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 Zjednoczeni w modlitwie
z Ojcem Świętym Franciszkiem

 75. rocznica agresji sowieckiej
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Waszym obowiązkiem jest służyć spra-
wie pokoju, bronić niepodległości i gra-
nic Rzeczypospolitej oraz nieść pomoc 
znajdującym się w potrzebie – przypo-
mniał bp Józef Guzdek, przewodnicząc 
30 sierpnia wieczorem Mszy św. z okazji 
XXV Pielgrzymki Oficerów i Żołnierzy 
Garnizonu Leszczyńskiego do Sanktu-
arium Matki Bożej Pocieszenia w Górce 
Duchownej, k. Leszna.

Msza św. polowa sprawowana była przez Bi-
skupa Polowego w góreckim sanktuarium na 
zaproszenie dowódców 19. Samodzielnego 
Oddziału Geograficznego i 4. Zielonogór-
skiego Pułku Przeciwlotniczego oraz Wojsko-
wego Stowarzyszenia Sportowego „Grot”
w ramach trwającego tam od 23 sierpnia 
Wielkiego Odpustu. Oprócz żołnierzy uczest-
niczyli w niej funkcjonariusze miejscowych 
jednostek policji, młodzież szkolna klas mun-
durowych oraz rzesze wiernych. 

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

Numer zamknięto 19 września 2014 r.

Na okładce: Papież pozdrawia 
żołnierzy armii włoskiej, 
Fogliano di Redipuglia, 
13.09.2014 r.
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Biskup Polowy Wojska Polskiego z żołnierzamiBiskup Polowy Wojska Polskiego z żołnierzami
na uroczystościach odpustowych w Górce Duchownejna uroczystościach odpustowych w Górce Duchownej

W homilii bp Józef Guzdek przypo-
mniał m.in. słowa św. Jana Pawła II
skierowane w 2002 r. w Rzymie 
do żołnierzy i policjantów: „Jeste-
ście powołani, aby bronić słabych, 
ochraniać uczciwych, wspomagać 
pokojowe współistnienie narodów”. 
Podkreślił przy tym, że wspólnota 
międzynarodowa nieustannie po-
trzebuje żołnierzy: budowniczych 
pokoju i niosących pomoc huma-
nitarną. – Potrzebujemy stróżów 
pokoju, zwłaszcza teraz, kiedy nie-
bezpieczeństwo utraty pokoju jest 
coraz bliżej – tłumaczył bp Guzdek.
Biskup Polowy Wojska Polskiego wezwał rów-
nież zgromadzonych w sanktuarium w Gór-
ce Duchownej do modlitwy o dar pokoju dla 
świata, gdzie toczy się obecnie ok. 120 kon-
fliktów zbrojnych. – Szczególnie prośmy o dar 
pokoju dla umęczonego narodu ukraińskiego 
i o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy 

strzegą niepodległości naszej ojczyzny i po-
rządku publicznego – apelował.
Po Mszy św. odbył się apel pamięci ku czci 
żołnierzy poległych podczas I i II wojnie 
światowej oraz w Powstaniu Warszawskim. 
Uroczystość zakończyła procesja ze świecami
i krótki koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych.

KAI/ Irena Radoń

Wojna jest szaleństwemWojna jest szaleństwem

kulisami kryją się interesy, plany geopolitycz-
ne, żądza pieniędzy i władzy, jest przemysł 
zbrojeniowy, który wydaje się tak ważny!
I ci planiści terroru, organizatorzy starć a tak-
że właściciele firm zbrojeniowych wypisali
w sercach: „Co mnie to obchodzi?”.
Właściwością mędrców jest uznanie błędów, 
wyrażenie ubolewania z ich powodu, skruchy, 
poproszenie o przebaczenie i płacz.
Być może spekulujący na wojnie z tym no-
szonym w sercu „Co mnie to obchodzi?” za-
rabiają dużo, ale ich zdemoralizowane serce 
utraciło zdolność do płaczu. To „Co mnie to 
obchodzi?” uniemożliwia płacz. Kain nie pła-
kał. Cień Kaina obejmuje nas dzisiaj tutaj, na 
tym cmentarzu. Widać go tutaj. Widać go
w historii od roku 1914 aż po dzień dzisiejszy. 
Widać go także w naszych czasach.
Z sercem syna, brata, ojca, proszę was wszyst-
kich i dla nas wszystkich o nawrócenie serca: 
przejście od tego „Co mnie to obchodzi?”, do 
płaczu. Za wszystkich poległych w „bezsen-
sownej rzezi”, za wszystkie ofiary szaleństwa 
wojny w każdym czasie. Ludzkość potrzebuje 
płaczu i jest to godzina płaczu.

13 września 2014 r.
Fogliano di Redipuglia

Wszystkie te osoby, których szczątki tutaj leżą 
miały swoje plany, marzenia, ale ich życie 
zostało przerwane. Ludzkość powiedziała:
„Co mnie to obchodzi?”.
Również dziś, po drugiej klęsce kolejnej wojny 
światowej, być może da się mówić o trzeciej 
wojnie prowadzonej „w kawałkach”, z prze-
stępstwami, mordami, zniszczeniami...
Szczerze mówiąc pierwsza strona gazet po-
winna nosić tytuł: „Co mnie to obchodzi?”. 
Kain powiedziałby: „Czyż jestem stróżem bra-
ta mego?”.
Taka postawa jest dokładnie przeciwna temu, 
czego w Ewangelii żąda od nas Jezus. Słyszeli-
śmy: jest On w najmniejszym z braci: On, Król, 
Sędzia świata jest głodny, spragniony, obcy, 
chory, uwięziony... Ten, kto zatroszczy się
o brata, wejdzie do radości Pana; ten nato-
miast kto tego nie uczyni, kto swymi zanie-
dbaniami mówi: „Co mnie to obchodzi?”, 
pozostaje na zewnątrz.
Tutaj i na drugim cmentarzu jest tak wiele 
ofiar. Dziś je wspominamy. Jest płacz, jest ból. 
I z tego miejsca wspominamy wszystkie ofiary 
wszystkich wojen.
Także dziś jest wiele ofiar... Jak to jest możli-
we? Jest to możliwe, ponieważ także dziś za 

Przybywając tutaj, na to miejsce, w pobliżu 
cmentarza, podziwiając wcześniej piękno kra-
jobrazu całego tego regionu, gdzie kobiety
i mężczyźni pracują rozwijając życie rodzinne, 
gdzie dzieci bawią się a starsi oddają się ma-
rzeniom, nie znajduję innych słów jak tylko te, 
że wojna jest szaleństwem.
Podczas gdy Bóg rozwija swoje dzieło stwo-
rzenia, a my, ludzie jesteśmy powołani do 
współpracy w Jego dziele, to wojna nisz-
czy. Niszczy także to, co Bóg stworzył jako 
najpiękniejsze: istotę ludzką. Wojna niszczy 
wszystko, także więź między braćmi. Wojna 
jest szalona, jej planem rozwoju jest zniszcze-
nie: chęć rozwijania się przez zniszczenie!
Chciwość, nietolerancja, żądza władzy to moty-
wy pobudzające do decyzji o wojnie, a są one 
często usprawiedliwiane ideologią. Wcześniej 
jednak jest namiętność, bodziec wypaczony. 
Ideologia jest usprawiedliwieniem, a gdy za-
braknie ideologii, to pojawia się odpowiedź 
Kaina: „Co mnie obchodzi mój brat?”, „Czyż 
jestem stróżem brata mego”? (Rdz 4,9). Wojna 
nikomu nie patrzy w twarz: starszym, dzieciom, 
matkom, ojcom... „Co mnie to obchodzi?”.
Nad wejściem tego cmentarza unosi się szy-
dercze motto wojny: „Co mnie to obchodzi?”. 

Kazanie wygłoszone podczas Mszy św. sprawowanej w mauzoleum Fogliano di Redipuglia
w intencji ofi ar I wojny światowej i konfl iktów zbrojnych toczących się obecnie na świecie
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Wojna jest szaleństwem, za którym stoją ideologie bądź nie-
pohamowana żądza władzy i pieniędzy wsparta obojętnością 
wobec drugiego. Mówił o tym Papież Franciszek odwiedzając 
cmentarz wojenny w Fogliano di Redipuglia w prowincji Go-
rycja na północnym wschodzie Włoch. 

Trzeba opłakiwać wszystkie ofiaryTrzeba opłakiwać wszystkie ofiary
szaleństwa wojnyszaleństwa wojny

Przed odprawieniem tam Mszy św. Ojciec 
Święty odwiedził też położony nieopodal 
cmentarza, na którym spoczywają żołnierze 
armii austro-węgierskiej. Obie nekropolie to 
pamiątka po zaciętych walkach nad rzeką 
Isonzo i symbol daniny krwi Wielkiej Woj-
ny, której stulecie wybuchu przypada w tym 
roku. 
Na żołnierskim cmentarzu oddalonym 30 km
od Triestu pochowanych jest 14 550 żołnie-
rzy austro-węgierskich, którzy zginęli w okre-
sie od maja 1915 do października 1917 r.
w walkach nad rzeką Soczą. Zidentyfikowa-
nych zostało jedynie 2500 z nich, wszyscy 
pozostali zostali pochowani w trzech zbio-
rowych mogiłach.
O niespełna kilometr od tego miejsca znaj-
duje się  największy w Europie pomnik ofiar 
wojny. Pomnik ten, zbudowany w 1938 r. 
na rozkaz Benito Mussoliniego, odwiedzają 
każdego roku tysiące osób. Na cmentarzu 
żołnierzy włoskich Sacrario di Redipuglia, na 
terenie którego papież Franciszek odprawił 
Mszę św., pochowano doczesne szczątki 
100 tys. poległych. Cmentarz został zapro-
jektowany na 22 tarasach, prowadzących 
na wzgórze, o które toczono walki podczas
I wojny światowej.
W regionie Soczy, po przystąpieniu Włoch do 
wojny w 1915 r., wojska austro-węgierskie
i włoskie stoczyły dwanaście bitew, w któ-
rych setki tysięcy żołnierzy poniosło śmierć 
lub zostało ciężko rannych.
Ojciec Swięty już przed kilkoma tygodniami 
zapowiadał, że pragnie się pomodlić za pole-
głych we wszystkich wojnach, także za człon-
ków jego własnej rodziny. Historyk z Wenecji 
Lorenzo Cadeddu wyjaśnił, że mówiąc to 
papież Franciszek miał na myśli członków 
swojej rodziny, którzy polegli podczas walk 
w Dolomitach i nad Soczą. Cadeddu powołał 
się przy tym na rejestr poległych, nad któ-
rym sprawuje pieczę. W rejestrze znajduje 
się nazwisko Vittorio Bergoglio, stryjeczne-
go dziadka Papieża, poległego 29 listopada 
1915 r. na Col di Lana w walkach z Austriaka-
mi. W dwa lata później, 18 czerwca 1917 r.,
na Monte Ortigara zginął Giulio Bergoglio, 
drugi ze stryjecznych dziadków papieża Fran-
ciszka. Podczas uroczystości Roberta Pinotti, 
włoska minister obrony, przekazała Ojcu 
Świętemu Franciszkowi pamiątkę w postaci 
karty ewidencyjnej jednego z jego dziadków 
jako poborowego.
W homilii, którą w całości drukujemy obok, 
papież Franciszek nawiązał do opisanej
w Księdze Rodzaju zbrodni Kaina – człowie-
ka, którego zawiść poprowadziła do zabicia 
własnego brata i obojętności na jego los. 
Właśnie na skrywane motywy agresji zwró-

cił uwagę Franciszek:
Ojciec Święty powró-
cił też do refleksji
o trwającej już kolej-
nej wojnie światowej, 
tyle że „pokawałko-
wanej”. Również ona 
przynosi zbrodnie, 
masakry, zniszcze-
nia. Zdaniem Papie-
ża medialne donie-
sienia o nich też po-
winny nosić tytuł: „Co mnie to obchodzi?”. 
Ilustrowałby on postawę przeciwną niż ta, 
której domaga się Jezus, gdy woła o zatrosz-
czenie się o głodnego, spragnionego, przy-
bysza, chorego czy uwięzionego. Tymczasem 
nad tymi ofiarami dawnych i obecnych kon-
fliktów należałoby zapłakać.
„Także dziś jest wiele ofiar... – mówił dalej 
Franciszek. – Jak to możliwe? Bo także dziś 
za kulisami kryją się interesy, geopolityczne 
plany, żądza pieniędzy i władzy, jest prze-
mysł zbrojeniowy, który zdaje się tak bardzo 
ważny! I ci planiści terroru, organizatorzy 
starć, a także przedsiębiorcy zbrojeniowi 
wypisali w sercach: «Co mnie to obcho-
dzi?». Cechą mędrców jest uznanie błędów, 
ubolewanie z ich powodu, wyrażenie skru-
chy, poproszenie o przebaczenie i płacz. Być 
może spekulujący na wojnie z tym noszo-
nym w sercu «Co mnie to obchodzi?» zara-
biają dużo, ale ich zdemoralizowane serce 
utraciło zdolność do płaczu. Kain nie za-
płakał. Nie mógł zapłakać. Cień Kaina obej-
muje nas dzisiaj tutaj, na tym cmentarzu. 
Widać go tutaj. Widać go w historii od roku 
1914 aż po dzień dzisiejszy. Widać go także 
w naszych czasach”.
Mszę na cmentarzu w Redipuglii zakończy-
ła specjalna modlitwa za poległych w tej 
„bezsensownej rzezi”, jak pierwszą wojnę 
światową nazwał za papieżem Benedyktem 
XV papież Franciszek. Z Ojcem świętym li-
turgię koncelebrowali ordynariusze polowi
i kapelani wojskowi z różnych krajów świata. 
Polskę reprezentował bp Józef Guzdek. Bi-
skupowi polowemu towarzyszyli ks. Jan Do-
hnalik, kanclerz Kurii Polowej oraz ks. płk SG 
Zbigniew Kępa, notariusz. W uroczystościach 
wzięli udział nie tylko biskupi i kapelani ar-
mii, ale również żołnierze i przedstawiciele 
wielu armii świata.
Przed powrotem do swoich wojskowych die-
cezji biskupi polowi i kapelani odebrali z rąk 
Ojca Świętego lampki oliwne, przekazane 
przez Franciszkanów z Asyżu. Lampki mają 
być zapalone podczas Mszy świętych sprawo-
wanych w intencji pokoju na świecie oraz za 
poległych w wojnach i konfliktach zbrojnych.

– Spotkanie modlitewne z papieżem Fran-
ciszkiem, to wyraźny znak dla tych wszyst-
kich, którzy mówią, że konflikty zbrojne, 
przemoc, wojna ich nie obchodzi – powie-
dział Radiu Watykańskiemu Biskup Polowy 
Wojska Polskiego. – Wszyscy jesteśmy od-
powiedzialni. Nikt nie może powiedzieć jak 
Kain: «A któż mnie ustanowił stróżem mego 
brata?». Dochodzą do nas głosy z Afryki, 
Azji, głosy bliskie z sąsiedniej Ukrainy. Leje 
się krew. Potrzebne jest działanie tych, którzy 
są odpowiedzialni za rozwiązywanie konflik-
tów, a więc organizacji międzynarodowych, 
jak ONZ, ale równocześnie potrzebne jest 
budzenie świadomości, że żołnierze są straż-
nikami pokoju i jeśli jest taka potrzeba, to 
należy udać się w te rejony i jednak pomóc. 
Rozdzielić zwaśnione strony i powstrzymać 
tę morderczą dłoń agresora – podkreślił.
Następnego dnia podczas rozważaniu towa-
rzyszącemu modlitwie Anioł Pański papież 
nawiązał do wizyty w Fogliano di Redipuglia. 
Przypomniał, że podczas I wojny światowej 
zginęło około 8 mln żołnierzy i 7 milionów 
cywilów.
– To nam pozwala zrozumieć, jak bardzo 
wojna jest szaleństwem! Szaleństwem,
z którego ludzkość jeszcze wyciągnęła nauki, 
bo była po niej druga wojna światowa i wiele 
innych wojen, które jeszcze są w toku. Kiedyż 
się nauczymy tej lekcji? Zachęcam wszystkich 
do spojrzenia na Jezusa Ukrzyżowanego, by 
zrozumieć, że nienawiść i zło trzeba pokony-
wać przebaczeniem i dobrem, by zrozumieć, 
że odpowiedź wojny tylko powoduje jedynie 
zwiększenie zła i śmierć! – stwierdził Ojciec 
Święty.
W poniedziałek po wizycie papieskiej w Fol-
giano di Redipulgia, L’Osservatore Romano 
zamieścił bardzo wymowne zdjęcie Papieża, 
który w zamyśleniu przechadza się alejami 
cmentarza wojennego, wśród tysięcy żoł-
nierskich grobów. 

Krzysztof Stępkowski,
na podst. Radia Watykańskiego i KAI
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Biskup Józef Guzdek w koncelebrzeBiskup Józef Guzdek w koncelebrze
z ordynariuszami wojskowymiz ordynariuszami wojskowymi
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Biskup Guzdek w homilii podkreślał, że przez 
wiele lat prawda o zbrodni katyńskiej była za-
kłamywana i wyciszana, a w szkołach przemil-
czano historię zdradzieckiej napaści Związku 
Radzieckiego na Polskę. – Surowo zakazane 
było wypowiadanie słów: Katyń, Ostaszków, 
Miednoje, Bykownia, Kołyma… które są 
symbolami ludobójstwa i łamania wszelkich 
umów międzynarodowych. A jeśli ktoś odwa-
żył się o tym mówić lub pisać, spotykały go re-
presje, więzienie a nawet śmierć – powiedział 
bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy przypomniał, że po-
mnik Poległym i Pomordowanym na Wscho-
dzie, pod którym sprawowana była Msza św. 
posiada bogatą symbolikę. – Wagon – „depor-
tacyjna kibitka” – bez więźniów, ale załadowa-
ny stosem krzyży łacińskich, prawosławnych, 
greckokatolickich, macew, obelisków ze zna-
kiem islamu – to symbol II Rzeczypospolitej, 
społeczeństwa wielu narodów i wyznań. Te 
święte znaki są przypomnieniem tysięcy nie-
znanych i bezimiennych mogił przy drogach 
i szlakach kolejowych, w porzuconych wyro-
biskach kopalń, za drutami obozów pracy,
w bezkresnej tajdze. Mówią też wiele o na-
szym ojczystym domu, który był schronieniem 
dla wyznawców wielu religii, żyjących przez 
setki lat obok siebie w pokoju – powiedział.
Biskup Guzdek podkreślił, że 75. rocznica 
agresji sowieckiej jest okazją do modlitw w 
intencji pomordowanych na „nieludzkiej zie-
mi”. – Chcemy też dziękować Bogu za sybira-
ków, którzy cudem wyszli z „domu niewoli” i 
powrócili na „Ojczyzny łono”, aby dać świa-
dectwo prawdzie – powiedział. Biskup polowy 
zaapelował o odrzucenie „patriotyzmu zapo-
mnienia”. – Jako uczniowie Jezusa jesteśmy 
zobowiązani do modlitwy i zachowania pa-
mięci o setkach tysięcy naszych rodaków de-
portowanych w głąb sowieckiej Rosji, pomor-
dowanych i poległych na „nieludzkiej ziemi”. 
Trzeba też powiedzieć zdecydowane „nie” 
tym, którzy nadal kłaniają się okolicznościom, 
a nie potrafią zdobyć się na słowa prawdy – 
podkreślił.
Ordynariusz wojskowy zachęcał, aby modli-
twa za Sybiraków była okazją „do umocnie-
nia nadziei, że poznamy prawdę i prawda nas 
wyzwoli – od nienawiści, od lęku o przyszłość, 
od uprzedzeń”. – Niech uzdrowiona prawdą 
pamięć o naszej historii będzie nauczycielką 
życia. Wszystkie trudne i ważne sprawy nasze-
go narodu – i te sprzed wielu lat i te dotyczące 
chwili obecnej powierzajmy z ufnością Bożej 
Opatrzności – zakończył.
Mszę św. koncelebrowali kapelani ordynaria-
tu polowego. W uroczystościach wzięli udział 
m.in. przedstawiciele Rodzin Katyńskich, człon-
kowie Fundacji „Golgota Wschodu”, między-
narodowej fundacji „Kresy – Syberia”, skupia-
jącej sybiraków z całego świata, gen. Stanisław 

Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Na-
rodowego, Cezary Grabarczyk, wice-
marszałek Sejmu, Tomasz Siemoniak, 
minister obrony narodowej, Marek 
Biernacki, minister sprawiedliwości, 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
miasta stołecznego Warszawy.
Po Mszy św. hymnem państwowym 
rozpoczął się apel pamięci. Odczyta-
ny został list prezydenta Bronisława 
Komorowskiego do uczestników 
uroczystości. Głos zabrali Stanisław 
Sikorski, sekretarza Zarządu Głów-
nego Związku Sybiraków, gen. dyw. 
Leon Komornicki, prezes Funda-
cji Poległym i Pomordowanym na 
Wschodzie oraz prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. 
Modlitwę międzyreligijną odmówi-
li ks. kmdr Janusz Bąk, kapelan ordynariatu 
polowego, ks. płk Michał Dudicz, kanclerz 
prawosławnego ordynariatu wojskowego, ks. 
ppor. Dawid Banach, przedstawiciel ewange-
lickiego duszpasterstwa wojskowego, rabin 
Maciej Pawlak, przedstawiciel Naczelnego Ra-
bina Polski oraz imama Nezar Sharif, z muzuł-
mańskiego związku wyznaniowego.

Epitafi um katyńskie

Kilka godzin wcześniej, z udziałem prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, odbyła się uro-
czystość odsłonięcia epitafium katyńskiego 
w powstającym w warszawskiej Cytadeli Mu-
zeum Katyńskim. Poprzedzającej odsłonięcie 
epitafium uroczystości modlitwie w intencji 
pomordowanych przewodniczył bp Józef 
Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. 
Uroczystość rozpoczęła się od odegrania Ma-
zura Dąbrowskiego. Przybyłych na Cytadelę 
gości przywitał prof. Zbigniew Wawer, dyrek-
tor Muzeum Wojska Polskiego. Prof. Wawer 
zwrócił szczególną uwagę na liczną reprezen-
tację członków korpusu dyplomatycznego, 
obecnych na uroczystości, wyraził nadzieję, że 
jest to dowód na to, że prawda o zbrodni ka-
tyńskiej nie jest wyłącznie sprawą Polski.
– Jednym z najważniejszych fundamentów 
wolnej Polski było dochodzenie prawdy o Ka-
tyniu i umacnianie pamięci o zbrodni katyń-
skiej – powiedział Bronisław Komorowski. 
Prezydent przypomniał, że jako wiceminister 
obrony narodowej przyczynił się do utworze-
nia zalążków Muzeum Katyńskiego, które włą-
czone zostało do Muzeum Wojska Polskiego. 
– To był rok 1993, kiedy powstało Muzeum 
Katyńskie w wyniku decyzji, że to Wojsko 
Polskie, które świadomie wracało do tradycji, 
do roli fundamentu polskiej niepodległości 
i obrońcy polskiej wolności tak jak ci, którzy 
zginęli w Katyniu – objęło swoisty i patronat,
i pierwszeństwo w działaniach na rzecz utrwa-

lenia tej pamięci, także poprzez uczynienie 
Muzeum Katyńskiego częścią Muzeum Wojska 
Polskiego – powiedział. Przypomniał także, że 
wojsko włączyło się w budowę pomnika Po-
ległym i Pomordowanym na Wschodzie, po-
przez zbieranie łusek od pocisków artyleryj-
skich, z których odlano pomnik.
Wspominając historię upamiętnienia ofiar 
zbrodni katyńskiej Komorowski przywołał 
rok 2000 i otwarcie cmentarzy w Charkowie, 
Katyniu i Miednoje, przypomniał, że przed 
dwoma laty otwarty został czwarty cmentarz,
w Bykowni pod Kijowem. Przywołał osobę An-
drzeja Przewoźnika, sekretarza Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, jednej z ofiar ka-
tastrofy smoleńskiej, który w walny sposób 
przyczynił się do powstania nekropolii.
Podczas uroczystości Andrzej Kunert, sekre-
tarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
przekazał prof. Wawerowi listę ofiar zbrodni 
katyńskiej oraz symbolicznie trzy przedmioty 
odnalezione w dołach śmierci.
Modlitwę w intencji pomordowanych na 
Wschodzie poprowadził bp Józef Guzdek, Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego wraz z nim mo-
dlili się bp Jerzy Pańkowski, prawosławny or-
dynariusz wojskowy, bp Mirosław Wola, na-
czelny ewangelicki duszpasterz wojskowy oraz 
rabin Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski.
– Niech ta dzisiejsza modlitwa będzie umacnia-
niem nadziei, że poznamy prawdę, a prawda nas 
wyzwoli od nienawiści, od lęku o przyszłość, od 
uprzedzeń. Niech uzdrowiona prawdą pamięć
o naszej historii będzie nauczycielką życia. 
Wszystkie trudne i ważne sprawy te sprzed wie-
lu lat i te z chwili obecnej powierzajmy Bożej 
Opatrzności – powiedział bp Guzdek.
Po modlitwie prezydent odsłonił epitafium
z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej. Podczas 
uroczystości Chór Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego WP odśpiewał „Modlitwę obo-
zową”, nieformalny hymn Sybiraków.

kes Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f S
tę

pk
ow

sk
i

Odsłonięcie epitafium katyńskiego na Cytadeli oraz Msza św. i apel pamięci 
pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie były głównymi 
punktami warszawskich obchodów 75. rocznicy agresji sowieckiej na Pol-
skę. Eucharystii pod pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 
przewodniczył bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. W homi-
lii przekonywał, że tylko prawda pozwala na przebaczenie i daje wolność 
od nienawiści, lęku o przyszłość i uprzedzeń. 
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O godzinie trzeciej w nocy z 16 na 17 września 1939 r. Wacław Grzybow-
ski, ambasador RP w Moskwie, został wezwany do ludowego komisaria-
tu spraw zagranicznych ZSRR, gdzie Wladimir Potiomkin, wiceminister 
spraw zagranicznych, odczytał treść noty podpisanej przez Wiaczesława 
Mołotowa, przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych. Była w niej 
m.in. mowa, że w wyniku działań wojskowych państwo polskie i jego 
rząd, a także Warszawa jako stolica Polski „przestały faktycznie ist-
nieć”. Wobec tego „straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy ZSRR
a Polską”. Dlatego Armii Czerwonej nakazano „przekroczyć granice i wziąć 
pod swoją opiekę życie i mienie ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej 
Białorusi”, która w tej sytuacji „została pozostawiona własnemu losowi”. 
Nota stwierdzała, że Rządowi Sowieckiemu przyświecały dobre intencje: 
„uwolnienie narodu polskiego od nieszczęsnej wojny, w którą wepchnęli 
go nierozsądni przywódcy i umożliwienie mu życia w pokoju”.

Nóż wbity w plecy RzeczypospolitejNóż wbity w plecy Rzeczypospolitej

Ambasador odmówił przyjęcia do wiadomo-
ści noty, protestując przeciw jej treści i for-
mie. Stwierdził m.in. że Głowa Państwa i rząd 
przebywają na terytorium RP i funkcjonują,
a stwierdzenia o sytuacji w jakiej rzekomo zna-
lazły się mniejszości są bezpodstawne. Dobit-
nie zaakcentował, że „suwerenność państwa 
istnieje tak długo, jak długo żołnierze armii 
regularnej walczą”. O godzinie piątej, po po-
wrocie do ambasady, wysłał depeszę, zawia-
damiając rząd RP o tym, co się stało. O tej sa-
mej godzinie Grupy Uderzeniowe sowieckich 
armii wchodzących w skład dwóch frontów: 
Białoruskiego i Ukraińskiego, rozlokowanych 
wzdłuż liczącej 1407 km granicy polsko-so-
wieckiej, otrzymały rozkaz jej przekroczenia; 
zaatakowały strażnice KOP-u, które nie były w 
stanie obronić się przed naporem miażdżącej 
siły. Przeznaczone do wtargnięcia w pierwszej 
fali na terytorium RP formacje sowieckie liczy-
ły łącznie: 466 516 żołnierzy, dysponowały 
poważną siłą broni pancernej: 2214 czołgów, 
635 samochodów pancernych.
Niespełna miesiąc wcześniej Europa doznała 
szoku, kiedy Trzecia Rzesza, która na swym 
terytorium (także w zagarniętej Austrii i czę-
ści Czechosłowacji) prowadziła bezwzględną 
walkę z komunizmem, uważając go za zarazę 
zagrażającą światu, wyciągnęła rękę do swe-
go, wczoraj śmiertelnego wroga – 23 sierpnia 
w Moskwie został podpisany pakt Ribben-
trop-Mołotow. To, co się stało 17 września 
było owocem tego aktu. Rzeczpospolitej, 
zmagającej się z niemieckim najeźdzća, został 
„wbity nóż w plecy”. Agresja ZSRR na Polskę 
stała się politycznym i militarnym faktem.

Bić się czy nie bić?

Pierwszy impet sowieckiego uderzenia sta-
nowił zaskoczenie. Także w Kołomyi na Po-
kuciu, miejscu postoju Naczelnego Wodza 
marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. To tam, 
na tzw. przedmościu dniestrowym, tworzył 
się kresowy szaniec polskiej obrony, na któ-
rym miano trwać, aż do czasu rozpoczęcia 
przez aliantów ofensywy na zachodzie.
Rankiem 17 września, kiedy nadeszła wiado-
mość o zdradzieckim czynie ZSRR, z którym 
Rzeczpospolita podpisała pakt o nieagresji 
(25 lipca 1932), Naczelny Wódz podjął de-

cyzję o podjęciu walki. Jednak w miarę na-
pływu niekorzystnych informacji o liczbie
i potencjale wojskowym sowieckich oddzia-
łów, w toku dramatycznych dyskusji zaczął 
w sztabie Naczelnego Wodza kształtować 
się pogląd, że siła uderzenia sowieckiego jest 
tak duża, że przekreśla możliwość stawienia 
skutecznego oporu do czasu ofensywy alian-
tów. Co należało zrobić? Jakie podjąć decy-
zję? Wieczorem, ok. godz. 22.00 Naczelny 
Wódz wydał rozkaz: „Sowiety wkroczyły. 
Nakazuję ogólne wycofanie się na Rumunię 
i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewika-
mi nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich 
strony lub próby rozbrojenia. (…).
Rozkaz ten wywołał wiele zamieszania. 
Część oddziałów związana było walką z na-
cierającymi od świtu Sowietami. Nie mogły 
go realizować oddziały znajdujące się daleko 
od południowych granic RP. Rozkaz ten da-
wał wolną rękę dowódcom, którzy znaleźli 
się w styczności z oddziałami sowieckimi. 
Do części w ogóle nie dotarł. Dziś przeważa 
pogląd, że był to rozkaz słuszny, świadczący
o dalekowzroczności marszałka Rydza-Śmi-
głego. Był on już wtedy przekonany, że kam-
pania wrześniowa to tylko prolog kolejnej 
wielkiej wojny, w której Polska czynem zbroj-
nym musi zaznaczyć swą obecność. Uważał, 
że w obliczu agresji kolejnego najeźdźcy 
należy uniknąć „czołowego” zderzenia, któ-
re przyniesie trudne do oszacowania ofiary. 
Trzeba jak największą liczbę żołnierzy wy-
prowadzić poza granice Polski, aby tam od-
tworzyć armię, która wróci do ojczyzny, jako 
współuczestnik przyszłego, nieuchronnego 
zwycięstwa koalicji zachodnich demokracji.
Także nie z tchórzostwa lub chęci ratowania 
własnej skóry, jak to często wywodziła histo-
riografia PRL-u, ale z poczucia odpowiedzial-
ności za przyszły los Polski, najwyższe władz 
RP w obliczu sowieckiej agresji podjęły decy-
zję o przeniesieniu swej siedziby poza granice 
kraju. Nastąpiło to w nocy z 17 na 18 wrze-
śnia z chwilą przekroczenia granicy polsko-
rumuńskiej. Co by się zdarzyło, gdyby takiej 
decyzji nie podjęły? Śmierć na polu walki? 
Niewola? Wymuszona kapitulacja? Każde
z tych rozwiązań rujnowałoby porządek kon-
stytucyjny, komplikowało międzynarodowe 
formy reprezentacji państwowej. Przywódcy 

RP przekraczając granicę polsko-rumuńską 
nie byli w najmniejszym stopniu świadomi, że 
rozpoczyna się kolejny akt polskiego drama-
tu 1939 roku. Wbrew sojuszniczemu układo-
wi Rumuni nie zezwolili, aby władze polskie 
swobodnie przejechały przez ich terytorium
w drodze do Francji, internowali je.

Żołnierze niewypowiedzianej wojny

Przez lata wojna ta była białą plamą polskiej 
historiografii. Dziś wiemy o niej dużo, ale 
wciąż za mało. Także o nich, obrońcach do-
mowych progów i Bożych ołtarzy przed agre-
sją Związku Sowieckiego – zaprzysięgłego 
wroga Rzeczypospolitej. Przyjmowali walkę, 
stawiali opór, inicjowali działania. Straty Ar-
mii Czerwonej wyniosły ok. 6,5 tys. poległych, 
4,4 tys. rannych; 86 zniszczonych lub uszko-
dzonych czołgów. Znaleźli godne miejsce
w tradycji oręża polskiego, w dziejach żołnier-
skiego honoru.
28 września 1939 r. został podpisany w Mo-
skwie niemiecko-sowiecki układ o granicach
i przyjaźni – rozbiór Polski. Linia demarkacyjna 
została wyznaczona na Bugu i Sanie, protokół 
dodatkowy (4 X 1939) wytyczył dokładnie bieg 
granicy niemiecko-sowieckiej. Z terytorium RP 
zagarniętego przez Sowietów wyłączono Wil-
no, „ofiarując” je Litwie (wkrótce wcielonej do 
ZSRR), pozostałą część przyłączono do repu-
blik Białoruskiej i Ukraińskiej. Postanowienia 
te usankcjonowały plebiscyty przeprowadzone 
pod kontrolą NKWD. Ich pozytywny wynik był 
z góry przesądzony. Rozpoczęły się „reformy” 
polityczne i gospodarcze – na sowiecką modłę. 
Trwała ścisła współpraca policji politycznych: 
rosyjskiego NKWD i niemieckiego gestapo. Zbli-
żał się rok 1940. Dla Polaków pierwszy rok bez 
niepodległej ojczyzny.
Już na jego początku, w lutym, na terenach 
wcielonych do ZSRR, miała miejsc pierwsza 
wielka deportacja ludności polskiej w dalekie 
rejony, na poniewierkę, katorżniczą pracę.
3 kwietnia nad katyńskim dołem śmierci 
stanęła pierwsza grupa jeńców – oficerów 
WP. Tak wyglądała realizacja sowieckiego za-
pewnienia, że Armia Czerwona wkracza na 
wschodnie terytorium RP, po to, aby „naro-
dowi polskiemu umożliwić życie w pokoju”.

Jędrzej Łukawy

75. rocznica agresji sowieckiej75. rocznica agresji sowieckiej

Spotkanie żołnierzy WehrmachtuSpotkanie żołnierzy Wehrmachtu
i Armii Czerwonej, Brześć, 22 września 1939 r.i Armii Czerwonej, Brześć, 22 września 1939 r.
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Na dzień podjęcia walki powstańczej w War-
szawie, w planie mobilizacyjnym Bataliono-
wi „Parasol” wyznaczono rejon koncentracji
w strefie ulic Młynarskiej, Karolkowej i Żyt-
niej, w dzielnicy Wola. Decyzja ostateczna 
została przekazana dowódcy oddziału w 
trzeciej dekadzie lipca 1944 roku. W ramach 
zgrupowania „Radosław”, do którego nale-
żały też oddziały „Zośka”, „Czata”, „Miotła”, 
„Pięść” i „Dysk”, spełniać miał rolę jednostki 
odwodowej Komendy Głównej Armii Krajo-
wej. Z uwagi na niedobory w stanie uzbroje-
nia oddziału, do walki w pierwszych dniach 
powstania zostały wyznaczone dobrze 
uzbrojone 3 plutony szturmowe, ze wspar-
ciem służby sanitarnej, motoryzacyjnej oraz 
kwatermistrzowskiej.
Koncentracja tych jednostek nastąpiła
w dniu 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 
16:00, na terenie Domu Starców przy ulicy 
Gibalskiego, niedaleko Cmentarza Kalwiń-
skiego. Dowódcom plutonów szturmowych, 
wydzielonych z trzech kompanii Batalionu, 
przydzielono określone odcinki działań bojo-
wych. Pierwsze strzały padły około godziny 
17:00. Patrole „Parasola” oczyszczały teren
z nieprzyjaciela, zdobywając broń, amunicję, 
samochody, biorąc jednocześnie pierwszych 
jeńców.
W ciągu następnych trzech dni stan osobo-
wy batalionu „Parasol” wzrósł z około 120 
do ponad 570 żołnierzy. Dołączyły do nie-
go własne zespoły odwodowe, pojedynczy 
żołnierze zdążający do rejonu koncentracji 
z odleglejszych dzielnic miasta, jak również 
pomniejsze grupy żołnierzy, które w mo-
mencie wybuchu powstania utraciły kontakt 
ze swymi macierzystymi oddziałami. Zaczęli 
też napływać ochotnicy, niezwiązani dotych-
czas z żadną formacją wojskową.
W pierwszej fazie walk plutony szturmowe 
„Parasola” obsadziły ulice Żytnią i Młynar-

Batalion Armii Krajowej „Parasol” z Katedrą Polową Wojska Polskiego łączą szcze-
gólne więzi. W czasie Powstania Warszawskiego w jej zachodniej wieży mieścił się 
punkt obserwacyjny pozwalający żołnierzom „Parasola” na śledzenie przemiesz-
czeń wojsk niemieckich. Z katedry również, jak mówią dziś kombatanci, „płynęła 
do nich posługa duchowa”. Byli i tacy, którzy właśnie w jej murach ślubowali so-
bie miłość aż do śmierci. 27 sierpnia br. w katedrze polowej jeszcze raz spotkali się 
razem, by modlić się w intencji swojego dowódcy, ppłk. Adama Borysa ps. „Pług”, 
w 28. rocznicę jego śmierci.  

„Parasol” w Powstaniu Warszawskim„Parasol” w Powstaniu Warszawskim

ską, do zbiegu ulic Ostroroga, Obozowej
i Ożarowskiej. Dowódca Batalionu wysunął 
też placówki na ulicę Wolską, do pałacyku 
Michlera przezwanego przez powstańców 
pałacykiem Michla, oraz obsadził barykadę
u zbiegu ulic Leszno i Żytniej.
Nieprzyjaciel nacierał wzdłuż ulic Wolskiej
i Górczewskiej, wspierany ciężkimi czołga-
mi oraz lotnictwem bombardującym. Walki 
Batalionu „Parasol” koncentrowały się na 
obronie i utrzymaniu skrzyżowania ulic Wol-
skiej i Młynarskiej oraz najbardziej wysunię-
tej placówki w pałacyku Michla, a następnie 
na obronie cmentarzy Kalwińskiego i Ewan-
gelickiego, które kilkakrotnie przechodziły
z rąk do rąk. W walkach tych „Parasol” po-
niósł bardzo ciężkie straty. Ciężko ranny zo-
stał dowódca Batalionu oraz wielu dowód-
ców kompanii, plutonów i drużyn. Straty
w zabitych wyniosły około 80 żołnierzy,
w tym kilka sanitariuszek.
9 sierpnia „Parasol” został wycofany z Woli 
na Stare Miasto, z krótkim postojem eta-
powym na terenie VIII bloku byłego obozu 
koncentracyjnego w warszawskim getcie, 
przy ulicy Gęsiej. Początkowo został zakwa-
terowany przy ulicy Freta 10, lecz staromiej-
ską bazą operacyjną batalionu stał się Pałac 
Krasińskich. „Parasol” podporządkowany zo-
stał jako oddział odwodowy dowódcy Grupy 
Północ, który skierował go do obrony odcin-
ka walk na terenie byłego getta oraz Pałacu 
Mostowskich. Brał również udział w walkach 
w stołecznym ratuszu, na terenie szpitala 
Jana Bożego, Państwowej Wytwórni Papie-
rów Wartościowych, w rejonach ulic Kon-
wiktorskiej, Bonifraterskiej, Długiej, w Pała-
cu Radziwiłłów i budynku Banku Polskiego, 
oraz w Pasażu Simonsa. Jego 2. Kompania 
przeprowadziła udane kontrnatarcie wzdłuż 
granicy getta, w stronę więzienia na Pawia-
ku, utrzymując przez dłuższy czas zdobyty 

teren.
W dniu 31 sierpnia „Parasol”, 
wraz z innymi oddziałami 
Grupy Północ, wziął udział
w natarciu na ulicy Bielań-
skiej, którego celem było 
przełamanie pozycji niemiec-
kich i przedarcie się do Śród-
mieścia. Niestety załamało 
się ono w ogniu niemieckich 
karabinów maszynowych, 
całkowicie ryglującym ulicę 
Bielańską i Przejazd. Ranni 
zostali trzej kolejni dowódcy 
oddziału, wśród nich jeden 
ciężko. Łącznie na Starym 
Mieście poległo około 120 

żołnierzy „Parasola”, a pośród nich dowódca 
1. Kompanii.
W dniu 1 września 1944 roku ciężko okale-
czony w walkach batalion, zgodnie z decyzją 
odwrotu podjętą przez dowódcę Grupy Pół-
noc opuszczenia staromiejskiej reduty, prze-
prawił się kanałami do Śródmieścia, z ro-
gu ulicy Długiej i placu Krasińskich, pod Mio-
dową, Krakowskim Przedmieściem i frag-
mentem Nowego Światu, do zbiegu z ulicą 
Warecką.
Po krótkim odpoczynku w Śródmieściu „Pa-
rasol”, a właściwie jego batalionowe szczątki 
skierowane zostały do walki na bliski Czer-
niaków. Stan osobowy oddziału wynosił 
na Czerniakowie niespełna 140 żołnierzy, 
wszedł więc w skład pozostałości Zgrupowa-
nia „Radosław” jako kompania. Obsadzono 
nią teren walk w rejonie ulic Ludnej, Solec, 
Okrąg i Wilanowskiej.
W krwawych zmaganiach o każdy niemal 
dom i każdą piwnicę ginęli lub padali ranni 
kolejni jej dowódcy i topniały szeregi żoł-
nierskie. W finale walk Niemcy zajęli cały 
teren Czerniakowa, z którego nielicznym 
żołnierzom „Parasola”, pod silnym ogniem 
nieprzyjaciela, udało się przedostać na pra-
wy brzeg Wisły. Część dostała się do niewoli
i w większości została wymordowana.
Pozostali przy życiu ewakuowali się kanałami 
na teren Mokotowa. Była to dla nich jedyna 
droga odwrotu. W sumie, w czerniakowskim 
piekle poległo 90 żołnierzy „Parasola” oboj-
ga płci, czyli 65% stanu wprowadzonego do 
walki na terenie tej dzielnicy. Grupa, która
o świcie 20 września 1944 roku dotarła na 
Mokotów liczyła zaledwie 33 żołnierzy, w tym 
9 dziewcząt. Sformowany z niej pluton, za-
kwaterowany w budynkach przy ulicy Odyńca 
25 i 27, w ciągu pierwszych czterech dni do-
konywał jedynie sporadycznych wypadów do 
wysuniętych placówek obronnych.
Koncentryczny atak sił niemieckich na Mo-
kotów rozpoczął się w dniu 24 września, 
w czasie którego część plutonu „Parasola” 
brała udział w walkach na terenie Królikarni
i przy ulicy Malczewskiego, w obronie pozy-
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Tradycje „Parasola” dziedziczyTradycje „Parasola” dziedziczy
Zespół Bojowy C Jednostki Wojskowej Zespół Bojowy C Jednostki Wojskowej 
Komandosów w LublińcuKomandosów w Lublińcu

Żołnierze z batalionu „Parasol” po wyjściu z kanału Żołnierze z batalionu „Parasol” po wyjściu z kanału 
na ul. Wareckiejna ul. Wareckiej
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cji przy ulicy Odyńca, od strony Alei Niepod-
ległości. 25 września w czasie silnego nalotu 
lotniczego, pod ruinami przysypana została 
druga część plutonu. Pozostali żołnierze zo-
stali wycofani na ulicę Czeczota, a w nocy
z 25 na 26 września przerzuceni na drugą 
stronę Parku Dreszera, na stanowiska u wylo-
tu ulicy Ursynowskiej w Aleje Niepodległości.
Do północy 27 września dowództwo obrony 
Mokotowa wzmacniało żołnierzami „Para-
sola” odcinki frontu na skrzyżowaniu ulicy 
Wiktorskiej z Kazimierzowską, następnie
w rejonie ulicy Bałuckiego, potem na ulicy Szu-
stra. Na tę ostatnią skierowany był bowiem 
silny atak niemieckiej piechoty, wsparty czoł-
gami. Na koniec powierzono im osłonę włazu 
kanałowego przy Szustra 6, poprzez który ru-
szyli w drogę powrotną do Śródmieścia.
Odwrót ten, niekiedy po pas w cuchnącej 
wodzie, trwał 17 godzin i zakończył się o go-
dzinie 17:00 wyjściem z włazu u zbiegu ulicy 
Wilczej i Alei Ujazdowskich, w dniu 28 wrze-
śnia. Ulokowano ich na kwaterach w ocala-

łym domu u zbiegu ulicy Wilczej 
i Kruczej. Na kwaterę tę dołączyli 
również inni żołnierze „Parasola”, 
pozostający we wrześniu w szpi-
talach przy ulicy Mokotowskiej 
55/57 oraz domu ozdrowieńców 
przy Mokotowskiej 48. Pozostali 
na niej do dnia kapitulacji Po-
wstania, po czym 4 października 
1944 roku przypadł im do prze-
bycia ostatni etap powstańczych 
losów – siedmiomiesięczna nie-
wola niemiecka.

Karolna Anna Kwaśniewska

Artykuł pochodzi ze strony inter-
netowej ze szkolnej izby pamięci 
Batalionu AK „Parasol” www.ba-
talionparasol.pl pod redakcją Spo-
łecznego Liceum Ogólnokształcące-
go nr 4 i Gimnazjum im. Batalionu 
AK „Parasol”.

W homilii ks. Jan Dohnalik, nawiązując do 
Ewangelii św. Mateusza (Mt 18, 15-20), 
podkreślał, że „nie można zbudować ludz-
kiej relacji bez umiejętności przyjmowa-
nia i stosowania upomnienia braterskiego. 
Zwrócił jednak uwagę, że upominać należy 
zawsze „w cztery oczy”. – To jest warunek 
podstawowy. Jeżeli ktoś nie umie uszano-
wać dobrego imienia drugiej osoby, wtedy 
najprawdopodobniej jego napomnienie nie 
przyniesie żadnego skutku – powiedział.
Ksiądz Kanclerz zauważył, że dzisiaj obawia-
my się napominać przyjaciół i bliskich. Napo-
mnienie jednak potrafi uratować wspólnotę, 
przyjaźń, a nawet życie innych. – Gdybyśmy 

Biskup polowy Józef Guzdek 7 września br. przewodniczył Mszy św. 
sprawowanej na terenie wojskowego kompleksu Legia Kozielska
w intencji polskich kawalerzystów. Eucharystię koncelebrowali ks. 
Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Polowej oraz ks. prał. ppłk Wiesław 
Okoń, kapelan Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. W obecno-
ści pocztów sztandarowych wspólnie modlili się oficerowie z Gar-
nizonu Warszawa z dowódcą gen. bryg. Wiesławem Grudzińskim, 
dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, kombatanci i ich rodziny, uczniowie szkół zwią-
zanych z tradycją kawaleryjską oraz miłośnicy jeździectwa.

umieli napominać, o ile wy-
padków drogowych byłoby 
mniej, bo ktoś nie wsiadłby 
po alkoholu za kierownicę – 
stwierdził ks. Dohnalik. Zda-
niem Księdza Kanclerza po-
winniśmy pokonywać wszelkie opory przed 
zwracaniem uwagi naszym bliskim, którzy 
błądzą w swoim postępowaniu. – Trzeba 
umieć przejść to, co trudne i budować to, co 
piękne – podkreślił ks. Dohnalik.
Po zakończeniu Eucharystii uczestniczy wzięli 
udział w dalszych uroczystościach. Nagrodzo-
no zwycięzców Kawaleryjskich Mistrzostw 
Polski „Zawody Militari” Memoriał Armii 

Krajowej, którzy następnie za-
prezentowali swoje umiejętno-
ści. Na warszawskim hipodromie 
można było również podziwiać 
paradę kawaleryjską, popisy ka-
skaderskie w wykonaniu grupy 
„East Riders Stunt Team” Huber-
ta i Andrzeja Kostrzewy, pokazy 
ujeżdżania i wyszkolenia żoł-
nierzy współczesnych jednostek 
wojskowych dziedziczących tra-
dycje kawaleryjskie oraz występy 
grup rekonstrukcyjnych. Odbył 
się również Kawaleryjski Konkurs 
Walki o nagrodę Ministra Obrony 
Narodowej.

Na trybunach oprócz znamienitych gości nie 
zabrakło licznie zgromadzonej młodzieży.
To właśnie do niej w szczególny sposób 
zwrócił się gen. Wiesław Grudziński w swoim 
przemówieniu. – Wasza obecność w kawa-
leryjskich apelach pamięci, w przemarszach 
konnych ulicami stolicy, a przede wszystkim 
bezpośrednie spotkania i rozmowy, które 
odbywacie z kombatantami to swoiste świa-
dectwo zdania egzaminu dojrzałości i do-
wód patriotyzmu – powiedział.
Finałem uroczystości był rodzinny festyn. 
Wśród atrakcji przygotowano m.in. konkur-
sy plastyczne i historyczne, prezentacje wy-
posażenia i uzbrojenia w wykonaniu grup 
rekonstrukcyjnych w umundurowaniu Legio-
nów Polskich oraz Stowarzyszenia Propago-
wania Wiedzy i Działań Antyterrorystycznych 
„BOA Warszawa”, przejażdżki na kucach i na 
tzw. segway’ach - dwukołowych transporte-
rach elektrycznych, gry sportowe i zręczno-
ściowe, a także smaczną i pożywną strawę: 
grochówkę, pajdę chleba wojskowego ze 
smalcem, a na deser polskie jabłka.

Karolina Anna Kwaśniewska

Święto Kawalerii PolskiejŚwięto Kawalerii Polskiej
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Grupa Rekonstrukcji Historycznej Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„Parasol” ze sztandarem„Parasol” ze sztandarem
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Eucharystii przewodniczył o. Dariusz Kantypo-
wicz OP, koordynator obchodów jubileuszo-
wych. Wraz z nim przy ołtarzu Pańskim stanę-
li: o. Witold Słabig OP, proboszcz parafii św. 
Dominika na Służewie, o. Andrzej Potocki OP, 
profesor Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
ks. prał. Ryszard Lewandowski, proboszcz 
parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
Modlitwie towarzyszył śpiew scholi składa-
jącej się z nowicjuszy zakonu Ojców Domini-
kanów na Służewie. W kościele na wspólnej 
modlitwie zgromadzili się powstańcy z ro-
dzinami, parafianie, a także członkowie gru-
py osób chorych i niepełnosprawnych dzia-
łającej przy parafii św. Dominika. Szóstego 
dnia każdego miesiąca spotykają się oni pod 
tablicą upamiętniającą miejsce męczeńskiej 
śmierci bł. o. Michała Czartoryskiego znajdu-
jącą się nieopodal parafii pw. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus.

Żył duchowością chwili

W homilii o. Witold Słabig podkreślił, że 
miejsce sprawowania Mszy św. stanowi 
pewnego rodzaju relikwię po bł. o. Micha-
le Czartoryskim. Ponieważ jego ciało uległo 
spaleniu, Kościół nie posiada żadnej innej 
pamiątki, która byłaby tak mocno związana 
z jego męczeńską śmiercią. – Ojciec Michał 
próbował żyć Ewangelią. Robił to w swoim 
stylu: obdarzony takimi a nie innymi talen-
tami, charyzmatami, historią swojego życia. 
I zdał ten najważniejszy egzamin: otrzy-
mał łaskę od Chrystusa, by naśladować Go 

Z obchodzoną w tym roku 70. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego zwią-
zana jest 70. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ojca Michała Czartoryskiego (1897-
-1944), dominikanina, jednego z kapelanów powstańczych. Z tej okazji w ko-
ściele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus na warszawskim Powiślu,
w pobliżu miejsca męczeńskiej śmierci Błogosławionego Dominikanina, 6 września 
2014 r. sprawowano uroczystą Mszę św. Przez jego wstawiennictwo modlono się
w intencji wszystkich zmarłych i żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. 

do końca, aż do przelania krwi – mówił.
Ojciec Witold Słabig zaznaczył, że od bł. o. 
Michała Czartoryskiego możemy uczyć się 
bycia chrześcijaninem „żyjącym duchowo-
ścią chwili”, który wie, że w życiu nie ma 
przypadków. Właśnie takim przysłowiowym 
„przypadkiem” o. Michał znalazł się na Tam-
ce, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. 
Ponieważ nie mógł wrócić do klasztoru, 
postanowił podjąć służbę kapelana wśród 
powstańców. – W porywie swojego serca 
odpowiedział na sytuację, którą zastał. Na 
modlitwie otrzymał od Boga światło, by 
podjąć decyzję: „Skoro już tutaj jestem, to 
powinienem zostać i służyć tym, którzy tej 
posługi najbardziej potrzebują” – powiedział 
o. Słabig.
Kaznodzieja przypomniał świadectwo jed-
nego z powstańców, który uczestniczył we 
Mszy św. sprawowanej przez o. Michała 
Czartoryskiego w okolicy ul. Tamka w Święto 
Wojska Polskiego, 15 sierpnia 1944 r.: „Uro-
czystość odbywała się w scenerii płonących 
domów, huków pękających pocisków, terko-
tu broni maszynowej i świście przelatujących 
„sztukasów”. Byliśmy zahipnotyzowani sto-
ickim spokojem o. Kapelana, celebrującego 
Mszę św., a następnie jego kazaniem. Gorą-
ce słowa otuchy uskrzydlały nas i mobilizo-
wały do największych wyrzeczeń, czuliśmy 
się jedną, wielką rodziną, walczącą o swój 
byt i godność”.
Ojciec Słabig podkreślił, że bł. o. Michał 
swoją siłę czerpał z modlitwy i Eucharystii. 
Był wierny Bogu, codziennym obowiązkom, 
przyrzeczeniom zakonnym i dlatego w go-
dzinie próby mógł wytrwać do końca. – Od 
tego zaczyna się heroizm w naszym życiu – 
stwierdził. Jego zdaniem bł. o. Michał uczy 
nas, że chrześcijanin powinien patrzeć na 
trudności, które przeżywa, jako na koniecz-
ny proces potrzebny nam do wydawania do-
brych owoców w naszym życiu. 
Po Mszy św. jej uczestnicy udali się w miej-
sce upamiętniające śmierć bł. o. Michała 
Czartoryskiego przy skrzyżowaniu ulic Tamka
i Smulikowskiego. Wspólnie modlili się za oj-
czyznę oraz poległych powstańców słowami 
modlitwy ułożonej przez ojca bł. o. Michała. 
Złożyli również wiązanki kwiatów i zapala-
li znicze pod tablicą pamięci. Dopełnienie 
obchodów jubileuszowych był koncert pio-
senek powstańczych w wykonaniu Kata-
rzyny Warno, który odbył się w parafii pw.
św. Dominika w Warszawie. 

Jego ciała nie zidentyfi kowano

Ojciec Michał Czartoryski urodził się 19 lute-
go 1897 r. w Pełkiniach koło Jarosławia. Na 
chrzcie nadano mu imiona Jan Franciszek.

18 września 1927 r., przyjął w Krakowie 
habit dominikański i rozpoczął nowicjat.
W zakonie otrzymał imię Michał. 25 wrze-
śnia 1928 r. złożył śluby zakonne, a już
w trzy lata później, w 1931 r., otrzymał świę-
cenia kapłańskie. Był wieloletnim wycho-
wawcą młodych dominikanów, gorliwym 
duszpasterzem, budowniczym klasztoru na 
Służewie. Gromadził wokół siebie środowi-
ska inteligencji, zajmował się III Zakonem św. 
Dominika, głosił rekolekcje. 
Wybuch Powstania Warszawskiego zastał 
o. Michała na Powiślu. Postanowił zostać 
kapelanem walczącego tam Zgrupowa-
nia AK „Konrad”. Większość czasu spędzał
w szpitalu zorganizowanym w piwnicach firmy 
„Alfa-Laval” u zbiegu ulic Tamki i Smulikow-
skiego, opiekując się rannymi, niosąc otuchę 
i posługę duszpasterską. W zorganizowanej 
przez siebie kaplicy sprawował Msze św.
W nocy z 5 na 6 września odziały III Zgru-
powania AK „Konrad” wycofały się z Powiśla 
do Śródmieścia. W szpitalu pozostali ciężko 
ranni żołnierze, kilka osób z personelu me-
dycznego, cywile i o. Michał. 
Po otoczeniu 6 września 1944 r. przez Niem-
ców powstańczego szpitala, mimo nale-
gań przyjaciół nie skorzystał z możliwości 
bezpiecznego opuszczenia placówki wraz 
z cywilnym personelem lecz pozostał z ran-
nymi powstańcami. W ostatnich chwilach 
życia modlił się na różańcu. Około godziny 
14.00 został rozstrzelany prawdopodobnie 
w piwnicy szpitala wraz z ciężko rannymi 
powstańcami. Ciała zabitych wywleczono 
na barykadę, oblano benzyną i podpalono. 
Rok później przeprowadzono ekshumację,
w celu przeniesienia ich do wspólnego gro-
bu dla powstańców. Ciała o. Michała Czarto-
ryskiego jednak nie zidentyfikowano. 
Ojciec Michał Czartoryski został beatyfi-
kowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II
13 czerwca 1999 r. w gronie stu ośmiu mę-
czenników II wojny światowej.

Karolina Anna Kwaśniewska

Został z nimi do końcaZostał z nimi do końca
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Uroczystości pod tablicą Uroczystości pod tablicą 
upamiętniającą męczeńską śmierćupamiętniającą męczeńską śmierć
bł. o. Michała Czartoryskiegobł. o. Michała Czartoryskiego
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„Krzyż trwa, choć zmienia się świat”
W Święto Podwyższenia Krzyża ze szczególnym nabożeństwem kontemplujemy 
Krzyż Chrystusowy. Uświadamiamy sobie jego zbawczą moc, znaczenie dla życia 
każdego chrześcijanina. Krzyż ten, osadzony niegdyś w twardym gruncie Golgoty, 
swoje korzenie zapuszcza w życie każdego ochrzczonego człowieka. Ukazuje swoją 
zbawczą siłę, prawdę o Bożej miłości i bliskości. Wyrażają to słowa wielkopostnej 
pieśni: „Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,/Na wieczne czasy bądźże pozdro-
wiony/ Z Ciebie moc płynie i męstwo,/W tobie jest nasze zwycięstwo”.

Była znakomitym punktem obserwacyjnym. 
Mogła, tak uważano, być wykorzystywaną 
do tego celu przez przeciwnika – wojska ro-
syjskie. Jej zawalenie spowodowało znaczne 
uszkodzenie bryły kościoła. Ojcowie Oblaci, 
którzy w 1936 r. objęli zespół pobenedyktyń-
ski, przywracając go z wolna do dawnej świet-
ności, przez lata bezskuteczne podejmowali 
starania, aby odbudować wieżę. Rok temu 
nastąpił przełom. Odbudowę rozpoczęto
w ramach unijnego projektu „Centrum Trady-
cji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z od-
nową zabytków Świętego Krzyża”. Wsparli go 
gospodarze – ojcowie oblaci, okoliczne samo-
rządy, przedsiębiorstwa, indywidualne ofiary 
wiernych. Wieża została zrekonstruowana 
na podstawie historycznych rycin i fotografii.
Do jej odbudowy użyto 660 ton kamienia
i ok. 30 ton stali. Kluczowym momentem prac 
rekonstrukcyjnych było umieszczenie przy po-
mocy 180 tonowego dźwigu czterech elemen-
tów hemu wieży – każdy z nich ważył 30 ton. 
„Krzyż trwa, choć zmienia się świat” – pod 
takim hasłem w niedzielę 7 września na Świę-
tym Krzyżu odbyły się uroczystości zakończe-
nia prac rekonstrukcyjnych i poświęcenia od-
budowanej po stu latach wieży kościelnej.
„Chrystusowy krzyż, czczony od wieków na 
tym wzgórzu, wzywa nas do uwolnienia się 
od samych siebie, wzywa do budowania 
wspólnoty z innymi. Uczy nas kultury daru, 
który jest prawdziwym błogosławieństwem 
dla tego, kto daje i kto otrzymuje” – mówił 
podczas porannej Mszy św., transmitowanej 
z Sanktuarium Krzyża Świętego przez Polskie 
Radio, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, pasterz die-
cezji sandomierskiej, na terenie której znajdu-
je się to słynne miejsce. 
Na rozległej polanie u stop świątyni zgroma-
dziło się kilka tysięcy wiernych: duchowieństwo
z diecezji sandomierskiej i sąsiednich, kieleckiej 
i radomskiej, poczty sztandarowe, przedstawi-
ciele władz, samorządów, rozmaitych struktur 
życia publicznego, przybysze z różnych stron 
Małopolski. Przygrywała orkiestra wojskowa 
z Kielc. Mszy św. przewodniczył abp Andrzej 
Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński,
w latach 2002–2009 biskup sandomierski, nie-
gdyś kapelan Ordynariatu Polowego – kanclerz 
Kurii Polowej. W homilii przypominał duchowe 
znaczenie sanktuarium, jego rolę i znaczenie 
w dziejach Kościoła, narodu, Małopolski. Mó-
wił m.in. o „logice krzyża”, jego obecności
w codzienności naszego życia poprzez dzieła 
miłosierdzia, umiejętność wzajemnego prze-
baczanie oraz ducha miłości. 
Pokryty miedzią hełm zrekonstruowanej, mo-
numentalnej kamiennej wieży zwieńczył krzyż. 
Znowu jaśnieje ponad świętokrzyską krainą, 
jej mieszkańcom wskazuje drogę na szczyt Ły-
śca – małopolskiej Góry Podwyższenia Krzyża, 
aby tam w pokorze, z sercem czystym, mogli 
nawiedzić relikwię Krzyża z Golgoty – miejsca 
chwały i zwycięstwa Chrystusa, znaku naszej 
nadziei, która sięga wieczności. 

 Jędrzej Łukawy 

Ogień zaprószył brat zakonny, nakręcający 
zegar umieszczony na jednej z dwóch kościel-
nych wież. Podjęciu odbudowy nie sprzyja-
ła trudna sytuacja gospodarcza i polityczna 
chylącej się ku upadkowi Rzeczpospolitej, 
m.in. po trzecim zaborze opactwo wraz ze 
świętokrzyską krainą zostało wcielone do ce-
sarstwa austriackiego. Dzieło odbudowy spa-
lonej świątyni zakończono dopiero w 1806 r. 
Zaniechano rekonstrukcji dwu zniszczonych 
wież, wzniesiono jedną, nader okazałą. Jej 
projektantem był ks. Józef Karsznicki, niezwy-
kle utalentowany architekt amator. Do dziś 
w Świętokrzyskiem i Sandomierskiem można 
oglądać dzieła jego talentu, wysoko oceniane 
przez historyków sztuki: świątynie, budynki 
kościelne, dwory. Jednym z nich była baro-
kowa w swej formie wieża świętokrzyskiego 
opactwa. Wchodziło się na nią po 112 scho-
dach, początkowo kamiennych, potem cegla-
nych, w partii szczytowej drewnianych. Trud 
wspinaczki nagradzał widok, jaki się rozciągał 
z ganku umieszczonego pod kopułą wieży. Po-
dobno w pogodny dzień, kiedy patrzyło się ku 
południowi, na dalekim horyzoncie majaczyło 

pasmo Karpat. Przez dziesiątki lat wyniosła 
klasztorna wieża stanowiła charakterystycz-
ny element tej części Małopolski. Tym, któ-
rzy spoglądali w stronę Łyśca sygnalizowała
i przypominała o jego najważniejszym punk-
cie: klasztorze, miejscu obecności czcigodnych 
relikwii Chrystusowego Krzyża.
Wkrótce po wybuchu I wojny świtowej region 
świętokrzyski stał się teatrem działań wo-
jennych. To wtedy, 31 października 1914 r., 
wojska austro-węgierskie, które zajęły klasz-
tor, wysadziły w powietrze barokową wieżę. 

Krzyż Chrystusowy to fundament chrześcijań-
stwa. Dlatego Kościół tak wielką wagę przy-
wiązuje do czci oddawanej relikwiom Krzyża 
świętego. Cząstki krzyża z Golgoty, „na którym 
zawisło zbawienie świata”, odnalezionego 
przez św. Helenę, matkę cesarze Konstantyna 
Wielkiego, są najbardziej czczonymi relikwia-
mi chrześcijaństwa. Rozproszone są po całym 
świecie. W Polsce znajdują się w wielu świą-
tyniach. Pośród nich jest sześć sanktuariów 
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego: na Świętym 
Krzyżu, w Lublinie, Elblągu, Jeleniej Górze, 
Klebarku Wielkim oraz Wałbrzychu. Najsław-
niejszym z nich, najstarszym i najbardziej 
szacownym jest małopolskie sanktuarium na 
Świętym Krzyżu w masywie Gór Świętokrzy-
skich. Na szczycie góry, zwanej Łyścem, już 
w XI wieku wzniesiono słynne opactwo be-
nedyktyńskie, które odegrało znacząca rolę 
w chrystianizacji Małopolski i umacnianiu w 
niej wiary. To właśnie tam, na Łysiec, niegdyś 
miejsce pogańskiego kultu (potwierdzone-
go badaniami archeologicznymi), za sprawą 
Emeryka, węgierskiego królewicza, syna św. 
Stefana, ojca węgierskiej państwowości, miała 

– wedle legendy – trafić cząstka relikwii Krzyża 
świętego; otaczana jest przez wieki niesłab-
nącą czcią. Relikwia przechowywana jest w 
barokowej kaplicy Krzyża Świętego, w złotym 
relikwiarzu w kształcie krzyża jerozolimskiego 
– podwójnego krzyża, którego wyższe ramię 
jest krótsze od dolnego. Krzyż ten przez wieki, 
do czasów kasaty opactwa w 1819 r., stanowił 
symbol benedyktynów świętokrzyskich.
Rok 1777 w szczególny sposób odcisnął się 
w dziejach opactwa. 26 października pożar 
doszczętnie zniszczył starożytną świątynię. 
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W opowiadaniu krakowskiego historyka
i dziennikarza, Czesława Niemczyńskiego – 
„Pętla” oprawca Stiepan opowiada, jak mor-
dował tej wiosny 1940 r.: „– Jestem starym 
człowiekiem, mam prawo nie pamiętać!” – 
wykrzykuje w pewnej chwili. Jedną z ofiar jed-
nak zapamiętał: „On powiedział tylko jedno 
słowo: podażdi (poczekaj) i przeżegnał się po 
swojemu, inaczej niż u nas popi, i sam podał 
ręce do tyłu. Nie wyrywał się”.
Czy był to jeden z 53. oficerów z listy wywo-
zowej nr 54/3 z Kozielska? A może kapelan 
wojskowy? A może był to Brat Dominik Igna-
cy Drabczyński? – zastanawia się w kontekście 
tego opowiadania O. Salezy Bogdan Brzuszek 
OFM, autor jego udokumentowanej biogra-
fii – „Brat Dominik Ignacy Drabczyński OSM 
wierny syn św. Franciszka z Asyżu i męczennik 
Katynia (1916-1940)”.
Ostatnich chwil życia Brata Dominika nie zna-
my dotąd. Tę tajemnicę kryją nieujawnione 
sowieckie archiwa w Moskwie – teczki per-
sonalne oraz protokoły prowadzonych przez 
funkcjonariuszy NKWD przesłuchań więźniów. 
Nie odnaleziono także ręcznego bagażu ofi-
cerów z Kozielska – może tam też kryły się 
dotąd nieznane tajemnice? Teczki, węzełki, 
worki, odwożone ciężarówką z Katynia z nie-
wiadomym przeznaczeniem, z pewnością by 
„przemówiły”…
Lata dzieciństwa i nauki franciszkańskiego mę-
czennika w rodzinnym mieście św. Jana Kan-
tego – Kętach, zostały bardzo szczegółowo 
udokumentowane. Podobnie lata nowicjatu 
w klasztorze w Pilicy. Dobrze znany badaczom 
jest także okres studiów młodego kleryka
w Krakowie; studia humanistyczno-filozoficz-
ne u Braci Mniejszych Kapucynów. Brak do-
kumentacji daje o sobie znać w odtworzeniu 
losów brata Dominika w obozie selekcyjnym 
NKWD w Szepietówce oraz w Kozielsku, do-
kąd został przewieziony.
Mimo tych trudności badawczych o. Brzuszek, 
współbrat brata Dominika, nie ustaje w do-
chodzeniu prawdy o męczeństwie „naszego 
św. Franciszka” – jak o nim mówili koledzy se-
minaryjni. Bo, że był męczennikiem za wiarę 
i katolicką ojczyznę, nie ma wątpliwości nikt, 
kto się z nim zetknął. 
– Podejmując ten temat, pisze autor biogra-
fii Brata Dominika Drabczyńskiego, O. Salezy 
Bogdan Brzuszek, spełniam prośbę o. Cypriana 
Ochońskiego, o. Mieczysława Kierzkowskiego 
i o. Kasjana Kutyby, współbraci Brata Domi-

Spieszyli się. – Bystriej, bystriej, poganiani przez komandira
z NKWD. Działali jak bezduszne automaty, ze zbrodniczą precyzją. 
Pętla na ręce, strzał w potylicę. A potem stosy martwych ciał w 
wojskowych płaszczach z piwnicy smoleńskiego aresztu wiezione 
do dołów w Kozich Górach koło Katynia. – Jednego pamiętam, 
mówi ten, „którego oficjalnie przez pół wieku nie było”. Teraz 
pyta z tą samą niewolniczą wiarą „w górę”, która nie tylko chciała 
zabić Boga – by zająć Jego miejsce – ale i Jego wierne sługi: „Czy 
przyjdzie polecenie z góry, że mam być?”... 

nika oraz świadków jego życia zakonnego
i seminaryjnego, którzy każdy z osobna swego 
czasu prosili mnie, abym, gdy nadejdzie tego 
pora, zajął się sprawą jego beatyfikacji, bo jest 
on męczennikiem.
Ignaś, nazywany tak przez liczne starsze ro-
dzeństwo, urodził się 8 listopada 1916 r. w Kę-
tach. Był synem Ignacego i Marii z domu Kin-
dler. Na chrzcie świętym otrzyma imiona po 
rodzicach: Ignacy Marian. Szkołę podstawową 
ukończył w Kętach. Do gimnazjum uczęszczał 
w Bielsku. Po szóstej klasie gimnazjalnej wstą-
pił do Zakonu Braci Mniejszych. 29 sierpnia 
1934 r. rozpoczął nowicjat w Pilicy. Po roku 
nowicjatu, 30 sierpnia 1935 r. złożył pierwsze 
śluby zakonne. W latach 1935- 1938 przeby-
wał w Krakowie w klasztorze św. Kazimierza. 
W 1938 r. po wakacjach przybył do klasztoru 
w Wieliczce gdzie 8 września złożył uroczyste 
śluby wieczyste na ręce magistra kleryków
o. Ferdynanda Sobanka. W Seminarium wła-
snego Zakonu pod wezw. św. Bonawentury 
rozpoczął studia teologiczne.
We wrześniu 1939 r. Brat Dominik, za zgodą 
przełożonych, zgłosił się jako ochotnik sani-
tariusz do szpitala polowego Armii „Lublin”,
w Chełmie Lubelskim. 
Jak się znalazł w Szepietówce, jak egzystował 
w Kozielsku? Tutaj z pomocą autorowi biogra-
fii, per analogiam, przyszły liczne świadectwa 
ocalonych, notatki znalezione podczas ekshu-
macji przy ofiarach, listy z obozu.
Franciszkański kleryk szedł na Golgotę Wscho-
du w habicie zakonnym, na który zarzucił woj-
skową pelerynę z dystynkcjami porucznika. 
Pewnie miał, jak pisze o. Brzuszek, pod ową 
peleryną „koronkę seraficką” – rodzaj francisz-
kańskiego różańca.
Ta wojskowa peleryna, jak domniemywa au-
tor biografii, przesądziła o jego „losowym 
awansie” na kapelana wojskowego w stopniu 
porucznika. Chociaż nie był jeszcze księdzem, 
tylko klerykiem. Gdy znalazł się w niewoli 
sowieckiej w Szepietówce, enkawudziści od-
dzielili szeregowych żołnierzy od oficerów. 
Wystarczyła oficerska peleryna, by podzielił 
los oficerów, zamordowanych w Katyniu. Jako 
duchowny, syn kupca, w oczach oprawców 
uchodził za największego „wroga ludu”. A bez-
bożna ideologia, która miała przecież „uwol-
nić świat od religijnego zabobonu” dążyła do 
„pierekowki dusz” na swoją szatańską miarę. 
W sanatorium im. Gorkiego w Kozielsku, prze-
kształconego z prawosławnego monastyru, 

działały przecież tak mefistofeliczne postaci 
jak najlepszy agent NKWD – Wasilij Zarubin. 
Jak pisze ocalony z Kozielska prof. Stanisław 
Swianiewicz, dzięki wyrafinowanej grze ope-
racyjnej udało się Zarubinowi „pańską klasą” 
i światowym obyciem zwieść niektórych pol-
skich oficerów. Przewodził tam grupie specjal-
nych „praczy mózgów”, którzy chcieli wyrwać 
z dusz polskich wojskowych wiarę w Jezusa 
Chrystusa, jedynego Boga. Polacy okazali się 
„niereformowalni”, jak donosił Zarubin Berii. 
Za tę wierność czyli „niereformowalność” za-
płacili męczeńską krwią w Katyniu i wielu in-
nych miejscach Golgoty Wschodu…
Zachowała się we wspomnieniach starszej sio-
stry Ignasia Drabczyńskiego, Marii Sztukowej, 
relacja: „W październiku [1939] pisał z Koziel-
ska list do Prowincjała w Krakowie i dołączył 
kartkę dla Mamy. Prowincjał posłał oba te listy 
Mamie. Przyszły w styczniu [1940]. Niewiele 
pisał, na zmiętym pakunkowym papierze. Do 
Ojca Prowincjała: że choć jest tak daleko, ale 
jest zawsze wiernym synem św. Franciszka,
a do Mamy, że już bardzo zimno, ale ma na-
dzieję, że będzie lepiej. A potem już nic…”.
O świadomym, nieugiętym podążaniu brata 
Dominika drogą ofiary za braci w mundurach 
i ojczyznę świadczy relacja żołnierza z Szepie-
tówki, który uciekł z obozu i wrócił do rodzin-
nych Kęt. Zaproponował on swojemu kraja-
nowi wspólną ucieczkę. Usłyszał odpowiedź 
odmowną: „będzie, co Bóg przeznaczy”
Zachowały się świadectwa, które pokazują jak 
młody kleryk konsekwentnie podążał drogą 
świętości. Szerzy się nawet prywatny kult bra-
ta Dominika. Antoni Madejski, kolega z semi-
narium, w 1994 r. wyznał:
Jestem nim zauroczony. W chwilach trudnych 
modlę się do niego o wstawiennictwo u Boga. 
Uważam go za jednego z najpiękniejszych lu-
dzi, których spotkałem w życiu.
Jakże poruszająco dziś brzmi, w świetle męczeń-
skiej śmierci Brata Dominika Drabczyńskiego
w Katyniu, wspomnienie jego starszego brata, 
ks. Mieczysława Drabczyńskiego (zm. w 1953 r.).
Kapłan wspominał, że brat zwierzał mu się, że 
pragnie zostać apostołem w Rosji…
Krew męczenników wspomaga – w porządku 
nadprzyrodzonym – heroiczne wysiłki tych, 
którzy podejmują się dziś – w duchu objawień 
fatimskich – misji „nawrócenia Rosji”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

*  W 2007 r. prezydent Lech Kaczyński awansował 
pośmiertnie Brata Dominika Drabczyńskiego na 
stopień kapitana. I choć śp. prezydent poszedł for-
malnie tropem zachowanych mylnych przekazów, 
uznając go za kapelana wojskowego, to przecież 
w sensie duchowym, franciszkański męczennik 
należy do rodziny oficerów, których jako wierny 
syn św. Franciszka nie opuścił w godzinie próby.
Z 53. z nich został wrzucony do dołu śmierci nr. 8. 

„Będzie, co Bóg przeznaczy”„Będzie, co Bóg przeznaczy”

Dominik Ignacy Drabczyński – franciszkański kleryk z przedostatniej listy Dominik Ignacy Drabczyński – franciszkański kleryk z przedostatniej listy 

wywozowej (nr 54/3) z Kozielskawywozowej (nr 54/3) z Kozielska
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Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Ks. Stanisław Matzner 
urodził się 31 marca
w 1891 r. w Dębicy.
W 1901 r. podjął naukę 
w Gimnazjum w Jaśle. 
W 1909 r. zdał matu-
rę i wstąpił do Semi-
narium Duchownego 
w Przemyślu. 13 lip-

ca 1913 r. otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk biskupa przemyskiego Józefa Sebastia-
na Pelczara. Po uzyskaniu święceń został wi-
kariuszem w Parafii Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Gorlicach. W 1915 r. otrzy-
mał powołanie do służby wojskowej w armii 
austro-węgierskiej z przydziałem do garni-
zonu w Olkuszu. 1 listopada 1918 r. wstąpił 
do Wojska Polskiego. W tym samym dniu 
w Kluczach pod Olkuszem przyjął przysięgę 
na wierność Rzeczypospolitej od żołnierzy 
austriackiego 1 galicyjskiego pułku ułanów, 
który przeformował się na 8 pułk ułanów.
Ksiądz Matzner został kapelanem w Wojsko-
wym Szpitalu Zakaźnym w Olkuszu, gdzie 
przebywali chorzy na tyfus żołnierze polscy 
i zdemobilizowani austriaccy. Pełniąc po-
sługę kapelańską w tym szpitalu – dużym 
i przepełnionym, sam zapadł na tyfus. Po 

wyzdrowieniu został kapelanem Będzińskie-
go Okręgu Wojskowego w Będzinie, w któ-
rym w owym czasie formowały się oddziały 
ochotników. Zajmował się zbiórką pieniędzy 
i materiałów na rzecz żołnierzy walczących 
na froncie oraz organizował świetlice i skle-
py żołnierskie. Za ofiarną pracę w Będzinie 
ks. Matzner otrzymał specjalne podziękowa-
nie od miejscowego komitetu obywatelskie-
go. 10 sierpnia 1920 r. został proboszczem 
Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce.
Po wojnie polsko-bolszewickiej ks. Matzner 
został zweryfikowany w stopniu kapelana (ka-
pitana), ze starszeństwem 1 czerwca 1919 r.
W 1921 r. został kapelanem Domu Inwali-
dów we Lwowie. W następnym roku miano-
wano go kapelanem Wojskowego Więzienia 
Karnego w Stanisławowie. Więzienie to było 
centralnym zakładem wojskowym. Przewi-
dziane było na dwa tysiące miejsc, choć cza-
sami przebywało w nim nawet trzy tysiące 
więźniów. Wśród tak dużej liczby skazanych 
ks. Matzner prowadził pracę duszpaster-
ską i kulturalno-oświatową. W 1927 r. zo-
stał kierownikiem rejonu duszpasterskiego 
i proboszczem parafii wojskowej Świetego 
Kazimierza w Brześciu nad Bugiem. W tym 
dużym wielotysięcznym garnizonie peł-

Ks. major Stanisław Matzner (1891–1940) – kapłan diecezji przemyskiej,
proboszcz garnizonów w Brześciu n. Bugiem i we Lwowie

nił posługę kapłańską dla żołnierzy dwóch 
pułków piechoty, pułku artylerii, batalionu 
saperów i batalionu pancernego. W 1931 r. 
został mianowany proboszczem parafii woj-
skowej Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski we Lwowie. I w tym garnizonie, który 
był jeszcze większy od brzeskiego, był dusz-
pasterzem wielu tysięcy żołnierzy. 1 stycznia 
1936 r. uzyskał awans na stopień starszego 
kapelana (majora).
W wrześniu 1939 r. pełnił posługę kapelań-
ską w czasie obrony Lwowa. Po kapitulacji 
miasta w dniu 22 września 1939 r. uniknął 
niewoli sowieckiej. Ukrywał się we Lwowie. 
Pod koniec 1940 lub w początkach 1940 r. 
został aresztowany przez NKWD. Przetrzy-
mywany był w więzieniu we Lwowie. Wiosną 
1940 r. został zamordowany przez funkcjo-
nariuszy NKWD w Charkowie albo w Kijowie 
lub w Chersoniu. Jego nazwisko znajduje się 
na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej z kwiet-
nia 1940 r. Miejsce pochówku do dziś jest 
nieznane.
Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem za Wojnę 1918-1921 i Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Bogusław Szwedo 

„Śmierć ich połączyła. Kapelani katyń-
scy” to tytuł filmu dokumentalnego 
ukazującego losy duchownych towarzy-
szących polskim oficerom aresztowa-
nym i zgładzonym przez NKWD. Podczas
V Festiwalu Filmów Historycznych i Woj-
skowych, który odbywał się od 9 do
13 września w Warszawie, film został 
nagrodzony Srebrną Szablą w kategorii 
filmu dokumentalnego. 

Nagrodę, podczas gali otwierającej festiwal, 
wręczył reżyserowi filmu Tomaszowi Bardor-
schowi, ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk, kape-
lan Prezydenta RP. – Chciałem podziękować 
Barbarze Tarkowskiej, która wprowadza nas
w świat i losy swojego wuja, jednego z kape-
lanów katyńskich, ks. Ziółkowskiego. Wpro-
wadza nas w świat, który dla mnie też był 
wielkim odkryciem, bo zaczynając ten film 
miałem taką wiedzę o Katyniu, jaką ma sta-
tystyczny Polak. Natomiast losy kapelanów 
katyńskich ukazują nową i bardzo ciekawą 
kartę tej historii – powiedział Bardorsch, od-
bierając Srebrną Szablę.
Jednym z głównych motywów filmu są losy 
katolickiego kapelana wojskowego, ks. Jana 
Leona Ziółkowskiego i osoba jego bratanicy 
Barbary Tarkowskiej, która zainspirowana 
snem z udziałem kapelana, poświęciła swo-

Do końca z żołnierzem
je życie odkrywaniu tajemnic związanych ze 
zbrodnią katyńską.  W ubiegłym roku ukazała 
się  książka jej autorstwa pt. „Kapelani Woj-
ska Polskiego pomordowani na Wschodzie 
1940-41”, prezentująca owoc jej pracy zwią-
zanej z upowszechnianiem wiedzy na temat 
kapelanów pomordowanych w Katyniu i in-
nych miejscach na Wschodzie. 
Film oparty jest na prezentowanych często 
po raz pierwszy oryginalnych pamiątkach po 
zamordowanych kapelanach wojskowych, 
wspomnieniach ich bliskich oraz dokumen-
tach historycznych gromadzonych w Mu-
zeum Katyńskim, Ordynariacie Polowym
i Memoriale – Polskim Cmentarzu Wojskowym 
w Katyniu. Zdjęcia do filmu były realizowane 
latem 2013 r. na terenie Polski (Warszawa, 
Kraków) i Rosji (Katyń, Kozielsk, Smoleńsk). 
Warto zwrócić uwagę na piękne zdjęcia
i znakomitą muzyką współgrającą z narracją 
filmu. Można zgodzić się z reżyserem filmu, 
że spojrzenie na temat zbrodni katyńskiej
z perspektywy towarzyszących żołnierzom 
duchownych został poruszony po raz pierw-
szy. To fakt nietypowy, ale przypominający
o ważnej prawdzie, która mówi, że rolą kape-
lanów jest stałe towarzyszenie żołnierzowi, na-
wet w niewoli. Warto wspomnieć, że w filmie 
mowa jest nie tylko o kapelanach katolickich, 
ale również innych wyznań. Ich droga, chęć 

posługi żołnierzom, wreszcie wspólna śmierć 
to także istotne przesłanie tego obrazu.
Film dokumentalny „Śmierć ich połączyła. 
Kapelani katyńscy” miał już swoją premierę 
telewizyjną 17 września 2013 roku na kana-
le religia.tv, ale, jak można się spodziewać, 
odniesiony niedawno sukces spowoduje jego 
ponowną emisję. 
Dokument, który wyprodukowała religia.tv 
był współfinansowany przez Urząd ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych.

ŚMIERĆ ICH POŁĄCZYŁA. KAPELANI KATYŃSCY. 
Film dokumentalny. Reż. Tomasz Bardorsch, Pro-
dukcja: religia.tv. Rok produkcji: 2013, 41 min.
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Reżyser Tomasz Bardorsch odbiera Reżyser Tomasz Bardorsch odbiera 
Srebrną Szablę za film „Śmierć ich Srebrną Szablę za film „Śmierć ich 
połączyła. Kapelani katyńscy”połączyła. Kapelani katyńscy”
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Posługa kapelanów Policji PaństwowejPosługa kapelanów Policji Państwowej
Przemysław Kapturski, pomysłodawca  Grupy Rekon-
strukcji Historycznej 1. Samodzielnej Kompanii Com-
mando, twierdzi, że odtwarzanie przeszłości to nie tylko 
dobra zabawa, ale również lekcja historii dla najmłod-
szych. Dzieli się swoją wiedzą z każdym, kto jest zain-
teresowany dziejami polskich komandosów w czasie 
II wojny światowej. Również „Naszej Służbie” uchylił 
rąbka tajemnicy o żołnierzach elitarnej 1. Samodzielnej 
Kompanii Commando, która zasłynęła obroną włoskiej 
wioski Pescopennataro w grudniu 1943 r.

Policji Państwowej w pozostałych okręgach 
zadania funkcje duszpasterskie spełnia-
li duchowni miejscowych parafii. Zdaniem 
badacza dziejów polskiej policji, Roberta 
Litwińskiego, współpraca między władzami 
policji, a hierarchami kościelnymi układała 
się bardzo dobrze. Szczególnie przychylnymi 
byli biskupi polowi Wojska Polskiego (biskupi 
Stanisław Gall i Józef Gawlina), duchowień-
stwo wojskowe, które często było proszone 
o wygłaszanie okolicznościowych przemó-
wień oraz znany działacz niepodległościowy 
bp Władysław Bandurski. 

Ks. Michał Ceglarek

Na zdjęciu: poczet sztandarowy z okresu
II Rzeczpospolitej ze Sztandarem Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 kultywującego 
pamięć o polskich policjantach pracownikach 
wymiaru sprawiedliwości zamordowanych
w Miednoje.

przed odejściem z 
funkcji kapelana PP 
został proboszczem 
parafii św. Katarzy-
ny w Warszawie. 
D u s z p a s t e r s k i e 
funkcje ks. Wyrębowskiego przejął ks. nad-
komisarz Bronisław Kolasiński (1883-1945), 
który był kapelanem Policji Państwowej w 
Komendzie Wojewódzkiej w Warszawie a od 
1 maja 1926 r. w Komendzie Głównej Policji 
Państwowej. Swoje zadania jako kapelana ks. 
Kolasiński wypełniał do dnia 31 marca 1936 
r. Przeszedł wówczas w stan spoczynku. 
Od tego czasu poświęcił się zupełnie pracy 
duszpasterskiej (w grudniu 1933 roku został 
mianowany rektorem kościoła w Podkowie 
Leśnej, w której pozostał aż do śmierci). 
Zachowała się także informacja, iż swo-
jego kapelana posiadała także Komenda 
Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi. 
Duszpasterzem łódzkiego garnizonu Policji 
Państwowej był ks. podkomisarz Antoni Ka-
rol Zych (1885-1951), kapłan diecezji łucko-
żytomierskiej, pracujący najpierw w diecezji 
włocławskiej a później w diecezji łódzkiej.  
Poza wymienionymi etatami dla kapelanów 

Następny okólnik nr 177 wydany przez ko-
mendanta głównego dnia 10 grudnia 1921 
r. był przeznaczony do komendantów okrę-
gowych, którzy mieli w porozumieniu z wła-
dzami kościelnym danego obszaru zapewnić 
opiekę duszpasterską na zasadach wymienio-
nych w okólniku z września 1921 r. W latach 
1919-1939 terytorium państwa polskiego 
podzielone było na 15 okręgów Policji Pań-
stwowej (pokrywały się z województwami) 
oraz dwie struktury wydzielone: miasto sto-
łeczne Warszawa oraz Policja Województwa 
Śląskiego. 
W okresie międzywojennym, na podstawie 
zachowanych materiałów udało się ustalić, iż 
w Policji Państwowej posługę duszpasterską 
sprawowało trzech duchownych katolickich. 
Pierwszy z nich to ks. Adam Wyrębowski 
(1882-1952), kapłan archidiecezji warszaw-
skiej, działacz społeczny, poseł na Sejm w la-
tach 1922-1927. W 1920 r. zaproszony przez 
ówczesnego komendanta głównego Policji 
Państwowej został Naczelnym Kapelanem 
Policji Państwowej przy Komendzie Głównej 
PP. Na tym obszarze prowadził intensywną 
pracę duszpasterską. Funkcję kapelana spra-
wował do dnia 29 listopada 1927 r. Jeszcze 
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Pielgrzymka do MiednojePielgrzymka do Miednoje
2 września 2014 r. w 74 rocznicę pomordowania polskich policjantów przez NKWD 
w Kalininie oraz 14 rocznicy otwarcia i poświęcenia Polskiego Cmentarza Wojen-
nego w Miednoje odbyły się uroczystości zarówno na polskiej jak i rosyjskiej czę-
ści Kompleksu Memorialnego Miednoje.

kiej niewoli. Na otwartym 2 września 2000 
roku cmentarzu w Miednoje nie ma grobów 
indywidualnych, a zalesiony teren z krzyżami 
okala pas tabliczek z nazwiskami ofiar.

podinsp. Kinga Badeńska,
oprac. kes

a następnie został odczytany przez nadinsp. 
Jacka Stanieckiego List Komendanta Głów-
nego Policji oraz zostały zapalone znicze
i złożone wieńce.
Po zakończonej uroczystości polska delega-
cja udała się do Tweru, gdzie pod tablicą 
umieszczoną na budynku obecnego Insty-
tutu Medycznego złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze.
Na cmentarzu w Miednoje, który zajmu-
je powierzchnię 1,7 hektara, znajduje się
25 zbiorowych mogił, w których spoczy-
wa ponad 6300 jeńców obozu specjalnego 
NKWD w Ostaszkowie. Wśród nich są między 
innymi funkcjonariusze Policji Państwowej, 
Straży Granicznej i Straży Więziennej, żołnie-
rze i oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza 
i innych formacji wojskowych, pracownicy 
administracji państwowej i wymiaru spra-
wiedliwości II Rzeczpospolitej, którzy po
17 września 1939 roku znaleźli się w sowiec-

W uroczystości udział wzięli: przedstawi-
ciele Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Moskwie na czele z Panią Ambasador RP 
w Federacji Rosyjskiej, Katarzyną Pełczyńską 
-Nałęcz; delegacja polskich policjantów, któ-
rym przewodniczył nadinsp. Jacek Staniecki, 
zagraniczni Oficerowie Łącznikowi z Czech 
i Niemiec oraz ze strony rosyjskiej: Natalia 
Żarowa, dyrektor Kompleksu Memorialnego 
Miednoje – naczelnik Zarządu Komunikacji 
Społecznej i Polityki Regionalnej Obwodu 
Twerskiego – Andriej Gagarin, Zastępca Dy-
rektora Muzeum Historii Najnowszej Rosji – 
Siergiej Siedow.
Na rosyjskiej części nekropolii delegacja 
uczestniczyła w prawosławnej modlitwie za 
zmarłych oraz złożyła wieńce.
Na Polskim Cmentarzu Wojennym odprawio-
na została Msza święta w intencji pomordo-
wanych, którą celebrował proboszcz parafii 
katolickiej w Twerze ks. Marek Tacikowski,
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Budynek Państwowego Instytutu Budynek Państwowego Instytutu 
Medycznego w TwerzeMedycznego w Twerze
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Zaszczytny jubileuszZaszczytny jubileusz

Doświadczenie wspólnoty…Doświadczenie wspólnoty…

10 września Nadwiślański Oddział Straży Granicznej obchodził 10-lecie swojego 
istnienia. Uroczystej Mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodni-
czył ks. płk. SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży Granicznej. 

W dniach 13-14 sierpnia 2014 r. po raz pierwszy brałam udział w Pielgrzymce Służb 
Mundurowych na Jasną Górę. Moje uczestnictwo było wynikiem spontanicznie 
podjętej decyzji; w ostatniej chwili przed ogłoszonym terminem wyjazdu. Kiedy 
Ksiądz Dziekan Straży Granicznej wszedł na chwilę z pozdrowieniami do pokoju, 
w którym pracuję oraz po odbiór kopert z pozostawionymi u mnie listami uczest-
ników pielgrzymki, westchnęłam sobie: „Też bym poszła”. Uważałam jednak, że  
to zupełnie nierealne, gdyż jestem kompletnie nieprzygotowana logistycznie (na-
miot, urlop, miejsce w autokarze). Ku mojemu zaskoczeniu prawie w jednej chwili 
wszystko się znalazło: pani, której osobiście nie znałam, zaproponowała mi miej-
sce w swoim namiocie, a Ksiądz Dziekan SG znalazł wolne miejsce w autokarze. 

wego Sącza. Przygotowano także wystawy 
przedstawiające, m.in. historyczne umundu-
rowanie oraz fotografie ukazujące funkcjo-
nariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży 
Granicznej w codziennej służbie. Szczególną 
atrakcję stanowiła prezentacja umiejętności
i wyszkolenia funkcjonariuszy z Wydziału Za-
bezpieczenia Działań oraz pokaz akcji prze-
prowadzanych przez funkcjonariuszy z Grup 
Interwencji Specjalnych. Odbyło się również 
spotkanie z powstańcami warszawskimi oraz 
bohaterami filmu „Radosław” w reżyserii 
Małgorzaty Bramy.
Jubileuszowi towarzyszyły imprezy zorga-
nizowane w placówkach Straży Granicznej
w Bydgoszczy, Łodzi i Kielcach, podczas któ-
rych mieszkańcy mogli zapoznać się z pra-
cą Straży Granicznej, zobaczyć samochody 
używane przez formację, sprzęt techniki 
kryminalistycznej oraz ten wykorzystywany 
przez funkcjonariuszy wykonujących zadania 
specjalne. Zainteresowani służbą w Straży 
Granicznej mogli dowiedzieć się jak spełnić 
swoje marzenia o dołączeniu do formacji. 
Dodatkowymi atrakcjami były pokazy tresury 
psów służbowych.

Karolina Anna Kwaśniewska

funkcjonariuszy i pracowników Straży Gra-
nicznej na Jasną Górę, w którym uczestniczy-
łam. Towarzysząca nam orkiestra Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej grając „Barkę”, 
czy „Czarną Madonnę” – jednoczyła nas
w modlitwie, „Legiony” i „Piechotę” – budzi-
ła refleksję, inspirowaną wydarzeniami roku 
1920, „Serce w plecaku” i „Przybyli ułan” – 
ściągała ciepłe spojrzenia mieszkańców Czę-
stochowy, którzy pozdrowieniami, a nawet 
wręczanymi w pośpiechu kwiatami wyrażali 
swoją solidarność z nami w drodze na Jasną 
Górę. Miłym wydarzeniem, potęgującym na-
szą radość był fakt uczestnictwa w naszym 
pielgrzymowaniu Komendanta Głównego 
Straży Granicznej, gen. dyw. SG Dominika 
Tracza, który witał nas potem wraz z Pauli-
nami na Jasnej Górze.
Doświadczenia mojego pierwszego, tegorocz-
nego udziału w pielgrzymce służb munduro-
wych na Jasną Górę zachęciły mnie do udzia-
łu we wspólnej  wędrówce w przyszłym roku. 
Pielgrzymowanie bowiem we wspólnocie, 
wzajemnej życzliwości i modlitwie integruje 
środowiska mundurowe wokół najistotniej-
szych życiowych wartości. Buduje właściwe  
relacje międzyludzkie, oparte na  wzajemnym 
szacunku, pomocy i współpracy.

Eliza Przybyłko
psycholog, pracownik korpusu

służby cywilnej
Komendy Głównej Straży Granicznej

wycieknie, i bukłaki się zepsują” (Łk 5, 37). 
– W działalności służbowej dochodzą nowe 
problemy, nowe zagrożenia dla państwa
i obywateli, na które musimy zareagować. 
Dlatego też potrzebne są nowe struktury, 
nowe formy działania. Nie możemy się przy-
wiązywać tylko do tego, co było w przeszło-
ści – zauważył ks. Kępa. Podkreślił, że funk-
cjonariusze i pracownicy Straży Granicznej 
powinni „zachować gotowość do reagowa-
nia na to, co przynosi życie”. – Taką właśnie 
postawę człowieka Chrystus nazywa czuwa-
niem. Czuwać, to znaczy właściwie zareago-
wać na przychodzące zdarzenie. To znaczy 
przygotowywać się, by zagrożenia nas nie 
zaskoczyły – przypomniał.
Po zakończeniu Eucharystii delegacje złoży-
ły wieńce pod pomnikiem Powstania War-
szawskiego przy placu Krasińskich. Na placu 
Zamkowym w Warszawie odbył się uroczy-
sty apel, podczas którego wręczono medale 
i wyróżnienia przedstawicielom służb mun-
durowych, instytucji państwowych i placó-
wek oświatowych. Zaprezentowano pokaz 
musztry paradnej Kompanii Reprezentacyj-
nej Straży Granicznej oraz koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Straży Granicznej z No-

nie były trudne do zniesienia. Pierwszego 
dnia, podczas końcowej części popołudnia 
modlitewnego (Nabożeństwo Fatimskie, 
Msza święta, Różaniec i Droga Krzyżowa)
dopadła nas ulewa. Dostrzegłam wtedy las 
parasoli, które rozciągnęły się nad głowami 
tych, którzy mieli na głowie tylko słabo za-
bezpieczające ich przed deszczem kapturki.
Tym, co szczególnie zapadło mi w serce była 
powszechnie manifestowana wielka radość, 
która stała się jednoczącym elementem tej 
specyficznej, jedynej w swoim rodzaju at-
mosfery pielgrzymkowej. Wyrażano ją pod-
czas porannej mszy na Świętej Przeprośnej 
Górce, celebrowanej 14 sierpnia br. przez 
Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa 
Guzdka, poprzez piękne dekoracje, kwia-
ty i galowe mundury. Wyrażano ją również
w dźwiękach pieśni orkiestry wojskowej 
oraz w aktywnym uczestnictwie w modli-
twie wszystkich pielgrzymów służb mun-
durowych. Wielka radość manifestowała 
się również podczas energicznego marszu 

W katedrze polowej w obecności pocztów 
sztandarowych modlili się funkcjonariusze 
i pracownicy Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej wraz z komendantem płk. 
SG Mariusze Piętką, i jego zastępcami, byli  
oficerowie i pracownicy oddziału, przedsta-
wiciele wojska, Komendy Głównej Policji, 
Warszawskiej Straży Miejskiej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby 
Celnej, weterani i kombatanci, a także wy-
chowawcy i młodzież z zaprzyjaźnionych 
szkół patronackich.
W homilii ks. płk Zbigniew Kępa podkreślał, 
że każda rocznica jest okazją do dziękczy-
nienia, planowania nowych przedsięwzięć, 
a także do podjęcia rachunku sumienia, czy 
rzeczywiście wystarczająco dobrze wykona-
liśmy wszystkie powierzone nam zadania. 
– Czy to nie wspaniałe, że pomimo ludzkich 
słabości, którymi obciążony jest każdy czło-
wiek, Nadwiślański Oddział Straży Granicz-
nej osiągnął tak wiele? – mówił. 
Dziekan Straży Granicznej nawiązał do Ewan-
gelii św. Łukasza (Łk, 5, 33-39), w której Je-
zus przestrzega: „Nikt też młodego wina nie 
wlewa do starych bukłaków; w przeciwnym 
razie młode wino rozerwie bukłaki i samo 

W dniu 13 sierpnia br. wyruszyliśmy w dro-
gę, śpiewając maryjne pieśni, w atmosferze 
wspólnoty i braterstwa, która była dla mnie 
niezwykłym doświadczeniem (na pielgrzym-
ce wszyscy uczestnicy zwracali się do siebie 
„bracie” lub „siostro”). Ten szczególny spo-
sób budowania relacji międzyludzkich, opar-
ty na wzajemnej życzliwości, nastawieniu nie 
na siebie, a na drugiego człowieka, empatii, 
którego motywacją było poczucie wspólnoty 
duchowej, był zauważalny podczas całej piel-
grzymki. 
Miejsce naszego noclegu było przygotowane 
z wielkim zaangażowaniem i troską 
o uczestników pielgrzymki i mimo, że zorga-
nizowano je w warunkach polowych, w for-
mie obozowiska, starano się wyjść naprzeciw 
wszelkim potrzebom osób, które się tam za-
trzymały (czajniki przy namiotach, gniazdka 
do naładowania komórki, pomoc przy rozbi-
ciu namiotu, osoby udzielające informacji).
W takiej atmosferze, zmienne warunki po-
godowe, w których przebiegała pielgrzymka 
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Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił
dwadzieścia par małżeńskich

Uroczystości odbyły się w Bazyli-
ce Świętego Piotra. Wśród dwu-
dziestu par, które w niedzielę
14 września zawarły sakrament 
małżeństwa, są osoby od 25 do 56 
roku życia, z najróżniejszymi do-
świadczeniami. Jak poinformowa-

ła Agencja CNS, niektóre pary mają już dzieci, mieszkają wspólnie 
lub otrzymały orzeczenie trybunału kościelnego stwierdzające 
nieważność pierwszego małżeństwa. Są też i takie, które poznały 
się w grupach kościelnych. Niedzielna uroczystość wpisuje się w 
przygotowania do rozpoczynającego się 5 października Synodu 
Biskupów o rodzinie w kontekście ewangelizacji.
Ojciec Święty Franciszek po raz pierwszy jako papież publicznie 
przewodniczył ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa.
Św. Jan Paweł II uczynił to dwukrotnie – w 1994 r. z okazji Mię-
dzynarodowego Roku Rodziny oraz w roku 2000 z okazji Jubi-
leuszu Rodzin. Ponadto Jan Paweł II połączył szereg małżeństw 
podczas uroczystości prywatnych.                 st (KAI) / Watykan

Caritas rozpoczyna przyjmowanie żywności 
objętej rosyjskim embargiem

Dzięki ustaleniom ogłoszonym przez Agen-
cję Rynku Rolnego 9 września Caritas Polska 
może rozpocząć się proces przyjmowania 
żywności w ramach „Tymczasowego nad-
zwyczajnego wsparcia producentów owo-
ców i warzyw”.
Producent, który wcześniej zadeklarował, że 
przekaże żywność do nieodpłatnej dystrybucji, może zgłosić się 
do Caritas Polska. Tu zostanie mu wskazany jeden z czterdziestu 
czterech magazynów Caritas na terenie Polski, do których może 
być przekazana. W magazynie przeprowadzony zostanie odbiór 
jakościowy. Z dokumentem przekazania żywności producent 
może zgłosić się do Agencji Rynku Rolnego po rekompensatę, 
która obejmuje towar, pakowanie i transport.
– Ta żywność na pewno pomoże osobom, które korzystają z po-
mocy Caritas. Są to osoby ubogie korzystające z usług kuchni, 
jadłodajni oraz punktów pomocy potrzebującym – powiedział ks. 
Marek Dec, sekretarz Caritas Polska.

pkes, Caritas Polska / Warszawa

Akcja dla Afgańskiego Tygrysa

Afgański Tygrys to policjant 
antyterrorystycznej jednostki
w Ghazni wyszkolonej przez 
Zadaniowy Zespół Bojowy 
Wojsk Specjalnych (Task Force 
50), który podczas wykonywa-
nia zadań bojowych w Afga-
nistanie został ciężko ranny.
W tej samej akcji zginął opera-
tor z Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, którego po-
żegnaliśmy przeszło rok temu. Mszy św. pogrzebowej w Lublińcu 
przewodniczył wówczas biskup polowy Józef Guzdek.
Operatorzy z Lublińca zwracają się z prośbą o pomoc dla rannego 
kolegi: „Afgańskie Tygrysy wielokrotnie pomagali naszym, teraz 
my pomóżmy im”. Akcja została zainicjowana przez Wojskowy 
Klub Biegacza „META” oraz Fundację Byłych Żołnierzy i Funkcjo-
nariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN” podczas X Biegu Katorżni-
ka w Lublińcu. Wpłaty można dokonywać na konto:
Alior Bank nr 18 2490 0005 0000 4600 6874 5845
Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 
„SZTURMAN”, ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec.
W opisie należy umieścić: „Dla Afgańskiego Tygrysa”.

„Ekstaza św. Franciszka” El Greco
na Zamku Królewskim w Warszawie

Od 16 września do 31 października br. dzieło hisz-
pańskiego malarza El Greco „Ekstaza św. Francisz-
ka”, znajdujące się z zbiorach Muzeum Diecezjal-
nego w Siedlcach, będzie prezentowane na Zamku 
Królewskim w Warszawie w ramach wystawy „Galeria jednego 
obrazu”. 11 września w asyście policji i pod nadzorem konserwa-
torów obraz po raz pierwszy po dziesięciu latach od udostępnie-
nia go zwiedzającym, opuścił siedleckie Muzeum Diecezjalne.
„Ekstaza Św. Franciszka” – jedyne w Polsce dzieło tworzącego
w Hiszpanii, greckiego mistrza Domenicosa Theotocopulosa, 
zwanego El Greco, zaliczane jest do grona pięciu najcenniejszych 
obrazów w polskich zbiorach. Obraz został odnaleziony na ple-
bani w Kosowie Lackim w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Prezentacja obrazu w Warszawie jest elementem programu ob-
chodów Roku El Greco ogłoszonego z okazji przypadającej w tym 
roku 400-setnej rocznicy śmierci malarza. Szczegóły dotyczące 
Roku El Greco są dostępne na stronie www.elgreco.siedlce.pl
Obraz można oglądać codziennie: od poniedziałku do soboty
w godz. 10.00 – 18.00, zaś w niedzielę w godz. 11.00–18.00.
W planach jest także prezentacja dzieła El Greco w Krakowie.

eł / Siedlce

Reprezentacja Watykanu w starciu z anglikanami w Canterbury

Reprezentacja Watykanu 19 września w Wielkiej Brytanii rozegrała pierwszy z czterech tzw. test-meczów
w krykiecie z drużyną reprezentującą Wspólnotę Anglikańską. Była to pierwsza tego rodzaju „ekumeniczna” 
konfrontacja zarówno w tej dyscyplinie sportu, jak i w stosunkach katolicko-anglikańskich.
Błogosławieństwa „swoim” graczom udzielił 9 września Ojciec Święty Franciszek, przyjmując ich na audiencji 
w Watykanie. Podpisał również jedną z koszulek zespołu watykańskiego, która na zakończenie tournée po 
Wielkiej Brytanii zostanie wystawiona na aukcji internetowej, a uzyskane za nią pieniądze będą przeznaczone na cele charytatywne.
Przed meczem obie reprezentacje modliły się wspólnie w katedrze anglikańskiej w Canterbury. Celem rozgrywki sportowej, jak powiedział  
John Anthony McCarthy – ambasador Australii przy Stolicy Apostolskiej, jest umacnianie stosunków ekumenicznych między Kościołami
i wsparcie wspólnej kampanii na rzecz wykorzenienia współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi.
Gwiazdą i kapitanem zespołu watykańskiego jest 41-letni Anglik, ks. Anthony Currer z Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, który 
wcześniej uprawiał krykiet w klubie Durham w swej ojczyźnie, obecnie zaś nadzoruje dialog z anglikanami. Przed wyjazdem z drużyną na 
Wyspy Brytyjskie oświadczył: „Zwykle staram się szukać porozumienia z anglikanami, a nie pokonywać ich” i dodał żartem: „Mam nadzieję, że 
jeśli jeden z zawodników z przeciwnej drużyny dostanie piłką w twarz, to nie zniweczy to dziesięcioleci dobrych stosunków między nami”.

 kg, pb (KAI/AsiaNews) / Watykan
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Złocieniec
W parafii wojskowej pw. św. Augustyna 4 września 2014 r. ks. mjr Tomasz Paroń 
przewodniczył uroczystej Mszy św. w intencji żołnierzy 2. Brygady Zmechanizowanej 
wylatujących na VIII Zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego  EUFOR/MTT w Bo-
śni i Hercegowinie. Następnego dnia odbyła się uroczysta zbiórka na placu apelowym 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Ks. mjr Tomasz Paroń udzielił błogosławieństwa wyjeżdzającym na misję żołnierzom. 
Nastąpiło podpisanie protokołów, na mocy których żołnierze wchodzący w skład kon-
tyngentu VIII Zmiany PKW EUFOR/MTT zostali podporządkowani Dowództwu Opera-
cyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Wręczono również medale trzem wyróżniającym się 
żołnierzom brygady.                                                                                                S.S.

Szydłowiec
Społeczność ziemi szydłowieckiej uczciła pamięć żołnierzy Brygady Korpusu Ochrony 
Pogranicza „Podole” walczących w ramach 36. Dywizji Piechoty, którzy w okolicach 
Szydłowca 8 września 1939 r. stoczyli krwawy bój z 2. Dywizją Lekką Wehrmachtu. 
Bitwa ta przeszła do historii jako bitwa pod Barakiem. 7 września na cmentarzu pa-
rafialnym odbył się apel pamięci. Modlitwie za poległych przewodniczył ks. ppłk SG 
Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Pod pomnikiem 
upamiętniającym żołnierzy korpusu złożono wieńce. 
8 września na palcu apelowym Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza, został 
odsłonięty pomnik ku czci żołnierzy, którzy stoczyli krwawy bój we wrześniu 1939 r. 
Również tego dnia sprawowana była Msza św. w kościele pw. św. Zygmunta w Szy-
dłowcu, której przewodniczył ks. płk SG Zbigniew Kępa. Po Eucharystii jej uczestnicy 
udali do miejsca, w którym stoczona została bitwa pod Barakiem. Wręczono medale 
„Za zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych”. Pod pomni-
kiem upamiętniającym bitwę delegacje złożyły wieńce.                                  I.S./M.S.

Bartoszyce
Złożenie wiązanki i zapalenie zniczy na grobie płk. Wiesława Zabielskiego, pierwszego 
dowódcy bartoszyckiej brygady, wpisało się na stałe w tradycję obchodów święta
20. Brygady Zmechanizowanej. Również w tym roku, 5 września, w 20. rocznicę 
utworzenia formacji, delegacja udała się na cmentarz, by dać wyraz pamięci swoje-
mu dowódcy, żołnierzowi, koledze. Następnie żołnierze i pracownicy brygady wzięli 
udział we Mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Jana XXIII, której przewodni-
czył ks. płk rez. Adolf Setlak. Eucharystię koncelebrowali: ks. płk Bogdan Radziszew-
ski, kapelan Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kapelani 20. Brygady 
Zmechanizowanej, a także ks. Juliusz Krawiecki, proboszcz Cerkwi Grekokatolickiej 
pw. św. Andrzeja w Bartoszycach. Obecny był także ks. ppor. Dawid Banach, kapelan 
Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, który po Mszy św.  złożył życzenia so-
lenizantom i udzielił błogosławieństwa. 
Po zakończeniu Mszy św. przed tablicą upamiętniającą śmierć żołnierzy 20. Bryga-
dy Zmechanizowanej podczas misji z Afganistanie zostały złożone kwiaty i zapalone 
znicze. Następnie na placu Bohaterów Westerplatte odbył się uroczysty apel z oka-
zji dwudziestolecia formacji. Zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe. 
Podczas uroczystości odbył się koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu żołnierzy 16. Batalionu 
Zmechanizowanego z Morąga. Uczestnicy mogli również podziwiać sprzęt wojsko-
wy i strażacki, stanowisko dowodzenia systemu zarządzania kryzysowego oraz usiąść
za sterami symulatora  „pijanego” samochodu.                                           D.O./M.W.

Zegrze
Biskup polowy Józef Guzdek 11 września 2014 r.
przewodniczył Mszy św. w 95. rocznicę utworze-
nia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu. Następnie uroczystości przeniosły się 
na plac apelowy. Wręczono medale i wyróżnie-
nia. Uczestnicy mogli również podziwiać defiladę 
pododdziałów oraz pojazdów łączności i infor-
matyki. Odsłonięto również tablicę pamiątkową 
poświęconą patronowi centrum, gen. bryg. He-
liodorowi Cepie, dowódcy wojsk łączności w la-
tach 1934-1945. Obchodom 95-lecia towarzyszy-
ło otwarcie wystawy historycznej „Druciki, pająki, 
radziki… 95-lat tradycji szkolenia żołnierzy łącz-
ności w Zegrzu”, konferencja naukowa, festyn 
żołnierski oraz dzień otwartych koszar.          red

Ustka
Na placu przed kapitanatem portu w Ustce
5 września 2014 r. sprawowana była uroczysta 
Msza św. z okazji 95-lecia utworzenia Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej. Eucharystię kon-
celebrowali: ks. kmdr Bogusław Wrona, dziekan 
Marynarki Wojennej, ks. kmdr Zygmunt Kaźmie-
rak, kapelan parafii wojskowej w Ustce oraz ks. 
por. Bolesław Leszczyński, kapelan Garnizonu 
Słupskiego. Po zakończeniu Mszy św. odbył się 
uroczysty apel oraz koncert Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Marynarki Wojennej połączony z musztrą 
paradną Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej i występem zespołu Klubu Marynarki 
Wojennej „Riwiera” zakończony przemarszem 
ulicami Ustki.
Dzień przed obchodami 95-lecia utworzenia 
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej zostały 
otwarte bramy koszar dla uczniów i mieszkańców 
regionu słupskiego. Mogli oni obejrzeć bazę szko-
leniową, w tym najnowsze symulatory mostka 
nawigacyjnego,  stacji radiolokacyjnej oraz urzą-
dzeń pomocniczych na okręcie, trenażer zestawu
rakietowego GROM, a także salę tradycji.     M.G.

Bemowo Piskie
Uroczystą Mszą św. sprawowaną 5 września 2014 
roku rozpoczęto obchody święta Ośrodka Szko-
lenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Na-
stępnie otwarto wystawę zatytułowaną „Ukryte 
pasje”, na której zaprezentowano m.in. kolekcję 
starych siodeł Jerzego Siedlarczyka oraz malar-
stwo lokalnych artystów. Dokonano również 
otwarcia sali tradycji i remizy Wojskowej Straży 
Pożarnej. Ostatnim punktem uroczystości był 
uroczysty apel przed pomnikiem poświęconym 
żołnierzom 5. Pułku Ułanów Zasławskich, którzy 
w składzie Podlaskiej Brygady Kawalerii walczyli
we wrześniu 1939 r.                                      xsd

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.ordynariat.pl




