. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że większość melodii 
była mi znana. Atmosfera pielgrzymki na długo utkwi w mej 
pamięci, szczególnie widok ludzi stojący na trasie pielgrzym-
ki, pozdrawiających nas i częstujących jedzeniem. Dziękuję za 
dobre wsparcie logistyczne, za pomoc medyczną i zabezpiecze-
nie sanitarno-higieniczne. Chętnie jeszcze raz wziąłbym udział
w pielgrzymce.

William Ellis,
Chief Warrant 2 Officer, USA 

Byłem zaszczycony, że mogłem dwa tygodnie spędzić z naszymi 
braćmi i siostrami pełniącymi służbę wojskową i umocnić relacje 
między National Guards Illinois i polskimi pielgrzymami, w szcze-
gólności kapelanami. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy 
mogli znów razem wędrować na Jasną Górę.

kapelan Chase Ryan Wilhelm, USA

Pielgrzymka to czas rozmyślań nad drogą własnego życia. Dla 
nas kapelanów to także czas misji pełnionych dla żołnierzy. To 
także czas rekolekcji dla żołnierzy, których prowadzimy, i którym 
pomagamy odnaleźć drogę do Boga.

kapelan Janusz Kudyba, Niemcy

Byłem pierwszy raz na pielgrzymce w 1996 r., później w 1998 
i 2004 r. Pielgrzymka jest bardzo popularna wśród żołnierzy, 
ponieważ stanowi sprawdzian ich kondycji fizycznej, jest także 
okazją do poznania nowych przyjaciół z innych krajów.

ks. ppłk. Stanisław Lipka, HB

rozmawiał ks. ppor. Przemysław Tur
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Modlitwa

5 sierpnia – wymarsz 
pielgrzymki spod Katedry 
Polowej Wojska Polskiego

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam...

Bp. Józef 
Guzdek wsród 
amerykańskich 
żołnierzy

Regeneracja
to podstawa

Sanktuarium
Matki Bożej Świętorodzinnej

w Miedniewicach

Wspólnota stołu

Aleja Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie powitała pielgrzymów



9

XXIII Piesza PIelgrzymka Żołnierzy na Jasną Góręa Żołnierzy na Jasną Górę

Wreszcie u stóp Jasnej Góry

autorzy zdjęć: Krzysztof Dobrogowski, Karolina Anna Kwaśniewska

Pielgrzymi opuszczają Warszawę

Po śniadaniu lepiej się idzie

Msza św. na Przeprośnej Górce

Matce Bożej okrytej żołnierskim 
płaszczem ofi arowane zostały 
odznaki Inspektoratu Wsparcia 
oraz 4. Zielonogórskiego Pułku 
Przeciwlotniczego

U stóp Czarnej 
Madonny akt 

zawierzenia 
Wojska Polskiego 

odczytał
bp Józef Guzdek
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Obchody Święta Lotnictwa Polskiego w tym 
roku miały wymiar szczególny. W kolumba-
rium w podziemiach Katedry Polowej Wojska 
Polskiego 28 sierpnia zostały złożone urny
z prochami wybitnych polskich generałów 
lotnictwa: gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego, 
gen. bryg. pil. Ludomiła Rayskiego i gen. bryg. 
pil. Stanisława Ujejskiego. Podczas uroczystej 
Mszy św. biskup polowy Józef Guzdek modlił 
się za poległych i zmarłych pilotów, a tak-
że tych, którzy dziś zajmują ich miejsce i spra-
wują pieczę nad bezpieczeństwem Polski.
– W Polskich Siłach Powietrznych potrzeba 
ludzi wykształconych, odpowiednio przygoto-
wanych, którzy będą strzegli polskiego nieba. 
Wszak z góry, pod osłoną nocy może skradać 
się zły człowiek, aby „włamać się” do naszego 
domu, zniewolić nasz kraj, zadać śmierć jego 
mieszkańcom oraz zniszczyć dorobek pokoleń 
– mówił w homilii.
Ksiądz Biskup przypomniał, że Polska niejedno-
krotnie musiała stoczyć bój o niepodległość. – 
Kraj nasz położony jest pomiędzy dwoma mo-
carstwami: od zachodu Niemcy a od wschodu 
Rosja. Dwa zdecydowanie większe państwa są 
jak dwa kamienie młyńskie, które wielokrot-
nie chciały unicestwić nasz naród: dosłownie 
zetrzeć na pył naszych rodaków, a Polskę na 
zawsze wymazać z mapy Europy – powiedział. 
Przywołał niedawno celebrowaną 70. roczni-
cę Powstania Warszawskiego, a także Święto 
Wojska Polskiego, kiedy oddano hołd obroń-
com ojczyzny z 1920 r. Nawiązał do wydarzeń 
z września 1939 r. W tym miesiącu szczegól-
nie pamiętamy o bohaterskich obrońcach 
ojczyzny, którzy stawili czoła inwazji Niemiec
i Rosji. – W dwudziestym wieku w zmaganiach
o Polskę wolną i suwerenną piękną kartę zapisali 
polscy lotnicy. Dlatego dziś, kiedy obchodzimy 
święto Polskich Sił Powietrznych, chcemy dzię-
kować Bogu za ich ofiarę krwi i życia złożone 
na ołtarzu ojczyzny – powiedział. Podkreślił, 
że „wymownym znakiem naszej czci wobec 
bohaterów podniebnych lotów i ich wkładu
w odzyskanie niepodległości naszej ojczyzny 
jest uroczyste złożenie urn z prochami trzech 
wielkich i zasłużonych asów polskiego lotnic-
twa w podziemiach katedry polowej”. 

– Prochy trzech wielkich polskich lotników zasłużonych w walce o wolność naszej 
ojczyzny zostały wydobyte z cienia zapomnienia i sprowadzone do wolnej Polski 
na początku lat dziewięć dziesiątych dwudziestego wieku. Od dziś będą spoczywać
w podziemiach katedry polowej – matki garnizonowych kościołów. Tu będą dozna-
wać miłości i ciepła uczuć współczesnej lotniczej braci. Niech ich niezwykłe życie, od-
ważne czyny i wielkie umiłowanie ojczyzny staną się dla wszystkich źródłem patrio-
tycznych natchnień oraz pełnej pasji i poświęcenia służby dla dobra i bezpieczeństwa 
naszego państwa – powiedział bp Józef Guzdek przewodnicząc Mszy św., podczas 
której dokonano symbolicznego pochówku gen. bryg. pil. Mateusza Iżyckiego, gen. 
bryg. pil. Ludomiła Rayskiego i gen. bryg. pil. Stanisława Ujejskiego.

Podczas Mszy św. bp Józef Guzdek w asyście 
gen. broni pil. Lecha Majewskiego, dowód-
cy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz  
gen. dyw. pil. Jana Śliwki, inspektora Sił Po-
wietrznych, złożył wieńce pod tablicą upa-
miętniającą płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego 
znajdującą się w kaplicy Lotników oraz pod 
umieszczonym przy wejściu katedry śmigle 
– symbolu ofiary polskich lotników. Biskup 
Polowy odznaczył także medalem Milito pro 
Christo płk. pil. Kazimierza Pogorzelskiego, 
prezesa Stowarzyszenia Lotników Polskich.

Zasłużeni i zapomniani

Gen. bryg. pil. Mateusz Janusz Iżycki (1898-
1952) z chwilą wybuchu II wojny światowej 
dowodził lotnictwem i obroną przeciwlotniczą 
dwóch armii: „Łódź” i „Warszawa”. Po klęsce 
wrześniowej wyemigrował przez Węgry do 
Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. W lip-
cu 1940 r. objął dowodzenie Polskim Oddzia-
łem Transportowym w Afryce. Wkrótce został 
mianowany delegatem Inspektora Polskich 
Sił Powietrznych na Środkowym Wschodzie,
a następnie rozkazem wydanym przez Naczel-
nego Wodza otrzymał nominację na Inspekto-
ra Polskich Sił Powietrznych. Pełnił tę funkcję 
do stycznia 1947 r. Zmarł 12 lutego 1952 r.
w Wielkiej Brytanii. 
Gen. bryg. pil. Ludomił Antoni Korab Rayski 
(1892-1977) brał udział w walkach z bolsze-
wikami w 1920 r. w ramach 21. Eskadry Bom-
bowej, a następnie 3. Dywizjonu Lotniczego 
pozostającego w składzie 6. Armii. W czasie 
ofensywy kijowskiej i bitwy warszawskiej 
zdobył sławę najlepszego polskiego lotnika 
bombowego. W II RP był m.in. komendantem 
Wyższej Szkoły Pilotów na Ławicy, zajmował 
kierownicze, związane z lotnictwem, stano-
wiska w Ministerstwie Spraw Wojskowych. 
W 1934 r., awansowany na generała brygady, 
objął stanowisko dowódcy polskiego lotnic-
twa. Po klęsce wrześniowej podjął służbę jako 
pilot w brytyjskim RAF-ie. Podczas II wojny 
światowej spędził za sterami 21 samolotów 
łącznie 1519 godzin. Pięć lotów wykonał 
nad Polską, w tym dwa razy nad Warszawą 

podczas trwającego tam powstania. Zmarł
11 kwietnia 1977 r. w Londynie.
Gen. bryg. pil. Stanisław Konrad Ujejski 
(1891–1981) w czasie kampanii wrześniowej 
pełnił obowiązki szefa Sztabu Naczelnego Do-
wódcy Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej. 
Po kapitulacji przedostał się przez Rumunię do 
Francji, a następnie do Anglii, gdzie w 1940 r. 
był zastępcą dowódczy Polskich Sił Powietrz-
nych, a w 1943 r. pełnił obowiązki General-
nego Inspektora Polskich Sił Powietrznych. Po 
demobilizacji wyjechał do Kanady i zamieszkał
w Toronto, gdzie zmarł w 1981 r. 
Wszyscy umierali w zapomnieniu na emigracji: 
gen. Ujejski zajmował się hodowlą grzybów, 
gen. Iżycki był tapicerem. Dopiero w wolnej Pol-
sce na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki 
staraniom polskich lotników ich prochy zostały 
sprowadzone na ojczystą ziemię. 18 czerwca 
1996 r. spoczęły w Mauzoleum Lotników Pol-
skich w katedrze polowej. 28 sierpnia br. urny
z prochami zostały uroczyście złożone kolum-
barium w podziemiach katedry polowej. 

Uroczysty apel 

Po Mszy św. pod pomnikiem „Ku czci lotni-
ków polskich poległych w latach 1939–1945” 
na Polach Mokotowskich odbył się uroczysty 
apel z okazji Święta Lotnictwa Polskiego w asy-
ście pocztów sztandarowych wszystkich jed-
nostek, organizacji i stowarzyszeń lotniczych. 
Po odegraniu hymnu państwowego i podnie-
sieniu flagi na maszt, nad głowami zgroma-
dzonych uczestników uroczystości przeleciały 
samoloty zespołu akrobacyjnego „Biało-Czer-
wone Iskry” z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego 
w Dęblinie. Zasłużonym żołnierzom i komba-
tantom wręczono odznaczenia państwowe
i resortowe. Jak co roku piloci zostali uho-
norowani statuetkami „Ikara”. Nagrodami 
„Błękitne Skrzydła 2014” wyróżniono osoby, 
które wniosły szczególny wkład w polskie 
lotnictwo. Uroczystość zakończyło złożenie 
wieńców pod pomnikiem. 

Karolina Anna Kwaśniewska

Pożegnali wybitnych generałów Pożegnali wybitnych generałów 
i lotników Wojska Polskiegoi lotników Wojska Polskiego

Święto Lotnictwa PolskiegoŚwięto Lotnictwa Polskiego
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 15 stycznia 1906 r. w Gorlicach, jako 
syn Franciszka i Marii z Kwiecińskich.
W 1927 r. zdał maturę w Gimnazjum im. Marci-
na Kromera w Gorlicach i wstąpił do Metropoli-
talnego Seminarium Duchownego we Lwowie, 
jednocześnie studiował na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Jana Kazimierza. 26 czerw-
ca 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk 
abp. Bolesława Twardowskiego, metropolity 
lwowskiego.Został mianowany wikariuszem 
w Gródku Jagiellońskim. Od 1934 r. był wika-
riuszem w parafii Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Brodach oraz prefektem w tamtejszych 
szkołach średnich. Jednocześnie był kapelanem 
pomocniczym Wojska Polskiego w garnizonie 
Brody, obejmującym 43. pułk strzelców Legio-
nu Bajończyków, 22. pułk Ułanów Podkarpac-
kich i 13. dywizjon artylerii konnej. Nadzorował 
budowę kościołów filialnych w Jazwłowczyku
i Berlinie. W 1937 r. został wikariuszem w pa-
rafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trembow-
li. Od 1 września 1937 r. był nauczycielem w 
Gimnazjum w Trembowli i Szkole Powszechnej 
Męskiej oraz moderatorem gimnazjalnej Soda-
licji Mariańskiej.
28 kwietnia 1939 r. został mianowany kapela-
nem rezerwy, a 27 sierpnia 1939 r. kapelanem 
22. pułku ułanów w Brodach. W kampanii pol-
skiej 1939 r. jego pułk, należący do Kresowej 
Brygady Kawalerii, wchodzącej w skład Armii 
„Łódź”, bronił linii Warty. Następnie uczestni-

czył w walkach odwrotowych na linii marszu 
Ozorków – Aleksandrów Łódzki – Skierniewice 
– Nowy Dwór Mazowiecki – Mińsk Mazowiecki 
– Siedlce – Drohiczyn – Chełm. Gdy 23 września 
z resztek rozbitych jednostek płk Władysław 
Płonka, dowódca 22. pułku ułanów, stworzył 
Grupę Kawalerii „Chełm”, został jej kapelanem. 
Grupa tocząc walki z oddziałami Wehrmachtu 
oraz z Sowietami, 26 września w okolicach Kra-
snegostawu dołączyła do Grupy płk. Tadeusza 
Zieleniewskiego. 2 października 1939 r., Grupa 
pułkownika Zieleniewskiego, otoczona przez 
Niemców i Sowietów, skapitulowała przed Ar-
mią Sowiecką pod Momotami Górnymi k. Ja-
nowa Lubelskiego. W tym dniu ks. Chowaniec 
odprawił w Momotach uroczystą Mszę św.. Jak 
napisał we wspomnieniach por. René de Castel-
laz: Wojsko wystąpiło w szykach zwartych pod 
dowództwem swych oficerów. (...) Wszyscy 
żarliwie się modlili. Ksiądz wygłosił płomienne 
kazanie, mówił, że nie raz żołnierzowi przyjdzie 
przegrać bitwę, ale należy zawsze zachować 
hart ducha i wszelkimi siłami gnębić nieprzy-
jaciela. Swoje życie i siły zachować do dalszej 
służby dla Ojczyzny.
Po kapitulacji ks. Chowaniec uniknął niewoli 
sowieckiej, ale dostał się do niewoli niemieckiej
w Warszawie. Od 28 września do grudnia 1939 r.
przybywał w Oflagu II A w Prenzlau. Następnie 
w Oflagu IX C w Rottenbergu koło Fuldy (gru-
dzień 1939–18 kwietnia 1940), gdzie Niemcy 

Ks. kapitan Ernest Chowaniec (1906–1984) – kapłan archidiecezji lwowskiej,
kapelan 22. pułku Ułanów Podkarpackich

zgromadzili większość kapelanów. Stamtąd 
18 kwietnia 1940 r. wraz z innymi kapelanami 
został wywieziony do obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, gdzie z pogwałceniem praw 
przysługującym jeńcom odebrano im mundury 
i przebrano w pasiaki obozowe. 7 lipca 1942 r.
w grupie 51 kapelanów został przewieziony 
do obozu w Dachau, (nr obozowy 31196).
29 kwietnia 1945 r. odzyskał wolność po wy-
zwoleniu obozu przez wojska amerykańskie.
7 czerwca 1945 r. w Füssen k. Murnau. objął 
opieką duszpasterską uwolnionych Polaków Za-
łożył kaplicę, szkołę i klub sportowy. Następnie 
wyjechał do II Korpusu Polskiego we Włoszech, 
gdzie otrzymał przydział na kapelana Centrum 
Wyszkolenia Armii w Altamura. Od czerwca 
1946 r. był prefektem w Junackiej Szkole Kade-
tów w Beit-Nabala w Palestynie. W 1947 r. wy-
jechał ze swoimi uczniami do Wielkiej Brytanii, 
gdzie objął opieką duszpasterską wszystkich 
polskich junaków. Od września 1947 r. był pre-
fektem szkół średnich dla polskich dziewcząt w 
Foxley,przewiezionych tam ze Szkoły Młodszych 
Ochotniczek w Nazarecie. Po likwidacji szko-
ły był duszpasterzem w Foxley, a od 15 lutego 
1955 r. proboszczem Polskiej Parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej w Brandford. 1 sierpnia 1968 r.
otrzymał godność kanonika i został przeniesiony 
do Bolton, był tam proboszczem w parafii Dobre-
go Pasterza. Zmarł 21 września 1984 r. w Londy-
nie, spoczywa na cmentarzu St. Patrick’s.

Bogusław Szwedo 

W tej historii pozna-
my wielu bohaterów. 
Wśród nich jest jej au-
torka, żona słynnego 
korespondenta wojen-
nego Wojciecha Jagiel-

skiego. Są weterani misji stabilizacyj-
nych, ratownik medyczny, Julia zatro-
skana o swoje piękne włosy, dobro-
duszny „Jezusek” i wredna pani Stasia, 
Karolinka, która myśli, że jest aniołem,
a nawet „Dzięcioł” irytujący swym stuka-
niem pielęgniarki zatrudnione w Klinice 
Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowe-
go Instytutu Medycznego w Warszawie. 
Ale im dłużej czyta się tę książkę, coraz 
trudniej jest oprzeć się wrażeniu, że to 
przeraźliwy, wszechogarniający lęk jest 
głównym bohaterem tej opowieści.

Książka Grażyny Jagielskiej „Anioły jedzą trzy 
razy dziennie. 147 dni w psychiatryku” to 
prawdziwa „jazda bez trzymanki”. Autorka 
już w pierwszych akapitach swojej opowieści 
zabiera nas do szpitala psychiatrycznego, po 
którego oddziale krążą dziwni ludzie: żołnie-
rze i cywile. Niektórzy w kółko powtarzają 

Dla nich walka wciąż trwa
jedno zdanie: „Pamiętasz mnie?”, „Mam trzy-
naście lat”. Inni szukają rozerwanych kończyn 
kolegów, które pozostały w wozie po wybu-
chu „miny-pułapki” albo próbują znierucho-
mieć na tyle mocno, by stać się niewidzialny-
mi. Fabuła pędzi naprzód i choćbyśmy chcieli 
poznać bliżej bohaterów, dać upust naszemu 
współczuciu lub niezrozumieniu, nie ma na 
to czasu, bo już za chwilę przechodzimy
z oddziału zamkniętego zwanego „niebie-
skim” na oddział „czerwony” – terapeutycz-
ny. Tu również Jagielska nie ma dla nas litości. 
Koszmary, opowieści z wojny urywane w pół 
zdania, wybuchy agresji, żalu, bezsilności,
a nade wszystko wszędzie ten nieustający lęk. 
Świat, który prezentuje autorka nie ma nawet 
pozorów stabilności. Jest fragmentaryczny
i pokawałkowany. W każdej chwili może coś 
„wybuchnąć” lub można coś stracić, nawet 
perspektywę powrotu do zdrowia, o czym 
dowiadujemy się na samym końcu. 
Grażyna Jagielska udokumentowała w książ-
ce swój pobyt w klinice stresu bojowego. 
Choć nie walczyła na froncie, stwierdzono
u niej objawy zespołu stresu pourazowego 
spowodowane pracą jej męża. Gdy on relacjo-
nował zdarzenia z miejsc ogarniętych wojną, 

tak bardzo bała się o jego życie, że w końcu 
zachorowała. Jednak w tej książce cierpienie 
autorki nie jest najważniejsze. Zresztą, zosta-
ło opisane w poprzedniej publikacji zatytuło-
wanej „Miłość z kamienia”, do której również 
warto sięgnąć. Autorka dokonała natomiast 
rzeczy nowej i prawie niemożliwej. Zajrzała
w głąb jaźni żołnierzy, którzy brali udział
w misjach zagranicznych. To co tam znalazła 
budzi przerażenie, mimo to nie można prze-
stać o tym czytać, a wręcz odnosi się wra-
żenie, że książka kończy się zbyt szybko. Jej 
wielki atutem jest to, że pozwala zrozumieć, 
że choć kolejna misja stabilizacyjna dobiega 
końca, dla wielu żołnierzy walka wciąż jesz-
cze trwa: w ich koszmarach i zmaganiach, by 
żyć bez lęku. 
Doskonale napisana opowieść, która porusza 
i trzyma w napięciu jak najlepszy kryminał. 
Napisało ją samo życie. Może właśnie dlate-
go jest tak dobra? 

Grażyna Jagielska, Anioły jedzą trzy razy 
dziennie. 147 dni w psychiatryku, Znak, Kra-
ków 2014.

Karolina Anna Kwaśniewska 
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Uciekali ze szpitali, by wrócić na front
Przemysław Kapturski, pomysłodawca  Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1. Samodzielnej 
Kompanii Commando, twierdzi, że odtwarzanie przeszłości to nie tylko dobra zabawa, ale 
również lekcja historii dla najmłodszych. Dzieli się swoją wiedzą z każdym, kto jest zaintere-
sowany dziejami polskich komandosów w czasie II wojny światowej. Również „Naszej Służ-
bie” uchylił rąbka tajemnicy o żołnierzach elitarnej 1. Samodzielnej Kompanii Commando, 
która zasłynęła obroną włoskiej wioski Pescopennataro w grudniu 1943 r.

Gdy dotarli do miasta, próbowali schronić się 
do czołgów. Trwał ostrzał, więc włazy szybko 
zamykano. Nie było wyraźnego rozkazu, by 
zaczekać na komandosów. Dopiero, gdy jeden
z nich zaginął, zaczęto wstrzymywać zabez-
pieczanie czołgów. Trzeba też pamiętać, że 
pod Ankoną i pod Monte Cassino specyfika 
walki była zupełnie inna. Jak już wspomniałem 
komandosów użyto właściwie jako żołnierzy 
piechoty, a przecież szkoleni byli do zupełnie 
innego rodzaju zadań. Myślę też, że problemy 
pojawiły się, kiedy na początku kwietnia 1944 r.
żołnierzy 1. Samodzielnej Kompania Com-
mando przydzielono do 2. Korpusu Polskiego. 
Zostali wówczas wymieszani z żołnierzami, 
którzy w większości dopiero ruszali na front. 
Komandosi byli już zaprawieni w boju i zasłu-
żeni. Konflikty więc były nieuniknione. 

Jak wyglądało szkolenie komandosów?
– By zdobyć wyróżniający zielony beret, trzeba 
było dać z siebie wszystko. Żołnierze przecho-
dzili specjalny trzytygodniowy kurs w Achna-
carry. Zajęcia trwały po dwadzieścia godzin 
dziennie: marszobiegi, walka wręcz, strzela-
nie z wszelakiej broni, w tym strzelanie bojo-
we. Ćwiczenia odbywały się przede wszystkim
w terenie górzystym lub bagnistym, najlepiej 
w deszczu. Standardem były tzw. speed-
marsze – należało w ciągu godziny przejść 
z pełnym oporządzeniem ze stacji kolejowej 
do obozu w Achnacarry. To jakieś 7 mil, czyli 
ponad 11 km. Byliśmy tam raz z grupą rekon-
strukcyjną. Proszę mi wierzyć, że żeby to zro-
bić, trzeba się było nieźle napocić.

Skąd wziął się pomysł na założenie gru-
py rekonstrukcyjnej? 
– Zaczęło się tak naprawdę od przeczytania 
książki Macieja Zajączkowskiego, byłego ko-
mandosa i kronikarza kompanii, zatytułowa-
nej „Sztylet komandosa”. Wkrótce poznałem 
żyjących jeszcze wtedy żołnierzy 1. Samodziel-
nej Kompanii Commando. Postanowiliśmy, że 
nasza 20. Swarzędzka Drużyna Harcerska bę-
dzie kultywować tradycję kompanii. Stopnio-
wo dołączali do nas kolejni członkowie. Dziś 
bierzemy udział w różnych inscenizacjach, 
m.in. na zamku w Ogrodzieńcu czy podczas 
zlotu „Strefa Militarna” w Gostyniu. Spotyka-
my się też na strzelnicy, organizujemy zimowe 
marsze z nocowaniem w bunkrach. Chcemy 
nie tylko przebierać się w mundury koman-
dosów, ale również ich naśladować. Warto 
też wspomnieć, że tradycje 1. Samodzielnej 
Kompanii Commando są kontynuowane 
przez Zespół Bojowy B Jednostki Wojskowej 
Komandosów w Lublińcu. 

Dziękujemy za rozmowę.

doborowych strzelców alpejskich przeciwko 
osiemdziesięciu żołnierzom 1. Samodzielnej 
Kompanii Commando pod dowództwem 
kpt. Władysława Smrokowskiego. Najwięk-
sza walka toczyła się w rejonie cmentarza. 
Przez całą noc komandosi odpierali atak 
przeciwnika. Trzech żołnierzy zostało ran-
nych. Niemcy ostatecznie wycofali się, tracąc 
ok. dwudziestu rannych i zabitych żołnierzy. 
Na cmentarzu pozostały tylko krwawe ślady 
na śniegu…

W jakich walkach jeszcze oznaczyli się 
polscy komandosi?
– W styczniu 1944 r. brali udział w bitwie 
nad rzeką Garigliano. Tuż przed natarciem 
piechoty brytyjskiej, zdobyli stoki Monti Au-
runcii oraz wysłali patrole na tyły nieprzyja-
ciela. Mieli następnie przedostać się w rejon 
stacjonowania dowództwa niemieckiej 71. 
Dywizji i tam dokonać dywersji. Niestety, 
znaleźli się na linii frontu. Musieli sforso-
wać rzekę, po czym nadziali się na minę
w pomarańczowym sadzie. Ponieważ ponie-
śli dość poważne straty, ostateczne działania 
specjalne wykonał pluton pod dowództwem 
pchor. Stanisława Pałacha. To była typowa 
akcja specjalna, w której wzięli jeńca, znisz-
czyli węzeł łączności, uszkodzili ukryty moź-
dzierz. Komandosi brali też udział w bitwie 
pod Monte Cassino. Kompania została użyta 
jako zwykła piechota. Dla pokrzepienia serc 
mówi się dzisiaj, że była to piechota doboro-
wa. Wraz z żołnierzami szwadronu 15. Pułku 
Ułanów Poznańskich stoczyli ciężkie walki
o wzgórze San Angelo. Ponieśli ogromne 
straty. Jak to wśród komandosów bywa, 
ranni uciekali ze szpitali, oszukiwali komisje 
lekarskie i wracali na front. W lipcu 1944 r. 
żołnierzy 1. Samodzielnej Kompanii Com-
mando wykorzystano w bitwie o Ankonę. 
Zostali przydzieleni do 2. Brygady Pancernej. 

Tu ponieśli największe 
straty. Dziesięciu żołnie-
rzy spoczywa na cmen-
tarzu w Loreto. 

Dlaczego akurat pod 
Monte Cassino i pod 
Ankoną zginęło tak 
wielu komandosów?
– Wynikało to trochę
z warunków panujących 
na froncie. Przykładowo 
w bitwie pod Ankoną ko-
mandosi natknęli się na 
zamaskowanych Niem-
ców ukrytych w polu ku-
kurydzy. Musieli wycofy-
wać się przez jedyny jar. 

Karolina Anna Kwaśniewska: Jakie były 
początki 1. Samodzielnej Kompanii 
Commando?
Przemysław Kapturski: Inicjatywa wyszła 
od brytyjskiego szefa Operacji Połączonych, 
który w 1942 r. zwrócił się z prośbą do gen. 
broni Władysława Sikorskiego, Naczelnego 
Wodza Polskich Sił Zbrojnych, z propozycją 
powołania polskiego oddziału komandosów. 
Finałem rozmów był rozkaz gen. Sikorskie-
go z dnia 28 sierpnia 1942 r. o utworzeniu
1. Samodzielnej Kompanii Commando, która 
następnie jako 6. Kompania weszła w skład 
brytyjskiego 10. Międzyalianckiego Com-
mando. W sierpniu 1943 r. została włączona 
w skład brytyjskiej 2. Special Service Briga-
de i po intensywnych szkoleniach w Algierii 
trafiła do Włoch. W grudniu 1943 r. polscy 
komandosi stoczyli słynną bitwę nad rzeką 
Sangro, broniąc wioski Pescopennataro. 

Ta bitwa owiana jest legendą…
– Na front zostali rzuceni praktycznie z mar-
szu. 13 grudnia zostali przydzieleni do brytyj-
skiej 78. Dywizji Piechoty w Capracottie. Już 
następnego dnia wyruszyli na nocny patrol 
i przekroczyli rzekę Sangro. Byli pierwszym 
pododdziałem alianckim, który tego dokonał. 
Kolejne patrole, wysyłane już z wioski Pesco-
pennataro, zaczęły Niemcom ostro dawać 
się we znaki. Zaczęli więc przygotowywać się 
do ataku. Komandosi, zawiadomieni przez 
polskiego oficera stacjonującego w obo-
zie brytyjskim, w którym ukryła się włoska 
rodzina dobrze poinformowana o planach 
nieprzyjaciela, zaminowali jedną ze ścieżek 
prowadzącą na szczyt wzgórza wprost do 
wioski Pescopennataro. Mieszkańcom nato-
miast kazali ukryć się w pobliskim kościele. 
W nocy z 21 na 22 grudnia wartownik za-
uważył skradających się do wioski Niemców. 
Rozpoczął się szturm - dwustu pięćdziesięciu 
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Jeśli wakacje, to tylko w Dziwnowie!Jeśli wakacje, to tylko w Dziwnowie!
Już po raz piąty w Dziwnowie odbył się Festyn Komandosa. To jedna
z największych imprez promujących polskie wojska specjalne. Właśnie 
w tym mieście w latach 1964–1986 stacjonował 1. Batalion Szturmo-
wy – tajna jednostka wojskowa 4101, którego tradycje kontynuuje 
dziś Wojskowa Jednostka Komandosów w Lublińcu. Dzięki temu his-
toria batalionu nie skończyła się. W tym roku w maju obchodziliśmy 
pięćdziesięciolecie jego utworzenia.

Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy przy 
akompaniamencie orkiestry dudziarzy udali się 
na pobliski cmentarz, by upamiętnić zmarłych 
żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego. Zapalili 
znicze na grobach kolegów, a z nieba posypa-
ły się płatki róż zrzucone ze śmigłowca. 

Festyn pełen emocji

Ci, którzy przyjeżdżają pod koniec sierpnia 
do Dziwnowa, wiedzą, że czeka tu na nich 
wspaniała zabawa: koncerty dudziarzy, po-
kazy sprzętu wojskowego, dioramy grup re-
konstrukcyjnych, jarmark militarny, konkursy, 
wystawy i kuchnia wojskowa. Wśród rekon-
struktorów wyróżnia się Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej 1. Samodzielnej Kompanii Com-
mando, która jadąc na festyn, pokonała trasę 
500 km ze Swarzędza do Dziwnowa na woj-
skowym samochodzie terenowym „willys”. 
W tym roku nie zabrakło również specjal-
nych atrakcji. Drugiego dnia festynu została 
przedstawiona inscenizacja w 100. rocznicę 
wybuchu I wojny światowej zatytułowana: 
„Tannenberg 17.08-02.09.1914”. Natomiast 
tuż po zachodzie słońca odbyła się rekon-
strukcja jednej z akcji polskich komandosów
w Afganistanie. Szczególnym zainteresowa-
niem wśród uczestników festynu cieszą się 
skoki spadochronowe w wykonaniu koman-
dosów z Lublińca. Spadochroniarze skakali 
do wody z wysokości tysiąca metrów. Wśród 
nich był Zbigniew Jeszka, żołnierz 1. Batalionu 
Szturmowego oraz płk Sławomir Drumowicz.
Festyn to również prawdziwa kopalnia wie-
dzy o oddziałach dywersyjnych w kraju pod-
czas okupacji niemieckiej, takich jak Bata-
lion „Miotła”, „Parasol”, „Zośka”, polskich 
komandosach z 1. Samodzielnej Kompanii 
Commando działającej na froncie włoskim
w latach 1943-1944, słynnych „Cichociemnych” 
– żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie zrzucanych na spadochronach na tereny 
Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej,
a także współczesnych jednostkach spe-
cjalnych w Polsce: JW AGAT, JW FORMOZA,
JW GROM, JW Komandosów oraz JW NIL. 

Karolina Anna Kwaśniewska

Zdjęcia i relacje z Festynu Komandosa można obejrzeć na 
stronie WWW ordynariat.pl oraz https://www.facebook.
com/ordynariat.polowy

oporu, akcja zakończyła się bez 
ofiar w ludziach. Komandosi
z Dziwnowa brali udział w wielu 
przedsięwzięciach społecznych: 
pracowali przy budowie Wal-
cowni Średniej Huty Katowice, 
podczas zimy stulecia odśnieżali 
torowiska kolejowe, zabezpieczali pielgrzymki 
Ojca Świętego Jana Pawła do Polski. Płetwo-
nurkowie z batalionu odnaleźli też skradzioną 
i zatopioną monstrancję z kościoła w Dziwno-
wie. 
Dziś byli żołnierze 1. Batalionu Szturmo-
wego spotykają się na Festynie Komandosa
w Dziwnowie. Jest to czas pełen wspomnień
i wzruszeń. Uczestniczą w spotkaniach, modlą 
się za zmarłych kolegów, zwiedzają tereny by-
łej jednostki, sprawdzają swoje umiejętności 
na strzelnicy, stając w szranki z żołnierzami
z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lubliń-

ca. Lubią wymieniać się z nimi do-
świadczeniem. Są dumni z osiągnięć 
młodszego pokolenia komandosów 
na misjach w Iraku i w Afganistanie. 

Modlitwa o pokój

Drugiego dnia festynu żołnierze
1. Batalionu Szturmowego oraz 
Jednostki Wojskowej Komandosów
z dowódcą płk. Wiesławem Kukułą, 
a także przedstawiciele władz miej-
skich wzięli udział w porannej Mszy 
św. polowej przy pomniku Komando-

sa. Modlono się w intencji zmarłych żołnierzy 
batalionu oraz wszystkich żołnierzy poległych 
w obronie ojczyzny oraz na misjach. Euchary-
stii przewodniczył ks. ppłk. Zenon Sadzawicz-
ny, proboszcz parafii garnizonowej pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Dziwnowie, na terenie 
której w kościele można podziwiać piękny, 
drewniany ołtarz wykonany przez Ryszarda 
Hałasa, jednego z komandosów 1. Batalionu 
Szturmowego. 
W homilii ks. Zenon Sadzawiczny podkreślał, 
że dzisiejszy świat pełen jest konfliktów i na-
pięć. Brutalne morderstwo amerykańskiego 
dziennikarza Jamesa Foleya przez Dżihady-
stów wstrząsnęło opinią społeczną. – Nie 
można na człowieku dokonywać uboju rytu-
alnego – mówił. 
Kapelan zachęcił, by wszystkie trudne i bole-
sne wydarzenia powierzać Bogu. – Chrystus 
jest Tym, który pragnie przyjść do nas z prze-
słaniem pokoju. Wy, żołnierze, doskonale wie-
cie, jak cenny jest to dar. Niech ta modlitwa 
będzie naszym wspólnym wołaniem o pokój 
– zaapelował.

Początki 1 Batalionu Szturmowego sięgają 
drugiej połowy XX wieku. 13 września 1961 r.
rozkazem szefa Sztabu Warszawskiego Okrę-
gu Wojskowego utworzono w Krakowie
26. Batalion Rozpoznawczy, który kontynu-
ował tradycje Polskiego Samodzielnego Bata-
lionu Specjalnego 1. Armii Wojska Polskiego. 
W maju 1964 r. jednostka została przeniesio-
na do Dziwnowa i otrzymała nazwę 1. Bata-
lion Szturmowy. 12 października 1966 r. nada-
no jej sztandar. Po dwudziestu dwóch latach,
17 lutego 1986 r., 1. Batalion Szturmowy zo-
stał przeniesiony z Dziwnowa do Lublińca,
a 15 sierpnia 1993 r. na bazie batalionu po-
wołano 1. Pułk Specjalny, dzisiejszą Jednostkę 
Wojskową Komandosów. 26 sierpnia 2012 r.,
nastąpiło uroczyste przejęcie sztandaru 1. Ba-
talionu Szturmowego przez płk. Stanisława 
Drumowicza, pełniącego wówczas obowiązki 
dowódcy komandosów z Lublińca.

Jednostka 4101, bo taki numer otrzymała
w 1961 r., była ściśle tajna. Żołnierze składali 
przysięgę na sztandar, na którym znajdował 
się jedynie ten numer: 4101. Dowódcy nie 
mogli pozwolić sobie na to, by nazwa: „1. Ba-
talion Szturmowy” przedostała się poza bra-
my koszar. Znakiem rozpoznawczym żołnierzy 
stacjonujących w jednostce były charaktery-
styczne czerwone berety. Przechodzili szko-
lenia, które przygotowywały ich do przepro-
wadzania akcji zwiadowczych i dywersyjnych 
na głębokich tyłach przeciwnika. Wykonywali 
skoki spadochronowe, byli pionierami w dzia-
łaniach polegających na zrzucie płetwonurków 
ze śmigłowców czy spektakularnych zjazdach 
na linach wzdłuż budynku. Pełnili służbę w 
niełatwym dla Polsce okresie – reżimu komuni-
stycznego. Jak każda inna jednostka wojskowa 
w tym czasie uczestniczyli w tzw. umacnianiu 
socjalizmu. Brali udział w „Operacja Dunaj” – 
interwencji wojsk Układu Warszawskiego w 
Czechosłowacji w 1968 r. Ich zadaniem było 
opanowanie lotniska w Hradec Kralove. Po-
nieważ żołnierze czechosłowaccy nie stawiali 
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W homilii bp Guzdek podkreślał, że choć Ko-
ściół na przestrzeni wieków przeciwstawiał 
się przemocy, to zdarzają się sytuacje, w któ-
rych walka zbrojna jest złem nieuniknionym, 
od którego chrześcijanie nie mogą się uchy-
lać. Ordynariusz wojskowy przypomniał, że 
u boku żołnierzy trwało na posterunku, pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej 400 kapela-
nów „którzy nieśli pomoc duchową i zagrze-
wali ich do walki”.
Biskup Polowy zauważył, że w chwili próby 
Kościół zawsze „był blisko tych, którzy walczyli
o słuszną sprawę, był razem z prześladowa-
nymi i krzywdzonymi”. – Jednocześnie w cią-
gu swej długiej historii często podkreślał, że
w świecie pełnym niepokojów i napięć po-
trzebni są dobrze wyszkoleni i uzbrojeni żoł-
nierze – „strażnicy” wolności i bezpieczeń-
stwa narodów – powiedział. Dodał, że „troska
o bezpieczeństwo granic i suwerenność na-
szego państwa jest zgodna z duchem chrze-
ścijańskich wartości”. – Nie wystarczy tzw. 
„patriotyzm minimalnych środków”: płacenie 
podatków, uczciwe prowadzenie interesów, 
praworządność oraz takie cechy charakteru 
jak punktualność, pracowitość i sumienność 
– powiedział.
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
ks. prał. Giulio Cerchietti, szef watykańskie-
go Urzędu Ordynariatów Polowych w Kon-
gregacji do spraw Biskupów oraz kapelani 
Wojska Polskiego.

W południe ulicami Warszawy od placu Na 
Rozdrożu, przeszła Alejami Ujazdowskimi 
kolumna wojskowa. W defiladzie uczestni-
czyło ok. 1200 polskich żołnierzy oraz ok.
90 żołnierzy z USA i Kanady. 
Wieczorem w kaplicy Cudownego Obrazu Ja-
snogórskiego klasztoru Biskup Polowy prze-
wodniczył modlitwie apelowej. W rozważa-
niu bp Guzdek zachęcił do modlitw o pokój. 
– Matko słuchająca, usłysz dziś nasze szcze-
gólne wołanie o pokój. Pragniemy pokoju
w wymiarze międzynarodowym, społecz-
nym, rodzinnym. Ale przecież pokój rodzi się 

Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego 
Józefa Guzdka w warszawskiej katedrze polowej z udziałem Prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego i jego małżonki zainaugurowała 
obchodzone w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
Święto Wojska Polskiego. We Mszy św. uczestniczyli nowo mianowa-
ni generałowie, którzy z rąk prezydenta Komorowskiego otrzymali
w Belwederze szable generalskie.

Nie wystarczy „patriotyzm minimalnych środków”Nie wystarczy „patriotyzm minimalnych środków”

najpierw w sercu człowieka. 
Uproś więc naszym sercom, 
u Swego Syna dar pokoju – 
powiedział. 
W dniu Święta Wojska Pol-
skiego Biskup Polowy za-
wierzył opiece Matki Bożej 
żołnierzy i funkcjonariuszy 
służb mundurowych, peł-
niących służbę w kraju i poza jego granica-
mi, a także ich rodziny.

Święto Wojska Polskiego
na misjach pokojowych

W dniu Święta Wojska Polskiego, w kaplicy
w bazie Bagram, kapelan ks. ppor. Włodzimierz 
Skoczeń odprawił Mszę św. w intencji żołnie-
rzy i pracowników wojska XV zmiany Polskie-
go Kontyngentu Wojskowego oraz ich rodzin. 
Podczas Mszy św. zgromadzeni modlili się za 
dusze polskich żołnierzy poległych w walkach 
1920 roku oraz tych wszystkich, którzy za mi-
łość do Ojczyzny zapłacili cenę najwyższą.
Na placu apelowym w bazie „White Eagle” 
w Bagram polscy żołnierze uroczyście obcho-
dzili Święto Wojska Polskiego. W uroczystości 
uczestniczył Piotr Łukasiewicz, ambasador RP, 
który przybył z Kabulu. W obchodach 
rocznicy Bitwy Warszawskiej licznie 
wzięli też udział żołnierze armii so-
juszniczych, stacjonujących w bazie 
Bagram, którzy na co dzień współpra-
cują i przyjaźnią się z polskimi żołnie-
rzami.
W okolicznościowym przemówieniu 
płk Adam Słodczyk, dowódca PKW, 
podkreślił znaczenie, jakie mają wyda-
rzenia 1920 roku dla współczesnych 
żołnierzy i społeczeństwa. Podzięko-
wał żołnierzom XV zmiany za wzoro-
wo pełnioną służbę w Afganistanie, 
za zaangażowanie, poświęcenie oraz profe-
sjonalizm. W dniu Święta Wojska Polskiego 
siedmiu żołnierzy otrzymało awanse na wyż-
sze stopnie wojskowe.

W trakcie uroczystego apelu 
pamięci uczczono wszystkich 
żołnierzy, którzy oddali swo-
je życie w walce za Polskę. 
Odczytano też nazwiska tych 
żołnierzy, którzy podczas mi-
sji na afgańskiej ziemi złożyli 
ofiarę życia. 

***

Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny XXX 
Zmiana PKW KFOR w Koso-
wie rozpoczęła tradycyjnie 

od porannej Mszy św. w intencji Wojska 
Polskiego, w obecności pocztu flagowego
i ppłk. Krzysztofa Brodeckiego, dowódcy 
PKW KFOR.
Po Mszy św. odbyła się uroczysta zbiórka
i defilada pododdziałów, z udziałem gości: 
Jacka Multanowskiego, Ambasadora RP
w Macedonii, przedstawicieli amerykańskiej, 
niemieckiej, austriackiej, włoskiej, ukraiń-
skiej oraz polskich policjantów służących
w ramach EULEX ze swym komendantem, 
mł. insp. Pawłem Kurowskim. Dobrej atmos-
ferze święta służył wspólny obiad i kolacja 
serwowane według przepisów kuchni pol-
skiej przygotowanych na bazie produktów 
otrzymanych z kraju.
Delegacja żołnierzy, wraz z księdzem kapela-
nem ks. por. Arturem Majorkiem, reprezen-
towała również Wojsko Polskie na dorocz-

nym odpuście Matki Bożej w miejscowości 
Letnica, gromadzącym katolicką mniejszość
z Kosowa oraz gości z Włoch, Niemiec, 
Szwajcarii, Chorwacji i Czarnogóry. Głów-
nym celebransem tegorocznej Mszy świętej 
odpustowej w Letnicy był abp Zef Gashi, or-
dynariusz archidiecezji barskiej w Czarnogó-
rze, w koncelebrze wzięli też udział kapelani 
wojskowi z USA, Niemiec, Włoch, Portuga-
lii i Polski. Najwyższym rangą wojskowym 
uczestnikiem uroczystości był Włoch, gen. 
Salvatore Farina, głównodowodzący wielo-
narodowymi siłami KFOR w Kosowie. W od-
puście brało udział wiele sióstr zakonnych. 
Szczególnie wyróżniały się  białe sari Sióstr 
Misjonarek Miłości św. Matki Teresy z Kalku-
ty, która pochodziła z nieodległego od Let-
nicy Skopje.

Oprac. Krzysztof Stępkowski
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Bydgoszcz
W świątyni garnizonowej p.w. MB Królowej Pokoju 15 sierpnia odprawiona została 
Msza św. w asyście kompanii honorowej i pocztów sztandarowych z udziałem przed-
stawicieli wszystkich jednostek garnizonu Bydgoszcz, władz państwowych i samorzą-
dowych, organizacji kombatanckich, służb mundurowych, harcerzy oraz oraz licznie 
przybyłych bydgoszczan. Wprowadzenie do Mszy św. wygłosił proboszcz, ks. płk Ze-
non Surma. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Tyrawa, biskup 
bydgoski. Wspominając wojnę 1920 r. podkreślił, że wówczas, w obliczu śmiertelne-
go zagrożenia, nasz naród był zdolny do zaniechania politycznych sporów, by stawić 
opór nadchodzącemu nieszczęściu.                                                                         T.K.

Giżycko
W świątyni parafii wojskowo-cywilnej pw. Św. Ducha Pocieszyciela została odprawio-
na 13 sierpnia Msza św. w intencji żołnierzy. Główna część obchodów odbyła się 
dzień później w kompleksie koszarowym 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. 
Miał miejsce uroczysty apel z udziałem gości. Żołnierze brygady otrzymali awanse na 
kolejne stopnie wojskowe, wręczono również medale resortowe, Gwiazdy Afganista-
nu oraz odznaki pamiątkowe. Awanse otrzymało też ponad czterdziestu żołnierzy 
rezerwy. Proboszcz parafii, ks. mjr Grzegorz Przewrocki, udzielił uczestnikom uroczy-
stości błogosławieństwa.
15 sierpnia żołnierze brygady wzięli udział w obchodach rocznicowych pod pomni-
kiem „1920”, uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w ich intencji w kościele pw. 
Matki Boskiej Szkaplerznej, także w III Mrągowskim Biegowym Pikniku Wojskowym 
oraz w obchodach święta w Ełku, gdzie prezentowali sprzęt i wyposażenie.        D.G.

Przemyśl
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, 14 sierpnia, w 5. batalionu strzelców pod-
halańskich odbył się uroczysty apel z udziałem żołnierzy, żołnierzy rezerwy i w stanie 
spoczynku, zaproszonych gości. Płk Dariusz Czekaj, dowódca batalionu, przemawiając, 
m.in. podziękował żołnierzom i pracownikom wojska za wysoki poziom wypełniania 
obowiązków. Ogłoszono awanse na kolejne stopnie wojskowe, miał miejsce apel pa-
mięci, salwa honorowa, złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza przed tablicą upa-
miętniającą poległego w Afganistanie śp. kpr. Michała Kołka, defilada pododdziałów.
Po południu służby mundurowe Garnizonu Przemyśl uczestniczyły w Mszy św. w inten-
cji Ojczyzny w Kalwarii Pacławskiej, w dniu odpustu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mszy św. 
przewodniczył i kazanie wygłosił abp Józef Michalik, metropolita przemyski. W koncele-
brze wziął udział ks. por Grzegorz Bechta, kapelan Garnizonu Przemyśl.        B.K./G.B.

Siedlce
Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczę-
ły się 14 sierpnia. Na terenie jednostki odbyła 
się uroczysta zbiórka pododdziałów, podczas 
której odczytano rozkazy 16. Dywizji Zmechani-
zowanej ,Warszawskiej Brygady Pancernej i Sie-
dleckiego Garnizonu. Dowódca Garnizonu, ppłk 
dypl. Krzysztof Krawczyk, w swoim wystąpieniu 
przypominał genezę Święta Wojska Polskiego, 
podziękował żołnierzom i pracownikom wojska 
za rzetelną pracę i służbę dla dobra Ojczyzny,
a także pogratulował nowo awansowanym i wy-
różnionym żołnierzom. Przemawiali zaproszeni 
goście, a kapelan Garnizonu, ks. płk Andrzej Dzi-
wulski, po złożeniu życzeń udzielił uczestnikom 
uroczystości błogosławieństwa. Koncertowała 
Orkiestra Garnizonu Siedlce, odbyła się defilada 
pododdziałów, pokaz sprzętu wojskowego; miał 
miejsce poczęstunek żołnierską grochówką.
Uroczystości zwieńczyła Msza św. w intencji Oj-
czyzny, której przewodniczył ordynariusz siedlec-
ki ks. bp. Kazimierz Gurda w koncelebrze z ks. 
płk. dr Andrzej Dziwulskim, kapelanem Garnizo-
nu. Uczestniczyli w niej m.in. ppłk dypl. Krzysztof 
Krawczyk; dowódca Garnizonu, gen. Paweł Nasi-
łowski, dyrektor Departamentu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, kompania honorowa, Strzelcy, 
harcerze, kombatanci i weterani walk o wolną Pol-
skę, poczty sztandarowe siedleckich szkół, licznie 
przybyli mieszkańcy miasta. Następnie uczestnicy 
Mszy św. udali się pod pomnik Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, gdzie miał miejsce apel pamięci. 
Zostały złożone wieńce, a kompania honorowa 
Dywizjonu Przeciwlotniczego uczciła poległych 
salwą honorową. Całość zwieńczył koncert sie-
dleckiej Orkiestry Kolejowej.
Przed Mszą św. delegacje władz i wojska złożyły 
kwiaty na cmentarzu wojskowym. Modlitwie za 
poległych przewodniczył ks. prał. Henryk Wierzej-
ski, delegat kapelana garnizonu.                     I.S.

Wrocław
Przedstawiciele różnych formacji wojskowych, pań-
stwowych i samorządowych, reprezentanci organi-
zacji kombatanckich, młodzieżowych, mieszkańcy 
i goście stolicy Dolnego Śląska licznie uczestniczyli 
w obchodach Święta Wojska Polskiego. Ich cen-
tralnym punktem była Msza św. koncelebrowana 
w bazylice garnizonowej pw. św. Elżbiety Węgier-
skiej pod przewodnictwem metropolity wrocław-
skiego abp. Józefa Kupnego, transmitowana przez 
katolickie Radio Rodzina. Uczestników w serdecz-
nych słowach powitał proboszcz świątyni, ks. płk. 
Janusz Radzik. W okolicznościowej homilii Ksiądz 
Arcybiskup podkreślił m.in. że w kontekście tego, 
co dzieje się za naszą wschodnią granicą zdajemy 
sobie sprawę jak ważna jest rola wojska. Wyraził 
uznanie żołnierzom, w szczególny sposób dzięko-
wał kombatantom, weteranom, żołnierzom rezer-
wy, którzy swoją radą i doświadczeniem wciąż słu-
żą obronności.                                              M.Z.

Święto Wojska Polskiego

Żagań
Żołnierze 34. Brygady Kawalerii Pancernej oraz pracownicy wojska zgormadzeni
14 sierpnia na placu apelowym uczcili Święto Wojska Polskiego. Odczytano decy-
zję  o mianowaniu na wyższe stopienie wojskowe, także grupy żołnierzy rezerwy, 
którym wręczono stosowne akty, odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, 
uroczystość zakończyła defilada pododdziałów. Kapelan, ks. ppor. Krzysztof Ziobro, 
złożył życzenia żołnierzom, rodzinom i pracownikom cywilnym wojska. W Uroczy-
stość Wniebowzięcia NMP została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji żołnie-
rzy z udziałem żołnierzy garnizonu, pocztów sztandarowych, kompanii honorowej
i orkiestry wojskowej.                                                                                            R.N.

Więcej informacji o obchodach Święta Wojska Polskiego w garnizonach na stronie www.ordynariat.pl
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