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Pamiętny dzień 11 listopada 1918 r.
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dziei i pojednania dla 
wszystkich ludzi.
Przyzywajmy wsta-
wiennictwa Najświę-
tszej Maryi Panny,
aby nam pomogła 
stać się, tak jak Ona 
„domem Boga”, ży-
wią świątynią jej mi-
łości.
Ojciec Święty mówił 
tego dnia także o wiodącej roli św. Jana Paw-
ła II w upadku muru berlińskiego, oddzielają-
cego Europę Wschodnia od wolnego świata,
w 25. rocznicę jego zburzenia.
Przed 25 laty, 9 listopada 1989 roku upadł 
mur berliński, który przez tak długi czas po-
dzielił miasto na dwie części i był symbolem 
podziału ideologicznego Europy i świata. 
Upadek nastąpił nieoczekiwanie, ale był on 
możliwy dzięki długim i żmudnym wysiłkom 
wielu ludzi, którzy o to walczyli, modlili się
i cierpieli, niektórzy z nich nawet aż do ofiary 
z własnego życia. Szczególną rolę wśród nich 
odegrał święty papież Jan Paweł II. Módlmy 
się, aby za Bożą pomocą i przy współpracy 
wszystkich ludzi dobrej woli coraz bardziej 
upowszechniała się kultura spotkania, zdol-
na do obalenia wszystkich murów, które na-
dal dzielą świat i aby nigdy więcej niewinni 
ludzie nie byli prześladowani, a nawet zabi-
jani z powodu swoich przekonań i wyznawa-
nej religii. Tam, gdzie jest mur, tam jest też
i zamknięcie serca. Potrzebne są mosty, a nie 
mury!

Ojciec Święty Franciszek
Watykan, 9 listopada 2014 r.

Tłum. za KAI

PAPIESK A INTENCJA NA PAPIESK A INTENCJA NA LISTOPADLISTOPAD
Aby młodzi seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych
i dobrze przygotowanych formatorów.

Numer zamknięto 13 listopada 2014 r.

Na okładce: Capstrzyk w przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległości, 
Warszawa, plac Marszałka
J. Piłsudskiego, 10 listopada 2014 r.

Wszystkie struktury Kościoła powinny służyć Wszystkie struktury Kościoła powinny służyć 
świadczeniu wiary w miłosierdziuświadczeniu wiary w miłosierdziu

Ordynariat Polowy przekazał 13,5 tys. złOrdynariat Polowy przekazał 13,5 tys. zł
na odbudowę katedry w Sosnowcuna odbudowę katedry w Sosnowcu

simy iść dalej i urzeczywistniać w naszym ży-
ciu tę codzienną konsekwencję. „To chrześci-
janin!” nie tyle ze względu na to, co mówi, 
ale z powodu tego, co czyni, ze względu na 
swoją postawę. Ta konsekwencja obdarza-
jąca nas życiem jest łaską Ducha Świętego,
o którą musimy prosić. Kościół, u początków 
swego istnienia i misji w świecie był jedynie 
wspólnotą utworzoną, aby wyznawać wiarę 
w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Zbawi-
ciela człowieka, wiarę działającą przez mi-
łość. Obydwie się łączą! Także dzisiaj Kościół 
jest powołany, aby być w świecie wspólno-
tą, która zakorzeniona w Chrystusie przez 
chrzest, wyznaje z pokorą i odwagą wiarę 
w Niego, świadcząc ją w miłosierdziu. Temu 
zasadniczemu celowi powinny być podpo-
rządkowane także elementy instytucjonalne, 
struktury i organizmy duszpasterskie; temu 
zasadniczemu celowi: świadczeniu wiary
w miłosierdziu. Miłosierdzie jest właśnie wy-
razem wiary, a także wiara jest wyjaśnieniem 
i podstawą miłosierdzia.
Dzisiejsze święto zachęca nas do refleksji 
na temat komunii wszystkich Kościołów, 
to znaczy tej wspólnoty chrześcijańskiej,
i przez analogię zachęca nas do zaangażo-
wania się, aby ludzkość mogła przezwyciężyć 
granice nienawiści i obojętności, budować 
mosty porozumienia i dialogu, by uczynić 
z całego świata rodzinę narodów pojedna-
nych między sobą, braterskich i solidarnych. 
Sam Kościół jest znakiem i zapowiedzią tej 
nowej ludzkości, kiedy żyje i upowszechnia 
swym świadectwem Ewangelię, orędzie na-

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiaj liturgia wspomina poświęcenie Ba-
zyliki na Lateranie, która jest katedrą Rzymu
i którą tradycja określa „matką wszystkich 
kościołów Miasta i Świata”. Słowo „mat-
ka” odnosi się nie tyle do sakralnej budowli 
bazyliki, ile do dzieła Ducha Świętego, któ-
ry przejawia się w tej budowli, owocując 
przez posługę Biskupa Rzymu we wszystkich 
wspólnotach, które pozostają w jedności
z Kościołem, któremu on przewodzi.
Za każdym razem, kiedy obchodzimy uroczy-
stość poświęcenia kościoła, przywoływana 
jest istotna prawda: świątynia materialna 
budowana z kamieni jest znakiem Kościoła 
żyjącego i działającego w historii, czyli tej 
„duchowej świątyni”, jak mówi apostoł Piotr, 
której sam Chrystus jest „żywym kamieniem, 
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale
u Boga wybranym i drogocennym” (1 P 2,4-
8). Jezus w Ewangelii dzisiejszej liturgii, mó-
wiąc o świątyni, ujawnił wstrząsającą praw-
dę: to znaczy – świątynia Boża jest nie tylko 
budynkiem uczynionym z kamieni, ale jest 
Jego Ciałem, uczynionym z żywych kamieni. 
Na mocy chrztu każdy chrześcijanin jest czę-
ścią „Bożej budowli” (1 Kor 3,9), co więcej 
staje się Kościołem Boga. Duchowa budow-
la, Kościół – wspólnota ludzi uświęconych 
krwią Chrystusa i Duchem Zmartwychwsta-
łego Pana wymaga od każdego z nas, byśmy 
żyli zgodnie z darem wiary i podejmowali 
pielgrzymkę chrześcijańskiego świadectwa. 
Jak wszyscy wiemy zgodność w życiu między 
wiarą a świadectwem nie jest łatwa. Ale mu-

Ordynariat Polowy Wojska Polskiego wsparł katedrę sosnowiecką 
sumą 13,5 tys. zł – poinformował ks. płk SG Zbigniew Kępa, rzecz-
nik ordynariatu.
– Pieniądze pochodzą z ofiar wiernych ordynariatu polowego – 
podkreślił ks. Kępa. Rzecznik ordynariatu wyraził nadzieję, że środ-
ki pomogą zabezpieczyć sosnowiecką świątynię przed nadchodzą-
cą zimą.
W nocy z 28 na 29 października spłonął doszczętnie dach za-
bytkowej katedry Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Zniszczeniu

w wyniku zalania wodą użytą do gaszenia pożaru uległy także słyn-
ne malowidła ścienne Włodzimierza Tetmajera i Henryka Uziembły.
O wsparcie materialne na rzecz odbudowy świątyni zaapelował bi-
skup sosnowiecki Grzegorz Kaszak.
Gdyby ktoś chciał wesprzeć odbudowę katedry indywidualnie, po-
dajemy adres i numer konta:  Parafia Wniebowzięcia NMP
ul. Kościelna 1, 42-200 Sosnowiec
46 1060 0076 0000 4013 1000 0975

Oprac. kes

O powiązaniu świątyni budowanej z kamieni oraz budowanej z „żywych kamieni 
ludzkich serc” mówił 8 listopada Papież przed modlitwą „Anioł Pański”. Ojciec 
Święty nawiązał do obchodzonego tego dnia w liturgii święta rocznicy poświęce-
nia Bazyliki Laterańskiej – katedry Biskupa Rzymu. 
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– Nasi ojcowie wiedzieli, że wolność dla narodu jest jak tlen, bez którego nie spo-
sób żyć i rozwijać się – powiedział dziś w stołecznej archikatedrze św. Jana Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Mszą św. z udziałem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego i jego małżonki rozpoczęły się w Warszawie obchody
96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Msza św. rozpoczęła się od 
wprowadzenia sztandaru Wojska Polskiego i odegrania Mazurka Dąbrowskiego.

Wolność dla narodu jest jak tlenWolność dla narodu jest jak tlen

W homilii bp Guzdek przypomniał, że w swo-
jej historii Polacy wielokrotnie doświadczyli 
utraty wolności. – Dziś, w 96. rocznicę odzy-
skania niepodległości po 123 latach zaborów, 
stajemy przed obliczem Boga, aby dziękować 
za dar wolności. Czujemy się bowiem zobo-
wiązani, aby pamiętać o tych, którzy tyle razy 
narodowi skazanemu na unicestwienie nie 
pozwolili zapomnieć o wolnej Polsce – mówił 
bp Guzdek.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że choć 
wiele z powstań narodowych upadło, to jed-
nak przynosiły one konkretne owoce, a prze-
lana krew i życie złożone na ołtarzu Ojczyzny 
zachęcały kolejne pokolenia do czynu zbroj-
nego. Przypomniał też rolę Kościoła w walkę 
o odzyskanie niepodległości.
Bp Guzdek zauważył, że dzięki patriotycz-
nym postawom bohaterów narodowych 
coraz większa rzesza Polaków rozumiała, że 
nie wystarczy troska o życie dostatnie i wy-
godne. – Owszem, należało zabiegać o pod-

noszenie poziomu życia, aby stawało się ono 
łatwiejsze, ale nigdy za cenę utraty godności 
i suwerenności. Kolaboracja i zdrada racji 
stanu oceniane były zawsze negatywnie. 
Nasi ojcowie wiedzieli, że wolność dla naro-
du jest jak tlen, bez którego nie sposób żyć
i rozwijać się – powiedział.
Bp Guzdek podkreślił, że w trudnych dla 
narodu chwilach „wciąż była przekazywa-
na pałeczka w sztafecie pokoleń wolności”.
W Powstaniu Warszawskim walczyli synowie 
i córki żołnierzy Legionów Polskich. – Ponie-
waż nie chcieli już dłużej zginać karku przed 
niemieckim okupantem i patrzeć biernie na 
wzmagające się prześladowania, chwycili 
za broń – podkreślił. Przypomniał, że walkę
o niepodległość podjęli także w powojennej 
Polsce „Żołnierze Wyklęci”. – Z ducha walki

o poszanowanie wolności i godności każde-
go człowieka zrodziła się także w latach 80. 
ub. już wieku „Solidarność” – powiedział.
Zdaniem bp. Guzdka niełatwo jest współcze-
snemu pokoleniu młodych pojąć, to czego 
doświadczyli ich rówieśnicy w walce o wol-
ność Ojczyzny na przestrzeni ostatnich wie-
ków. – Dlatego w dniu Narodowego Święta 
Niepodległości przywołujemy te trudne do-
świadczenia. Czynimy to również po to, by 
obudzić poczucie odpowiedzialności za do-
bro wspólne, jakim jest Ojczyzna – podkreślił.
Eucharystię koncelebrowali z bp. Guzdkiem 
biskup pomocniczy archidiecezji warszaw-
skiej Rafał Markowski oraz kapelani ordy-
nariatu polowego i duchowni archidiecezji 
warszawskiej.

Plac Piłsudskiego

W południe na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Warszawie, przed Grobem 

Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta 
zmiana wart. Odczytano Apel Pamięci, a dla 
uczczenia 96. rocznicy odzyskania niepodle-
głości oddanych zostało 21 salw armatnich. 
Prezydent RP Bronisław Komorowski w swo-
im przemówieniu przypomniał, że w miejscu, 
w którym gromadzimy się co roku w War-
szawie, by świętować ważne momenty histo-
ryczne dla naszej ojczyzny, w Pałacu Saskim 
w sztabie generalnym urzędował Marszałek 
Józef Piłsudski. Przed nim w kolejne Święta 
Niepodległości, defilowali polscy żołnierze, 
dumni z wywalczonej wówczas wolności.
– Tutaj w kolumnadzie Pałacu Saskiego spo-
czął nieznany żołnierz, poległy w walce o nie-
podległość ojczyzny i chociaż Pałac Saski 
runął, gdy Polska znów utraciła wolność, to 
Grób Nieznanego Żołnierza przetrwał i nadal 

jest przed nim pełniona stała uroczysta war-
ta polskich żołnierzy – mówił prezydent. Pod-
kreślił również, że w tym miejscu w 1979 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II podczas swojej 
pierwszej pielgrzymki do Polski sprawował 
Mszę św. podczas, której wypowiedział zna-
mienne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze tej ziemi”. – Także tutaj żegnali-
śmy we wspólnej modlitwie Jana Pawła II, tu 
odbyła się uroczysta beatyfikacja księdza Je-
rzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, 
tu żegnaliśmy Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Wyszyńskiego – przypomniał prezydent.
Bronisław Komorowski zauważył, że dzisiaj, 
tak jak w 1918 i 1989 r., jesteśmy wezwani, 
by wspólnie podjąć się odpowiedzialności za 
kształtowanie przyszłości Polski. Jego zda-
niem istnieje „wzór na trwałą niepodległość 
Polski”. Składają się na niego cztery elemen-
ty: rodzina, konkurencyjność gospodarcza, 
bezpieczeństwo militarne i stopień zintegro-
wania Polski ze światem zachodnim. 
– Zawsze w pokoleniach pozbawionych, lecz 
pragnących wolności, rodzina była głównym 
depozytariuszem tradycji niepodległościowej 
i ducha patriotyzmu. Tę rolę powinna rodzi-
na pełnić również w czasach szczęśliwych,
w czasach wolności. Dlatego konsekwentnie 
trzeba tworzyć dobry klimat dla polskiej ro-
dziny – powiedział.

Marsz „Razem dla Niepodległej”

Po zakończeniu uroczystości na pl. Piłsudskie-
go rozpoczął się marsz „Razem dla Niepodle-
głej” z udziałem Prezydenta RP. Pochód złożył 
hołd twórcom Niepodległej Rzeczpospolitej: 
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, Win-
centemu Witosowi, Ignacemu Paderewskie-
mu, Stefanowi „Grot” Roweckiemu, Romano-
wi Dmowskiemu oraz Józefowi Piłsudskiemu, 
pod ich pomnikami złożone zostały kwiaty.
Przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia odśpiewa-
no pieśń „Boże Coś Polskę”. Odmówiona zosta-
ła modlitwa „Ojcze nasz” w intencji Ojczyzny.
Poza marszem „Razem dla Niepodległej” od-
były się w stolicy także inne uroczystości, m. in. 
„Marsz Niepodległości” organizowany przez 
środowiska narodowe, który, co stało się już 
smutną tradycją, został rozwiązany z powodu 
wszczęcia awantur przez chuliganów.
W przeddzień święta przed budynkiem Do-
wództwa Garnizonu Warszawa, w którym 
mieści się Ordynariat Polowy odbył się „Cap-
strzyk Niepodległości” z udziałem wicepre-
miera Tomasza Siemoniaka, ministra obrony 
narodowej. Uczczono pamięć architektów pol-
skiej wolności oraz żołnierzy biorących udział 
w odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Ich 
cześć oddano salwą honorową. Pod pomni-
kiem Marszałka umieszczono „Ogień Niepod-
ległości” przyniesiony przez harcerzy. Także
w przeddzień święta na rondzie Zgrupowania 
AK „Radosław”, na stumetrowym „Maszcie 
Wolności” załopotała biało-czerwona, flaga 
Rzeczpospolitej Polskiej. Msze św. w intencji 
Ojczyzny, marsze, apele pamięci oraz insceni-
zacje odbyły się w wielu miejscach kraju. 
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Wolność ku Polsce poczęła się przybliżać 
jesienią 1918 r. Pogłębiał się militarny i po-
lityczny krach dwóch okupantów: Niemiec 
i Austro-Węgier. Polskie dążenia niepod-
ległościowe znalazły mocnego sojusznika
w osobie prezydenta USA Woodrowa Wilso-
na; jednym z punktów jego pokojowego pro-
gramu ogłoszonego 18 stycznia 1918 r., było 
powstanie niepodległego Państwa Polskiego. 
Wydarzenia zaczęły nabierać tempa. Rada Re-
gencyjna, organ władzy Królestwa Polskiego, 
proklamowanego przez władze niemieckie 
i austro-węgierskie, ogłosiła 7 października 
1918 r. w imię „nieprzedawnionych dążeń na-
rodu polskiego” niepodległość Polski. W Kra-
kowie 28 października zawiązała się Polska 
Komisja Likwidacyjna dla zarządzania Galicją, 
a Rada Narodowa Księstwa Śląska Cieszyń-
skiego proklamowała jego niepodległość. 
W Lublinie powstał 7 października lewicowy 
Tymczasowy Rząd Ludowy. W niemieckiej 
strefie okupacyjnej wzrastał chaos i anarchia. 
Wybuch rewolucji w Berlinie zradykalizował 
niemieckich żołnierzy. Rady Żołnierskie poczę-
ły przejmować władzę w wojsku. Manifesto-
wali też polscy robotnicy, powstawały Rady 
Robotnicze. Coraz bardziej topniało poparcie 
dla Rady Regencyjnej.
W sytuacji narastającego chaosu, pogłę-
biających się społecznych napięć, radykal-
nych haseł stała się rzecz nieoczekiwana.
W chłodny poranek 10 listopada 1918 r. 
przybyli do Warszawy brygadier Józef Piłsud-
ski i jego szef sztabu, Kazimierz Sosnkowski, 
uwolnieni z magdeburskiego więzienia. Wia-
domość o ich przyjeździe rozeszła się lotem 
błyskawicy. Już wtedy, w chwili przyjazdu 
Komendanta, wiele środowisk upatrywało
w nim człowieka opatrznościowego, któ-
ry opanuje rozchwianą sytuację, i okiełzna 
polityczne emocje, weźmie władzę w swoje 
ręce. Pamiętano, że został przez Niemców 
uwięziony za wierność idei niepodległościo-
wej, kiedy w 1917 r. wywołał tzw. kryzys 
przysięgowy – odmowę przez większość le-
gionistów złożenia przysięgi na wierność ce-
sarzom niemieckiemu i austriackiemu.
W pensjonacie przy ul. Moniuszki, gdzie za-

Dzień 11 listopada 1918 r. to jeden z filarów historycznej pamięci ludów i naro-
dów Europy. Tego dnia w Compiègne, w wagonie kolejowym – miejscu postoju 
marszałka Ferdinanda Focha, naczelnego wodza sił Sprzymierzonych, delegacja 
niemiecka podpisała akt kapitulacji. Kilka dni wcześniej, 29 października, cesarz 
austro-węgierski Karol poprosił państwa Entanty o zawieszenie broni. W Rosji 
trwała wojna domowa, efekt bolszewickiej rewolucji październikowej. Tego dnia 
w państwach zwycięskiego obozu radosne tłumy wylegały na ulice. Na chwilę 
zapomniano o straszliwym żniwie śmierci „wielkiej wojny białych ludzi” – zginęło 
w niej i zmarło z ran od 8,4 do 11,8 miliona jej uczestników.
Także dla Polski ten dzień znaczył bardzo wiele. Został uznany za pierwszy dzień 
odzyskanej po 123 latach niewoli wolności. Stało się to dzięki nieugiętej woli Pola-
ków wybicia się na niepodległość, także sprzyjającym okolicznościom, jakimi była 
klęska wojenna wszystkich zaborców. 11 listopada to Narodowe Święto Niepod-
ległości ustanowione przez Sejm 23 kwietnia 1937 r., zakazane w latach okupacji
i w powojennej epoce, kiedy próbowano zmienić wektory polskiej tradycji i pa-
mięci, przywrócone w 1989 r. jako oficjalne święto państwowe.

Tamtego dnia Polska wybuchłaTamtego dnia Polska wybuchła

trzymali się przybysze z Magdeburga, jego 
właścicielki, panny Romanówny, w czasie 
gdy Piłsudski kąpał się po długiej podróży, 
czyściły jego jedyny mundur, który nosił od 
dnia aresztowania. Trzeba też było napręd-
ce kupić kilka koszul i innych części garde-
roby. Piłsudski był zmęczony, źle wyglądał. 
Do tłumów, które zebrały się przed domem, 
powiedział m.in. „Zawsze służyłem i służyć 
będę życiem swoim, krwią ojczyźnie i ludowi 
polskiemu. Witam was krótko, gdyż jestem 
przeziębiony – bolą mnie gardło i piersi”.
Tak się zaczynał pierwszy warszawski dzień Jó-
zefa Piłsudskiego, zwiastuna polskiej wolno-
ści. Z godziny na godzinę rosła jego pozycja. 
Przyjmował różnorodne delegacje (w sumie 
23), spotkał się z członkami Rady Regencyj-
nej, z wiernymi legionistami, przyjął delegację 
niemieckiej Rady Żołnierskiej, omawiając wa-
runki swobodnego przejazdu okupacyjnych 
wojsk do Niemiec. Jednemu ze swych przyja-
ciół, który przed pensjonat przy ul. Moniuszki 
przyprowadził z Woli kilka tysięcy robotników 
ze sztandarem PPS i począł zachęcać Piłsud-
skiego, aby kontynuował tradycje Organizacji 
Bojowej PPS, odpowiedział: „Nie mogę przy-
jąć znaku jednej partii, mam obowiązek dzia-
łać w imieniu całego narodu”.
11 listopada w dniu zakończenia Wielkiej 
Wojny Rada Regencyjna przekazała bryga-
dierowi Józefowi Piłsudskiemu „władzę woj-
skową i naczelnego dowódcy wojsk polskich 
jej podległych”. Trzy dni później, 14 listopa-
da, w jego ręce złożyła wszystkie swoje funk-
cje i nadała tytuł Naczelnika Państwa. 
Rozpoczynał się czas wolności. Przyszedł 
nagle, niespodziewanie, zaskakująco. 11 lis-
topada 1918 r. Polska wybuchła! Swobo-
dą, wolnością, szczęściem. Wyszła na ulice
w manifestacjach. Rozbłysła amarantem 
sztandarów, którymi dekorowano balkony
i okna. Już nie drażnił oczu widok niemieckich 
żołnierzu, którzy bez oporu oddawali broń pa-
trolom Polskiej Organizacji Wojskowej, skau-
tom, młodzikom. Przestały cokolwiek znaczyć 
okupacyjne zarządzenia. Jeden z dzienników 
donosił, że kobiety, które do tej pory wbrew 
zakazom „szmuglowały” do Warszawy żyw-

ność z okolicy „zdobyły się na swego rodzaju 
demonstrację, polegającą na tym, że wago-
ny pociągu kolei grójeckiej idące w stronę 
Warszawy, literalnie były udekorowane… 
kiełbasami, szynkami, boczkiem itp. smako-
łykami, które demonstracyjnie pozawieszano
w oknach wagonów”. 
Polska wstawała, by żyć. Jeszcze bez rządu, 
bez zorganizowanego profesjonalnie woj-
ska, bez ustalonych granic – trwały m.in. za-
żarte walki o Lwów oddziałów ukraińskich
z lwowskimi „Orlętami” i nielicznym oddzia-
łem legionistów. Ale wreszcie wolna, wreszcie 
niepodległa. „Niepodobna oddać tego upo-
jenia, tego szału radości, jaki ludność polską
w tym momencie ogarnął. Po 120 latach pry-
sły kordony. Nie ma „ich (…) Kto tych krótkich 
dni nie przeżył, kto nie szalał z radości w tym 
czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna 
w swym życiu najwyższej radości” – pisał
o tamtych dniach Jędrzej Moraczewski, pierw-
szy premier RP. 16 listopada Józef Piłsudski 
notyfikował rządom i narodom „istnienie Pań-
stwa Polskiego Niepodległego, obejmującego 
wszystkie ziemie zjednoczonej Polski”, które 
„powstaje z woli całego narodu i opiera się na 
podstawach demokratycznych”. 
W niedzielę 17 listopada w świątyniach 
stolicy, zgodnie z zarządzeniem Kurii Archi-
diecezjalnej (podpisanym przez wikariusza 
generalnego ks. Stanisława Galla, wkrótce 
Biskupa Polowego Wojsk Polskich) odśpie-
wano po sumie Te Deum laudamus i hymn 
narodowy, „celem podziękowania Panu 
Bogu za oswobodzenie Ojczyny od obcego 
najazdu i uproszenie błogosławieństwa dla 
wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski”. 
A biskupi Polski Niepodległej w swym pierw-
szym orędziu przypominali, że oto „Dał nam 
Bóg na nowo ziemię wielką, bogatą i piękną 
i wzywa nas, byśmy co prędzej jęli się ducho-
wej budowy naszej Ojczyzny”. Każdy kolejny 
obchód Narodowego Święta Niepodległości 
przypomina i aktualizuje to wezwanie.

      Jędrzej Łukawy

Narodowe Święto NiepodległościNarodowe Święto Niepodległości
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Rozbrajanie żołnierzy niemieckich, Rozbrajanie żołnierzy niemieckich, 
listopad 1918 r.listopad 1918 r.
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Warszawa

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świę-
tych bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska 
Polskiego, zaapelował o pamięć o żołnie-
rzach i obrońcach ojczyzny. Na stronie inter-
netowej Ordynariatu Polowego (ordynariat.
pl) opublikowany został apel bp. Guzdka
o modlitwę w intencji żołnierzy poległych na 
przestrzeni dziejów w obronie niepodległo-
ści. Zachęcił także, aby okazać chrześcijańską 
postawę miłosierdzia, modląc się nad groba-
mi żołnierzy, którzy należeli do wrogich nam 
armii. Biskup Guzdek modlił się 31 paździer-
nika, przy grobach kapelanów, żołnierzy
i bohaterów podziemia niepodległościowe-
go na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach w Warszawie.                               (kes)

Afganistan

Pamięć opoległych w Afganistanie żoł-
nierzach i pracownikach wojska uczczono
w Bazie „White Eagle” w Bagram. Modli-
twie w intencji poległych przewodniczył ks. 
por. Włodzimierz Skoczeń, kapelan Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 
Odczytane zostały nazwiska poległych. Przy 
ołtarzu zapalono 44 białe i czerwone znicze, 
symbolizujące poległych w Afganistanie.
– Wszyscy służyli sprawie pokoju. Kierowała 
nimi świadomość słusznej sprawy. Bo prze-
cież taką właśnie słuszną sprawą było i nie 
przestaje nigdy być prawo narodu do niepod-
ległego bytu, do życia społecznego w duchu 
własnych przekonań, narodowych i religijnych 
tradycji, do suwerenności własnego państwa 
– powiedział w towarzyszącym modlitwie 
krótkim rozważaniu ks. Skoczeń.
W intencji poległych odmówiony został ró-
żaniec. Wcześniej w bazie sprawowana była 
Msza św. za dusze żołnierzy, którzy zginęli 
podczas misji. Podczas wieczornego apelu, 
jak i w czasie Mszy św., na wspólnej modli-
twie zgromadziła się liczna grupa żołnierzy 
kontyngentu.                                       (kes)

Pamiętaliśmy o poległychPamiętaliśmy o poległych

Macedonia

W uroczystość Wszyst-
kich Świętych pododdział 
honorowy PKW KFOR 
pod dowództwem ppłk. 
Krzysztofa Brodeckiego 
udał się do Macedonii, 
do miejscowości Sopot, 
aby uczcić dwóch pol-
skich żołnierzy: śp. sierż. Pawła Legenckiego 
i śp. sierż. Piotra Mikułowskiego w miejscu 
ich śmierci, złożyć  wieńce nagrobne, zapa-
lić  znicze, modlić się w ich intencji. Miejsce 
to  upamiętnione zostało głazem, na którym 
umieszczono metalową tablicę. W uroczy-
stości wziął udział i wygłosił okolicznościo-
wa mowę ambasador Polski w Republice 
Macedonii Jacek Multanowski. Zgromadzeni 
uczcili pamięć tych, co odeszli na wieczną 
wartę z Bałkanów minutą ciszy i modlitwą 
za poległych, której przewodniczył ks. por. 
Artur Majorek, kapelan XXX zmiany KFOR.
Wieczorem w intencji poległych żołnierzy 
odprawiona została Msza święta i zapalone 
znicze na symbolicznej mogile usytuowanej 
w polskiej kaplicy oraz przy tablicy pamięci 
o poległych, która została zabrana z Bazy 
Camp Bondsteel na  miejsce nowego sta-
cjonowania polskiego kontyngentu w Camp 
Marechal de Lattre de Tassigny w miejscowo-
ści Novo Sielo.

(xam, kes)

Białystok

30 października w kościele garnizonowym 
środowisko służb mundurowych modliło 
się w intencji funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej, którzy przed pięcioma laty zginęli
w katastrofie śmigłowca Kania na granicy 
polsko-białoruskiej. We Mszy św., której prze-
wodniczył bp Henryk Ciereszko, biskup po-
mocniczy archidiecezji białostockiej, uczest-
niczyły rodziny zmarłych. Homilię wygłosił 
ks. płk SG Zbigniew Kępa, dziekan Straży

Granicznej.
Mszę św. koncelebro-
wali ks. kmdr por. Zbi-
gniew Rećko, proboszcz 
parafii garnizonowej w 
Białymstoku, ks. mjr SG 
Wiesław Kondraciuk, ka-
pelan Podlaskiego Od-
działu SG, kapelani po-
zostałych służb mundu-
rowych oraz probosz-
czowie parafii z których 
pochodzili zmarli funk-
cjonariusze.
W uroczystości uczest-
niczyli reprezentanci lo-

kalnych władz, kadra kierownicza, funkcjo-
nariusze i pracownicy Oddziału Podlaskiego 
Straży Granicznej na czele z komendantem, 
płk. Andrzejem Rytwińskim, a także rodziny, 
przyjaciele i znajomi zmarłych funkcjona-
riuszy.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się 
pod pomnik wzniesiony w pobliżu miejscu 
katastrofy na Białorusi.

(tm, wk)

Gołdap

W przeddzień uroczystości Wszystkich Świę-
tych żołnierze 15 Gołdapskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego odwiedzili groby swych po-
przedników w służbie, spoczywających na 
gołdapskim cmentarzu. 
Jak co roku złożono kwiaty i zapalono znicze 
pamięci na grobach st. szer. Dariusza Tylendy 
i sierż. Kazimierza Kasprzaka, poległych pod-
czas VII zmiany PKW w Afganistanie. Przy ich 
grobach zaciągnięta została warta honoro-
wą, a ks. ppłk Mirosław Kwiatkowski odmó-
wił modlitwę w intencji poległych. Następ-
nie żołnierze odwiedzili groby pozostałych 
żołnierzy i pracowników cywilnych pułku.
W sumie niemal czterdzieści grobów. Żaden 
z nich tego dnia nie został bez śladu pamięci. 
Za zmarłych i poległych żołnierzy oraz pra-
cowników pułku w Dzień Zaduszny została 
odprawiona Msza św.

(xmk)

Nowa Dęba

W przeddzień liturgicznego Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych przedstawi-
ciele dowództwa Garnizonu Nowa Dęba, 
Związku Żołnierzy WP Koło nr 14 im. Anie-
li Krzywoń wraz z kapelanem nawiedzają 
pomniki upamiętniające tych, którzy oddali 
życie za wolność naszej Ojczyzny oraz uda-
ją się na pobliski cmentarz, aby oddać hołd 
swoim przełożonym, instruktorom, wycho-
wankom i podopiecznym, których już Bóg 
powołał na wieczną wartę. Na wojskowych 
grobach umieszczono palące się znicze
i kwiaty. Ksiądz mjr Jan Zapotoczny odmówił 
modlitwy w intencji zmarłych żołnierzy i pra-
cowników Garnizonu Nowa Dęba.
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Afganistan – żołnierze PKW zbudowali symboliczny ołtarz, Afganistan – żołnierze PKW zbudowali symboliczny ołtarz, 
przy którym modlono się w intencji poległych.przy którym modlono się w intencji poległych.

W Rzeszowie, w kościele garnizonowym sprawowanaW Rzeszowie, w kościele garnizonowym sprawowana
była Msza św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzybyła Msza św. w intencji poległych i zmarłych żołnierzy
i pracowników wojska. Eucharystii przewodniczył bp Edward i pracowników wojska. Eucharystii przewodniczył bp Edward 
Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej.

Pierwsze dwa dni listopada, kiedy Kościół obchodzi uroczystość 
Wszystkich Świętych i wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar-
łych to czas modlitwy i pamięci o naszych bliskich, którzy przeszli 
już na drugą stronę życia. W Ordynariacie Polowym także pamię-
tano o poległych żołnierzach i pracownikach wojska.
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Ks. płk Jan Szymała – kapelan żołnierskich duszKs. płk Jan Szymała – kapelan żołnierskich dusz

Naukę rozpoczął w gimnazjum w Domu Mi-
syjnym Św. Krzyża, by po pięciu latach kon-
tynuować ją w Liceum Ojców Werbistów
w Modling pod Wiedniem. Po uzyskaniu ma-
tury i odbyciu rocznego nowicjatu w 1911 r.
rozpoczął czteroletnie studium filozofii i teo-
logii w wyższym seminarium duchownym 
również w Modling. Wykładowcą był tam 
w latach 1907–1912 o. Roch Scheitza, który 
prowadził m.in. zajęcia z historii i literatu-
ry polskiej. Dla młodego kleryka spotkanie 
z mądrym wykładowcą, wybitnym patriotą 
polskim, a przy tym dobrzenieckim krajanem, 
mogło mieć decydujące znaczenie dla dalsze-
go biegu życia. Koniec studiów seminaryjnych 
zbiegł się z wybuchem I wojny światowej. Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich 8 września 
1914 r. we Wrocławiu i odprawieniu prymicji 
w rodzinnej wsi młody kapłan został powoła-
ny do służby w armii niemieckiej.
Po odbyciu przeszkolenia rekruckiego, został 
skierowany jako sanitariusz do służby na te-
renie Górnego Śląska, stamtąd, mianowany 
kapelanem, trafił na front zachodni, gdzie 
pełnił posługę do końca wojny. Po powrocie 
do domu macierzystego w Modling doszedł 
do przekonania, że brak mu powołania do 
pełnienia posługi misjonarskiej i życia zakon-
nego. Uzyskuje zezwolenie władz zakonnych
i jako ksiądz świecki zostaje inkardynowany 
do diecezji wrocławskiej. Z początkiem 1919 r.
rozpoczyna posługę wikariusza w parafii św. 
Trójcy w Mikluczycach pod Zabrzem. Był to 

czas, kiedy pojawiła się historyczna szansa 
połączenia Śląska z odrodzonym Państwem 
Polskim i rozpoczęła walka o wykorzystanie 
tej szansy. Ks. Szymała angażuje się w służące 
sprawie polskiej działania. W lutym 1919 r.
zostaje zaprzysiężony jako członek tajnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Ślą-
ska, utworzonej dla obrony ludności polskiej
i przygotowania powstania zbrojnego na wy-
padek, gdyby decyzje zwycięskich mocarstw 
nie respektowały dążenia ludu śląskiego do 
połączenia z Rzeczpospolitą. 
Mikulczyce, silny ośrodek polskości, zostały 
objęte zasięgiem I powstania śląskiego. Mło-
dy ksiądz patriota zapewne angażował się 
w tamte wydarzenia. Świadczy o tym opinia 
wikariusza generalnego diecezji wrocławskiej 
z 1923 r., wystawiona dla polskich władz ko-
ścielnych w Katowicach, stwierdzająca, że ks. 
Szymała „zaniedbywał się” w wypełnianiu 
swych obowiązków duszpasterskich na rzecz 
„polityki”, przysparzając tym „kłopotów” 
proboszczowi, który był Niemcem.
Od maja 1920 r. ks. Szymała posługuje
w Opolu, gdzie z odwagą prowadzi działal-
ność agitacyjno-propagandową z ramienia 
Polskiego Komitetu Plebiscytowego. Dociera 
do najodleglejszych wsi powiatu, zwołując 
wiece, wygłaszając przemówienia, kolpor-
tując książki, prasę i druki propagandowe. 
Współpracuje z agendami kościelnymi przy 
Międzysojuszniczej Komisji. Aktywnie uczest-
niczy w poczynaniach inspirowanych przez 
sekcję teologiczną Śląskiego Związku Akade-
mickiego. Bierze udział w okresowych spotka-
niach i zjazdach księży polskich. Za udział w 
pracy plebiscytowej otrzymuje od Wojciecha 
Korfantego honorową odznakę: „Za dzielność
i służbę ojczyźnie”.
Z chwilą wybuchu III powstania śląskiego 
zgłasza się do dyspozycji Naczelnej Komen-
dy Wojsk Powstańczych. Wchodzi jako jeden
z dziewięciu członków w skład Wydziału 
Duszpasterskiego Naczelnej Komendy, zosta-
je mianowany kapelanem zabrzańskiej grupy 
szybkiej kapitana Pawła Cymsa, która po re-
organizacji wojsk powstańczych została prze-
mianowana na 2. pułk piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki.
Brał udział w najcięższych bitwach III po-
wstania: operacji kędzierzyńskiej (6–9 czerw-
ca 1921), walkach o Górę św. Anny (23–26 
czerwca 1921). Miarą zasług są otrzymane 
przezeń odznaczenia: Krzyż Walecznych, Ślą-
ski Krzyż na Wstędze Waleczności, Krzyż Nie-
podległości i Złoty Krzyż Zasługi.
Po zakończeniu walk i demobilizacji z powodu 
zagrożenia ze strony niemieckiej ks. Szymała 
uchodzi do Polski. 5 sierpnia 1921 r. wstępu-

je do Wojska Polskiego, otrzymuje przydział 
służbowy na kapelana 74. pułku piechoty, 
który w Biedrusku pod Poznaniem oczekiwał 
na wkroczenia na Śląsk i objęcie garnizonu 
w Lublińcu. Jednocześnie został mianowany 
kapelanem garnizonu w Tarnowskich Górach, 
obejmującego 11. pułk piechoty i 3. pułk uła-
nów śląskich.
Był to nowy rozdział w biografii księdza,
a jednocześnie zupełnie nowa karta w dzie-
jach duchowieństwa polskiego na Śląsku.
22 czerwca 1922 r. wkroczył na czele 74. 
pp. do Lublińca. Tego samego dnia odprawił 
Mszę świętą dziękczynną za połączenie części 
Śląska z Polską po 760-letniej rozłące. 
Ksiądz kapelan, a wkrótce administrator 
parafii wojskowej św. Michała Archanioła, 
rozpoczął imponującą pracę społeczną nad 
umocnieniem i rozwojem polskości na ziemi 
śląskiej. W 1923 r. zorganizował i urucho-
mił pierwsze polskie gimnazjum w Lublińcu,
w którym objął obowiązki katechety, a po-
czątkowo uczył łaciny i matematyki.
Mając szczęście żyć w wolnej i niepodległej 
Polsce nie zapomniał o rodzinnym Dobrzeniu 
Wielkim, który pozostał w granicach Niemiec. 
Po wybudowaniu nowego Liceum im. A. Mic-
kiewicza zaproponował Związkowi Polaków 
w Niemczech kierowanie zdolnej młodzieży 
na naukę do Lublińca. Nauka była bezpłatna, 
zdolniejsi uczniowie otrzymywali stypendia. 
Ks. kapelan kpt. Szymała, awansowany
w 1931 r. na stopień majora, a w 1938 na 
stopień podpułkownika, był przede wszyst-
kim zawodowym kapelanem wojskowym, 
jego zasadniczą funkcją było sprawowanie 
posługi duszpasterskiej dla żołnierzy i rodzin 
wojskowych w Lublińcu i Tarnowskich Górach 
oraz administrowanie parafią wojskową przy 
kościele św. Krzyża. Z jego inicjatywy kościół 
ten został w latach 1927–1929 gruntownie 
przebudowany i powiększony.
W 1935 r. został kapelanem hufca żeńskiego
i męskiego ZHP. W 1936 roku Naczelny Zarząd 
ZHP nadał mu honorową odznakę „Za zasłu-
gi”. Wspomnieć też trzeba, że pełnił obo-
wiązki kapelana w Zakładzie Psychiatrycznym
w Lublińcu. 
17 lat służby i pracy społecznej w Lublińcu to 
był najszczęśliwszy okres w życiu ks. Szymały. 
W atmosferze wolności i niepodległości mógł 

Urodził się 5 maja 1889 r. w Dobrzeniu Wielkim pod Opolem, w chłopskiej rodzinie 
Jana i Agnieszki z domu Tomala. W zachowanej do dziś zagrodzie przyszło na świat 
siedmioro dzieci, przeżyło sześcioro – trzy dziewczynki i trzech chłopców. Jan był 
najstarszym z braci. Jego dzieciństwo przypadło na czasy Kulturkampfu: germani-
zacji, eliminowania polskiego szkolnictwa; z konieczności uczęszczał do szkoły nie-
mieckiej. Po ukończeniu 5 klas, mając 13 lat, postanowił poświęcić się służbie Bogu. 
Wraz z trzema innymi chłopcami z Dobrzenia wstąpił do Domu Misyjnego Ojców 
Werbistów w Nysie. Był piętnastym w ciągu 130 lat chłopcem z Dobrzenia, który 
„poszedł na księdza”. 

Ks. Jan Szymała około 1921 r.Ks. Jan Szymała około 1921 r.

Ks. Jan Szymała w okresie służbyKs. Jan Szymała w okresie służby
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodziew Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
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Lek. med. Sławomir Gaik, dyrektor 105. Kre-
sowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 
w Żarach, serdecznie przywitał przybyłych 
gości, m.in. burmistrza miasta Wacława Ma-
ciuszonka, dr n. med. Władysława Sternę, 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
psychiatrii, Stanisława Łobacza, dyrektora 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, dr n. med. Bro-
nisława Broncla, emerytowanego ordynatora 
Oddziału Psychiatrycznego w Żarach oraz 
Annę Michalczuk, starostę miasta. Po krótkich 
przemówieniach i gratulacjach dokonano 
uroczystego przecięcia wstęgi, inaugurując 
w ten sposób otwarcie wyremontowanego 
Oddziału Psychiatrycznego z Pododdziałem 
Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Stresu 
Bojowego. Jego poświęcenia dokonał ks. 

W 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach 3 listopada br. uro-
czyście otwarto wyremontowany Oddział Psychiatryczny z Pododdziałem Leczenia 
Zaburzeń Nerwicowych i Stresu Bojowego.

Nowa placówka lecznicza dla żołnierzyNowa placówka lecznicza dla żołnierzy
dotkniętych stresem bojowymdotkniętych stresem bojowym

ppłk dr Stanisław Błądek, kapelan 105. Kre-
sowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
w Żarach. Goście z zainteresowaniem zwie-
dzili nowe, przestronne sale oddziału. Na-
stępnie wraz z licznie zgromadzoną młodzie-
żą oraz kadrą nauczycielską i pracownikami 
socjalnymi wysłuchali wykładu konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii: 
„Szkodliwość substancji odurzających”. Uro-
czystość zakończył słodki poczęstunek.
Oddział Psychiatryczny w 105. Kresowym 
Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach 
istnieje od 1972 r. Jego pierwszym ordyna-
torem był dr n. med. Wiktor Jędrzejkiewicz. 
Obecnie jest nim dr n. med. Krzysztof Zielke, 
który w szpitalu pracuje od ponad trydziestu 
lat. Remont budynku trwał dwa lata. Jego 
dwie kondygnacje zajmuje Oddział Psychia-

tryczny, natomiast na parterze mieści się 
Oddział Ortopedyczny. Zaadoptowano tak-
że poddasze, gdzie oprócz sal dla chorych 
znajdują się również gabinety lekarskie oraz 
sala terapeutyczna. Odział dysponuje łącznie
45 łóżkami dla pacjentów. Zadbano również 
o to, by użyte materiały były bezpieczne, nie-
tłukące, odporne na przejawy wandalizmu. 
Oddział wyposażony jest w wideodomofony. 
Ponadto nad bezpieczeństwem pacjentów 
oraz personelu czuwać będzie system mo-
nitoringu. Koszt modernizacji wyniósł ok.
6,4 mln zł. 
Oddział Psychiatryczny w Żarach pretenduje 
do miana najnowocześniejszego w woje-
wództwie lubuskim. Jego głównym zada-
niem jest leczenie żołnierzy powracających
z misji zagranicznych, u których stwierdzono 
objawy stresu bojowego, a także służy innym 
osobom, wymagającym specjalistycznej opie-
ki psychiatrycznej.   

bs/kak

rozwinąć swoje twórcze predyspozycje spo-
łeczne i zrealizować się w wiernej i ofiarnej 
służbie Bogu i Ojczyźnie. Jego poczynaniom 
z uwagą i życzliwością przyglądały się wła-
dze kościelne. Kuria biskupia w Katowicach 
26 czerwca 1931 r. „w uznaniu nieprzecięt-
nych zasług położonych dla diecezji” nadała 
mu „prawo noszenia pelerynki proboszczow-
skiej”, natomiast Stolica Apostolska odznaczy-
ła złotym krzyżem: Pro Ecclesia et Pontifice”.
Napaść Niemiec na Polskę tragicznym akcen-
tem zamknęła ten wspaniały okres w życiu 
księdza. W wrześniu 1939 r. poszedł ze swo-
im 74. pp. na front. Po wkroczeniu sowiec-
kich wojsk 17 września 1939 r., przedostał się 
do Rumunii. Został internowany w obozie dla 
wyższych oficerów w Calimanesti. W krótkim 
czasie urządził tam kaplicę i zorganizował szko-
łę dla polskich dzieci. Po półrocznym pobycie 
w Rumunii, uciekł z obozu, przedostał się do 
Francji. Otrzymał przydział na szefa duszpa-
sterstwa tworzonej w Coëtquidan w Bretanii 
3. dywizji piechoty im. Płk. T. Zieleniewskiego, 
która po napaści Niemiec na Francję została 
rozformowana z zaleceniem, ażeby jej żołnie-
rze starali się przedostać do Wielkiej Brytanii. 
Ks. ppłk Szymała przybył tam we wrześniu 
1940 r. Został szefem duszpasterstwa 4. Bry-
gady Kadrowej Strzelców w Szkocji, która
w rok później została przemianowana na 
okrytą sławą 1. Samodzielną Brygadę Spa-
dochronową płk. St. Sosabowskiego. Jednak 
z powodu przekroczenia limitu wieku obo-
wiązującego spadochroniarzy, liczył wtedy 
53 lata, musiał opuścić brygadę. Pułkownik 
Sosabowski wystawił swojemu kapelanowi 
następującą opinię: „Był naszym prawdzi-
wym religijnym i moralnym przewodnikiem, 
prawym i oddanym służbie żołnierzem, który 
zdobył serca wszystkich żołnierzy”.
Ks. Szymała trafia do I. Korpusu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie, na czele którego stoi 
wtedy gen. Marian Kukiel. Następnie przez 

rok służy w 1. Dywizji Pancernej gen. Stani-
sława Maczka, który równie wysoko jak gen. 
Sosabowski oceniał szefa duszpasterstwa
w swojej dywizji: „Łączy z wysokimi walorami 
umysłu i serca specjalną zdolność życia z żoł-
nierzem, podwładnym i dowódcą. Wysokiej 
klasy patriota”.
W końcu 1943 r. znowu zostaje szefem dusz-
pasterstwa I. Korpusu, na tym tanowisku po-
zostaje do 30 maja 1945 r. służąc pod komen-
dą gen. Mieczyslawa Boruty-Spiechowicza, 
później gen. Maczka. Zostaje awansowany do 
stopnia pułkownika i odkomenderowany do 
Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu. Po trzech 
miesiącach pracy władze wojskowe kierują go 
do Polskiej Misji Wojskowej przy dowództwie 
brytyjskiej armii okupacyjnej w Niemczech
w Bad Oynhausen. Jest delegatem biskupa 
polowego Gawliny i szefem duszpasterstwa 
na terenie całej brytyjskiej strefy okupacyjnej.
Latem 1946 r. poprosił władze wojskowe
o urlop celem odwiedzenia Polski, której nie 
widział od siedmiu lat. Odwiedził Dobrzeń 
Wielki, doznał wstrząsu na widok zadanych 
rodzinnej wsi ran wojennych. Był świadom 
krzywd i upokorzeń, jakich doznał śląski lud 
od powojennej administracji. Przeżycie to mu-
siało być głęboko poruszające skoro wkrótce 
po powrocie do Niemiec powziął decyzję
o powrocie do kraju. Prosił władze wojskowe 
o podanie go do demobilizacji i zgodę na po-
wrót do kraju. 19 listopada 1946 r. przybył do 
Polski. Zatrzymał się czasowo u zaprzyjaźnio-
nych Ojców Oblatów w Lublińcu, skąd skiero-
wał prośbę do kurii biskupiej w Katowicach 
o udzielenie mu bezterminowego urlopu 
celem podjęcia pracy duszpasterskiej na te-
renie opolskiej administracji apostolskiej. Ks. 
Bolesław Kominek, administrator apostolski 
Opolszczyzny, kieruje go do Gliwic i powierza 
parafię Wszystkich Świętych. Stanęły teraz 
przed nim trudne i skomplikowane zadania, 
a najważniejszym z nich było zaprowadzenie 

jedności Chrystusowej w społeczności para-
fialnej. Zetknął się tam nie tylko z krzywdami
i tragediami Ślązaków, ale i z niemniej okrut-
nymi doświadczeniami Polaków przybyłych 
na Śląsk z innych regionów Polski.
Czasy wojny, okupacji i powojennej destabi-
lizacji powodowały demoralizację i spusto-
szenia w duszach ludzkich, kryzysy duchowe,
a nawet odejścia od wiary ojców. Władza ko-
munistyczna, jak tylko mogła utrudniała życie 
kapłanom i wiernym.
Po ośmiu latach pracy ks. Szymała musiał się 
rozstać ze swoimi parafianami, gdyż w dniu 
urodzin 5 maja 1954 r. został przeniesiony do 
parafii św. Jacka w Bytomiu.
Przeprowadził gruntowną renowację ko-
ścioła, rozwijał i umacniał kult jej patrona, 
św. Jacka. Jednak trudy życia dawały znać
o sobie. Coraz częściej zapadał na zdrowiu
i musiał udawać się na leczenie. Boże Naro-
dzenie 1962 r. zastało go na łożu boleści. Miał 
zwyczaj na Pasterce osobiście składać życze-
nia świąteczne swoim parafianom. Nie chciał 
ich zawieść tym razem, dlatego nagrał je na 
taśmie magnetofonowej i prosił o jej odtwo-
rzenie w. Tydzień później, 31 grudnia 1962 r. 
oddał ducha Bogu. Tego samego dnia przed 
33 laty zmarła jego matka.
3 stycznia 1963 r. odbył się pogrzeb ks. Jana 
Szymały z udziałem ks. biskupa Franciszka 
Jopa, który przed wyruszeniem konduktu na 
cmentarz parafialny wygłosił z ambony poże-
gnalne słowa o zmarłym kapłanie, eksponu-
jąc jego wojskową i powstańczą działalność, 
ofiarną służbę, zasługi i zaszczyty. Po raz 
pierwszy dowiedzieli się o tym jego parafia-
nie. Niech pamięć o tym szlachetnym człowie-
ku nigdy nie zginie. Jesteśmy mu to winni za 
to co zrobił dla swej ukochanej Ojczyzny. 

 Marian Berbesz

Autor jest prezesem Stowarzyszenia Zwyczajne-

go Rodzina Wojskowa 74. Górnośląskiego Pułku 

Piechoty.
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Szatan to największy wróg Boga i człowieka. Bynajmniej nie przy-
pomina on sympatycznego stworzenia z różkami, długim ogonkiem
i widłami w kosmatych łapkach. To istota duchowa przewyższająca 
nas swoją inteligencją, wiedzą oraz siłą. W dodatku to morderca, gdyż

Nigdy nie zdarzyło się tak, by jakikolwiek oddział żołnierzy wszedł do kryjówki wroga z czystej ciekawości lub niewiedzy przed 
czającym się niebezpieczeństwem. Każda operacja wojskowa jest przemyślana i odpowiednio przygotowana. Nigdy też żołnie-
rze nie bagatelizują siły nieprzyjaciela. Dlaczego więc w duchowej walce, jaka toczy się nieustannie, bez względu na to czy tego 
chcemy czy nie, tak łatwo zaglądamy w paszczę „ryczącego lwa, który krąży, szukając kogo pożreć” (por. 1P 5,8)? 

Strzeż się złego!Strzeż się złego!

w momencie, w którym oddziela nas od Boga – Źródła życia, prowadzi 
nas na śmierć. Chce zabić każdego z nas, bo wie, że każdy cios zadany 
człowiekowi jest również ciosem dla Boga, który nieskończenie nas ko-
cha. To właśnie tej Miłości szatan nienawidzi.

TAKTYKA DIABŁA

Kamufl a¿ – właściwością anioła złego jest podawanie się za anioła światłości.  Mówimy o nim, że jest kłamcą (grec. „diabolos”), 
gdyż stara się nas oszukać i „sprzedać” grzech w pięknym opakowaniu przyjemności. Szepcze nam do ucha: „To nic złego”, „Inni 
też tak robią”. Niczym wytrawny telemarketer stara się przekonać nas, że to, po co sięgamy, należy się nam i stanowi odpowiedź 
na nasze potrzeby i pragnienia.

Atak bezpoœredni z u¿yciem pocisków ró¿nego kalibru – podstawową formą oddziaływania szatana na człowieka jest 
kuszenie. Niekiedy są to drobne myśli, pragnienia, które pociągają nas do złych czynów. Pokusy mogą przybrać również postać 
dręczenia zarówno w formie umysłowej (np. bluźniercze myśli, wyobrażenia, których człowiek się brzydzi), jak i cielesnej (np. bóle 
somatyczne), niewytłumaczalne zjawiska.

Zró¿nicowana strategia – szatan doskonale zna nasze słabe punkty i to właśnie w nie uderza. Jeśli oprzemy się zwodzeniu, 
zaprzestaje atakować, żebyśmy stali się mniej czujni. Jest bardzo cierpliwy i będzie nas obserwował w ukryciu, by przeprowadzić 
szturm we właściwym momencie.

Broñ chemiczna:
• gaz trujący – diabeł stara się nas przekonać, że jest tylko ideą. Jeżeli nie wierzymy w jego istnienie, nie będziemy się bronić. 
•  gaz obezwładniający – diabeł chce znieczulić nasze sumienie. Usypia naszą świadomość moralną, aż stanie się wreszcie 

kompletnie nieczuła na zło.

Granatniki hukowo-b³yskowe i œwiece dymne – szatan stara się skoncentrować naszą uwagę na złu. Robi wiele hałasu, 
dręczy nas katastroficznymi wizjami przyszłości, by wprowadzić nas w lęk i niewiarę. Jego celem jest zawężenie naszej uwagi i 
doprowadzenie nas do rozpaczy. 

Miny przeciwpiechotne – najlepszą bronią diabła jest zniechęcenie, które nie pozwala iść naprzód. Gdy upadamy, oskarża 
nas i napędza nasze poczucie winy, byśmy uwierzyli, że nie ma dla nas przebaczenia. Nęka nas przeszłością, wynajdując nasze 
potknięcia i słabości, aby wywołać w nas smutek. 

Wojna psychologiczna – szatan stosuje propagandę, by osłabić nasze morale. Stara się sparaliżować nas lękiem. Jednocześnie 
pragnie zbuntować nas przeciwko naszemu dowódcy – Bogu, byśmy przestali ufać w Jego opiekę nad nami i Jego miłosierdzie.

Porwanie – szatan lubi mieć zakładników. Pragnie odebrać nam naszą wolność tylko po to, by nas potem zabić. Wystarczy 
spojrzeć na ludzi uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Na tych, którzy umierają w rynsztokach zupełnie opuszczeni. 
Ale człowiek potrafi być również niewolnikiem, np. władzy, bogactwa, własnych lęków. Szatan, mając nas „w garści”, może 
nieustannie ubliżać Bogu: „Po co stworzyłeś człowieka? Zobacz, ile Cię kosztował okup za jego życie wieczne: hańba, krzyż, śmierć. 
I to wszystko na marne”. 

Powielanie grzechu pierwszych rodziców

Szatan oszukał naszych pierwszych rodziców w raju i wmówił im, 
że swoimi własnymi siłami będą mogli dorówna wielkością samemu 
Bogu. „Tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło” – powiedział wąż do 
niewiasty (Rdz 3, 5). Zerwany przez Adama i Ewę owoc, to przede 
wszystkim owoc pychy: być samowystarczalnym, decydować o swo-
im losie i o losie innych, zapewnić sobie szczęście. Jest to również 
przekroczenie pierwszego przykazania, które brzmi: „Nie będziesz 
miał bogów cudzych przede mną”. Gdy człowiek postawił siebie
w centrum, cała harmonia świata uległa zaburzeniu. Rozpoczęła się 
rywalizacja o władzę, pojawił się lęk i zazdrość, prowadzące do bra-
tobójstwa (historia Kaina i Abla, Rdz 4, 1-16), wojen i okrucieństwa. 
Człowiek utracił grunt pod nogami: skoro sam siebie uczynił bogiem, 
musiał odtąd walczyć o swoją pozycję, samemu zapewnić sobie bez-
pieczeństwo i nieśmiertelność. Niektórzy zaczęli szukać „kogoś” lub 
„czegoś”, co zagwarantowałoby mu ochronę życia i pomyślność. Po-
jawiły się więc bożki mające postać ciał niebieskich, zjawisk przyrod-
niczych lub materii wytworzonej przez człowieka. Również niektórym 
ludziom zaczęto przypisywać cechy boskie, np. królom, kapłanom.
I tak od wiary w Boga i zaufania Jego miłości, człowiek przeszedł do 
praktyk pogańskich, które miałyby zaradzić jego lękowi przed cier-
pieniem i śmiercią.   

W dzisiejszym świecie  człowiek nieustannie powiela grzech pierw-
szych rodziców. Im więcej wokół nas ateizmu, tym więcej jest roz-
paczliwego poszukiwania talizmanów, rytuałów mających zapew-
nić spokój i szczęście, zainteresowania magią i niekonwencjonalną 
medycyną. Ludzie czczą wszystko oprócz Boga. Poświęcają czas na 
gromadzenie dóbr, zdrowe żywienie, dbanie o urodę, hobby, własny 
rozwój, lecz nie znajdują chwili na modlitwę. Drżą przed przesąda-
mi, ale nie lękają się złego ducha, chcą znać własną przyszłość za 
pomocą wróżb i horoskopów, ale jest w nich coraz mniej zaufania, 
przebierają się za upiory i duchy, chociaż panicznie boją się śmierci, 
korzystają z technik doskonalenia umysłu, relaksacji, ale jest w nich 
coraz mniej wdzięczności i radości życia. Coraz więcej ludzi interesuje 
się okultyzmem. Wierzą w istnienie duchowych energii, dzięki którym 
mogą poznać przyszłość, odzyskać zdrowie, osiągnąć powodzenie 
lub posiąść nadzwyczajne władze, aby manipulować innymi ludźmi. 
W tym celu przechodzą inicjację i podejmują różnorodne ćwiczenia 
i medytacje. Najbardziej znane formy okultyzmu to wszelkiej formy 
wróżbiarstwo, astrologia, magia, jasnowidztwo, posługiwania się 
medium, wywoływanie zmarłych. Istnieją jednak zawoalowane prak-
tyki, które mogą z początku wydawać się niewinne. Ich stosowanie 
przypomina zakładanie kamizelki samobójcy – to zamach na własne 
życie, bowiem zawsze ilekroć wchodzimy w kontakt z okultyzmem 
narażamy siebie na niebezpieczeństwo ze strony sił demonicznych. 
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Uwaga! Niebezpieczeństwo!

Joga i wschodnie sztuki walki – w hinduizmie czy buddyzmie są wykorzystywane jako techniki mające doprowadzić do 
wyzbycia się swojego osobowego ja i stopienia się („fuzji”) z otaczającą nas energią wszechświata. Wszystkie postawy jogi zmierzają 
do odblokowania tzw. energii kosmicznej („kundalini”), która z założenia ma się znajdować u podstawy kręgosłupa. Poprzez 
odpowiednie układy ciała i oddechy, energia zaczyna wzrastać i przesuwać się kanałami energetycznymi w stronę głowy, gdzie 
znajduje się tzw. czakra górna. Gdy energia tam dociera, następuje  eksplozja świadomości („moks samadhi”). Możemy myśleć, 
że przecież nie wierzymy w żadne energie kosmiczne i chodzi jedynie o relaks i dobrą zabawę. Jednak wstrząsające świadectwo o. 
Jacquesa Verlinde’a stanowi przestrogę dla wszystkich, którzy uważają jogę za niegroźną. – „Gdy zaczniecie uprawiać jogę, chociażby 
w najlepszej wierze, w nieświadomości co do jej oddziaływania, skutki i tak będą się powoli ujawniać. Nie wierzę, że można się 
otworzyć i praktykować różne techniki prowadzące do fuzji, powodujące, iż człowiek staje się medium dla energii kosmicznych i nie 
dać się zniszczyć” – przestrzega o. Verlinde. 

Mindfulness – praktyka ta zwana również „metodą uważności” składa się z trzech etapów: koncentracji na wrażeniach 
wewnętrznych (np. oddech) i zewnętrznych (np. kształt dłoni), obserwacji przepływających przez uwagę i ciągle zmieniających 
się myśli, uczuć i wrażeń bez oceniania ich i niepodejmowanie prób zmiany nieprzyjemnych wrażeń na przyjemne. Mindfulness 
to metoda, którą zaleca się osobom żyjącym w stresie i pośpiechu. Jest stosowana również w psychoterapii, a nawet medytacji 
chrześcijańskiej. Ma ona jednak więcej wspólnego z medytacją orientalną (zen, ti chi, medytacja transcendentalna), w której również 
celem jest osiągnięcie wyostrzonej uważności i osiągniecia samokontroli. Nie ma nic złego w świadomym przeżywaniu każdej chwili, 
jednak w medytacji chrześcijańskiej nie koncentrujemy się na osiągnięciach, ale na osobowej relacji z Bogiem. Mindfulness budzi 
wątpliwości, gdyż jest pewną próbą przejęcia kontroli nad własnym umysłem, która może dawać złudne poczucie mocy i wbijać 
w pychę. Również bezkrytyczne otwarcie się na przychodzące wrażenia przy jednoczesnym wprowadzeniu siebie w stan medytacji 
rodzi zagrożenie, że zostaniemy narażeni na działanie złego ducha. Zastanawiający jest także fakt, że prof. Jon Kabat-Zinn, który jako 
pierwszy wprowadził mindfulness do psychologii zdrowia, uznał, że metoda ta wykorzystuje techniki buddyjskie, choć w oderwaniu 
od ich znaczenia duchowego. Doświadczenie o. Jacquesa Verlinde’a pokazało jednak, że już samo sięganie po wschodnie techniki, 
może prowadzić do okultyzmu.

Pozytywne myœlenie – nie chodzi tu bynajmniej o pozytywne nastawienie do życia, ale o wiarę, że człowiek dzięki swojemu 
myśleniu jest w stanie sam siebie uzdrowić. Poczucie wpływu, nadzieja na lepsze jutro służy wyzwoleniu energii, która pomaga 
organizmowi w walce z chorobą. Osiąga się to dzięki stosowaniu wizualizacji wykorzystujących medytację i autosugestię. Niektóre 
szkoły pozytywnego myślenia proponują techniki, w których afirmujące treści zostały ukryte w „wyjątkowej częstotliwości dźwięku”, 
dlatego nie jesteśmy w stanie ich usłyszeć, a co za tym idzie zanegować. Ich zadaniem jest trafienie prosto do naszej podświadomości 
i … uleczenie. Przypomina to do złudzenia metodę parapsychologa José Silvy, której celem jest wprowadzenie mózgu człowieka
w stan alfa, by „wdrukować” nowe treści do jego podświadomości. W obu przypadkach po raz kolejny pojawia się pokusa pychy 
oraz kontroli własnego umysłu, dzięki której możemy dokonywać rzeczy ponadnaturalnych. Dokładnie tak jak w praktykach 
orientalnych i okultyzmie. Człowiek przestaje szukać uzdrowienia u Boga ani nie stara się zrozumieć sensu choroby, ale sam czyni 
siebie swoim własnym „zbawicielem”. Ponieważ nie wiemy czy uzdrowienie dokonane pod wpływem pozytywnego myślenia jest 
efektem przekonania o skuteczności tej metody (tzw. efekt placebo), czy „kosmicznej energii”, lepiej tą praktykę omijać z daleka. 

Homeopatia – jej twórcą jest niemiecki doktor Samuel Hahnemann (1753-1843). Należał do sekty masońskiej. Twierdził, że metoda 
leczenia za pomocą homeopatii została mu przekazana podczas seansu spirytystycznego. U podstaw homeopatii leży przekonanie, 
że choroba to nic innego, jak „duchowy, dynamiczny rozstrój życia”, dlatego lekarstwa muszą oddziaływać przede wszystkim na 
ducha człowieka, a nie na jego ciało. Jako argumenty za homeopatią podaje się zasadę leczenia „podobnego podobnym” stosowaną 
między innymi w szczepionkach. Rzadziej wspomina się o ważnym etapie przygotowania leku polegającym na wielokrotnym 
jego rozcieńczaniu i wstrząsaniu. Techniki te prowadzą do wytworzenia energii wspomagającej organizm w samouzdrowieniu. 
Działanie niezbadanych, tajemniczych sił tłumaczyłoby dlaczego niektóre leki homeopatyczne leczą, pomimo tego, że w wyniku 
mocnego rozcieńczania nie posiadają już prawie żadnej molekuły substancji leczącej. Pozostaje tylko pytanie „czyją” mocą następuje 
uzdrowienie i czy nie jest to przypadkiem ta sama energia, której poszukuje się w hinduizmie i buddyzmie?

S³oniki, bransoletki z „charms”, kamienie szlachetne – mogą być wspaniałą ozdobą. Problem zaczyna się w momencie, gdy 
zaczynamy wierzyć, że słonik z trąbą skierowaną ku górze lub kilka kamieni „na szczęście” oraz wisiorków („charmsów”) ze złotą 
koniczynką, podkową lub kotem są w stanie zapewnić nam powodzenie. Wtedy niczym nie różnią się one od amuletów. Warto 
również wiedzieć, że słowo „lucky charm” oznacza amulet przynoszący szczęście.

Św. Paweł w Liście do Efezjan przestrzega: „Unikajcie wszystkiego, 
co ma choćby pozór zła” (Ef 1, 5-22). Lepiej więc nie wystawiać się 
samemu na działanie demona. Bóg stworzył człowieka dla świata wi-
dzialnego. To za pośrednictwem Jego łaski mamy udział w dobrach 
duchowych, możemy doświadczyć obecności świętych, aniołów 
stróżów. Jeśli wybieramy kontaktowanie się z siłami niewidzialnymi 
na własną rękę przy pomocy rytuałów i praktyk okultystycznych, na-
rażamy siebie na spustoszenie duchowe.  Diabelskie siły są od nas 
mocniejsze i z pewnością wykorzystają naszą skłonność do grzechu 
pychy. Przekonał sie o tym nawrócony zakonnik o. Jacques Verlinde. 
Swoje poszukiwania rozpoczął od jogi i medytacji orientalnych. Tą 
drogą doszedł do filozofii New Age, praktykowania radiestezji, ma-
gnetyzmu, spirytyzmu oraz szkoły ezoterycznej. Finałem jego „du-
chowej” podróży było spustoszenie psycho-fizyczne oraz zniewole-
nie przez złego ducha. Niech za zakończenie posłuży fragment jego 

wstrząsającego świadectwa: „Stwierdzam, że jest coś pociągającego
w stopniowym posiadaniu niezwykłej mocy: najpierw mocy nad si-
łami przyrody, a potem nad bliźnimi, wyznał. To wszystko jednak – 
głęboko osadzone w człowieku – trwa w nim niczym rana. Nie jest 
to bowiem nic innego, jak tylko żądza władzy – zwykła pycha. Nie 
przypadkowo jest ona pierwszym grzechem głównym (…). Ważne 
jest przyjęcie postawy nawrócenia. Trzeba nam stawać przed Panem 
jak biedak. Trzeba wyrzec się wszystkiego co, chciało się zatrzymać 
dla siebie. Trzeba wyrzec się wszelkiej formy władzy i mocy i zacząć 
się radować ze swego ubóstwa”.

Karolina Anna Kwaśniewska

*  Świadectwo o. Jacquesa Verlinde’a „Pan Bóg mnie ocalił” dostępne 
jest na kanale youtube.pl oraz na wielu portalach internetowych.
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Ojciec Mateusz, pułkownik Matki Bożej
- Nie lubię Mateusza, bo mi śmierdzi z powodu Chrystusa! Śmierdzi ... szczęściem
i świętością, i nie mogę tego znieść ... Nie chcę słyszeć o nim, mogę spowodować 
poważne uszkodzenia, jak będziesz tak robić. Nie masz go znać – takimi słowami 
miał zwracać się do egzorcysty, o. Cypriana de Meo, diabeł. O kim mówił? O za-
konniku, skromnym kapucynie z Agnone, ojcu Matteo, który co prawda zmarł już 
prawie 400 lat temu, ale przez swoją pośmiertną działalność nadal przypomina
o obcowaniu świętych Pańskich. W XXI wieku, w którym chętnie zapomnielibyśmy 
o istnieniu diabła, on nadal psuje nam szyki.

lepiej zrealizowany przez niego dokument, 
który ogląda się z prawdziwą przyjemnością. 
Szkoda tylko, że podobnie jak „Cristiadę” czy 
„Syna Bożego”, mimo szeroko zakrojonej 
akcji promocyjnej, można go obejrzeć tylko
w kilku wybranych kinach.
O ojcu Matteo opowiada głównie wspo-
mniany o. Cyprian de Meo, prezes Między-
narodowego Stowarzyszenia Egzorcystów, 
od 1996 r. wicepostulator procesu beatyfi-
kacyjnego kapucyna z Agnone. Przez ponad 
50 lat posługi, wielokrotnie przekonał się
o sile modlitwy za przyczyną o. Matteo. W fil-
mie podkreśla, że człowiek XXI wieku łatwo 
dał się zmanipulować władzą i pieniądzem, 
odszedł od swej duchowości, poprzestając 
na tym co materialne. W tym też o. Cyprian 
upatruje zwiększoną działalność złego ducha 
w obecnym świecie, wzrost liczby opętań
i potrzebę wytężonej pracy egzorcystów.
O. Cyprian dzieli się także własnymi doświad-
czeniami i prezentuje przedmioty, które ma-
terializowały się podczas przeprowadzonych 
przez niego egzorcyzmów: gwoździe, frag-
menty żelaza, a nawet różaniec, wypluty 
przez jedną z cierpiących osób. 
W dokumencie poznajemy życiorys o. Mat-
teo. Fragmenty inscenizowane przeplatane 
są kadrami filmu dokumentalnego z Mszy św.
i modlitwami o uwolnienie odbywającymi się 
przy grobie kapucyna, do którego ściągają 
pielgrzymi z całego świata. Poruszające są 
zarejestrowane reakcje osób, nad którymi od-
mawiana jest modlitwa o uwolnienie. Sceny 
te, za pozwoleniem o. Cypriana, pokazywane 
są z najbliższej perspektywy. Uwolnieni dzielą 
się także swoimi przeżyciami. Mówią o swo-
ich odczuciach z momentu modlitwy i tego 
jak na co dzień odczuwali działalność złego 
ducha. Są to świadectwa bardzo osobiste
i niezwykle sugestywne, choć, i tu dochodzi-
my do sedna, nie zostaną zapewne przyjęte 
bezdyskusyjnie przez niewierzących.
Przy grobie o Matteo dzieją się także inne nie-
wytłumaczalne rzeczy. Często przychodzą tam 

o. Matteo egzorcyzmował i nauczał. Przez 
całe życie starał się jednak usuwać w cień, 
unikać kontaktów z ludźmi i żyć na uboczu, 
mimo to sława o jego działalności szybko 
się rozprzestrzeniała. Jak głoszą zachowane 
świadectwa, demony ustępowały przed po-
korą zakonnika, która w konfrontacji z nimi 
okazywała się najskuteczniejszą bronią. We 
wspomnianych świadectwach diabeł określa 
go z przerażeniem jako „pułkownika Matki 
Bożej”. Z zachowanych w klasztorze Ser-
racapriola dokumentów wyłania się obraz 
o. Matteo jako wybitnego kaznodziei, któ-
ry potrafił trafiać do serc słuchających go 
wiernych. Kapucyni przechowują trzy opasłe 
tomy jego kazań. 
Na kilka miesięcy przed swoją śmiercią o. 
Mattego przeprowadził się do wspomnia-
nego klasztoru w Serracapriola, gdzie zmarł 
31 października 1616 r. Jego grób stał się 
miejscem licznych cudów, głównie uwolnień 
spod wpływu złego ducha. Trwa to po dziś 
dzień. Pomimo czterystu  lat, jakie upłynęły 
od jego śmierci, przy grobie kapucyna gro-
madzą się wierni i osoby, które na co dzień 

doświadczają obecności diabła. Modlitwa za 
przyczyną o. Matteo uwalnia te osoby spod 
jego wpływu, a liczne opisy egzorcyzmów 
zbierane przez Ojców Kapucynów zaświad-
czają o mocy, jaką pomimo upływu czasu 
doznaje wielu odwiedzających to miejsce.
31 października 2014 r., w 398. rocznicę 
śmierci o. Matteo, na ekrany kin w Polsce i we 
Włoszech wszedł film „Matteo”, poświęcony 
osobie tego niezwykłego kapłana. Wraz z ka-
merą piękne okolice Agnone oraz klasztor w 
Serracapriola odwiedził Michał Kondrat, dla 
którego jest to już trzeci film dokumentalny 
na temat egzorcyzmów, dręczeń duchowych 
i walki z szatanem. Jest to z pewnością naj-

Prospero Lolli, bo tak przed wstąpieniem do 
zakonu nazywał się o. Matteo, urodził się w 
1563 r. w Agnone w Isernii, ok. 100 km na 
północ od Neapolu. Mając 11 lat był spraw-
cą  nieszczęśliwego wypadku, w wyniku któ-
rego jeden z jego kolegów został śmiertelnie 
postrzelony. Niektóre źródła mówią o tym, 
że był tylko świadkiem tego  tragicznego 
wydarzenia. Ojciec, by ochronić go przed 
gniewem rodziny zmarłego, kazał mu opu-
ścić miasteczko. Ten nieszczęśliwy wypadek 
miał spowodować u niego szok i potrzebę 
odkupienia, którą uważał za przyczynę otrzy-
mania daru uwalniania. Po latach, już jako 
zakonnik, wrócił do rodzinnej miejscowości  
i uzyskał przebaczenie od matki zabitego. 
Prospero studiował medycynę w Neapolu. 
Następnie wstąpił do kapucynów, przyjmu-
jąc imię zakonne Matteo (Mateusz). Prze-
bywał najpierw w Foggii. W Bolonii przyjął 
święcenia kapłańskie. Zasłynął jako wybitny 
kaznodzieja i egzorcysta.
Zachowały się opisy uwolnień spod władzy 
złego ducha, których dokonywał podczas 
swojej posługi. Jeden z pierwszych mówi o 

kobiecie opętanej przez diabła, przyniesionej 
przez mieszkańców wsi do klasztoru. Podczas 
rytuału demony zaczęły krzyczeć: „Żebyście 
wiedzieli, że nigdy nie wyjdziemy, chyba, że 
przyjdzie brat Mateusz z Agnone, bo tylko 
on nas może pokonać pokorą”. O. Matteo, 
wokół którego zaczynała już krążyć legenda 
mówiąca o jego niezwykłym darze, chciał 
uniknąć spotkania w obawie przed prowo-
kacją, ale na polecenie przełożonych wyszedł 
do opętanej. Na jego widok diabeł od razu  
powiedział: „Tutaj ... wśród tych co przypro-
wadzają Mateusza do mnie? Już nie mogę 
dłużej wytrzymać”. I w jednej chwili uciekł, 
pozostawiając kobietę wolną. Przez lata 

O. Cyprian de Meo prezentuje przedmioty, które zmaterializowały sięO. Cyprian de Meo prezentuje przedmioty, które zmaterializowały się
podczas przeprowadzanych przez niego egzorcyzmówpodczas przeprowadzanych przez niego egzorcyzmów
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osoby z fotografiami bliskich, które przykłada-
ją do płyty epitafijnej. Niektóre z nich w spo-
sób tajemniczy przyczepiają się do niej, jakby 
były namagnesowane. Zdaniem o. Cypriana
o. Matteo chce nam w ten sposób powiedzieć, 
że bierze tę osobę pod swoją opiekę.
Reżyser rozmawia nie tylko z o. Cyprianem, 
ale także z ks. Nazareno M. Galullo, chary-
zmatykiem i prof. Marią Cristiną Melloni, 
włoską historyczką i archiwistką, badającą 
życie i działalność o. Matteo.
W filmie poznajemy także losy procesu be-
atyfikacyjnego o. Matteo, który bardzo po-
woli posuwa się naprzód. Dowiadujemy się
o coraz powszechniejszym kulcie Sługi Boże-
go i o trudnościach, które stanęły na prze-
szkodzie w wyniesieniu go na ołtarze, np. 
śmierci świadków w procesie.
Autorem pięknych zdjęć, wykonywanych 
także za pomocą drona, są Michał Kondrat
i Janusz Sobierajski. Towarzyszy im wspania-
ła muzyka Michała Lorenca, napisana spe-

cjalnie do tego filmu, towarzyszy ona opo-
wieści, ale nie przeszkadza w odbiorze.
Data premiery filmu, 31 października nie była 
dziełem przypadku. Jak podkreślił reżyser cho-
dziło o to by uczcić pamięć o. Matteo, który 
przed 398 laty właśnie w tym dniu odchodził 
z tego świata. Drugim argumentem była chęć 
przeciwstawienia się szerzącej się chęci czcze-
nia Halloween, święta, które w dość nienatu-
ralny sposób pojawiło się w naszej kulturze. 
Co ciekawe,  data 31 października rzeczy-
wiście jest sprzęgnięta ze światem duchów
i zwiększonej mocy złego ducha, potwier-
dzają to świadectwa związane ze śmiercią o. 
Matteo. – Demon przez usta egzorcyzmowa-
nych nieraz mówił, że to jego święto. Tego 
dnia zmarł o. Matteo. Gdy zostanie wynie-
siony na ołtarze, prawdopodobnie jego 
wspomnienie będziemy obchodzić tego dnia. 
Demon już teraz wpada w panikę i krzyczy: 
„Ten drań zepsuł nam święto!” – mówił pod-
czas pokazu premierowego Michał Kondrat. 

Warto pomyœleæWarto pomyœleæ
Niebanalne
życiorysy

Urodził się 18 lutego 
1897 roku w Tupadłach 
(obecnie w granicach 
Władysławowa), jako syn 
Jakuba i Marianny z d. 
Głembin.
W 1911 roku podjął na-
ukę w Collegium Ma-
rianum w Wadowicach. 

W 1916 roku został powołany do wojska 
niemieckiego i wysłany na front zachodni.
Z armii niemieckiej został zwolniony dopiero 
w lutym 1919 roku. Jesienią 1919 roku wrócił 
do szkoły w Wadowicach. Po kilku miesią-
cach powtórzył przedmioty z zakresu szkoły 
średniej i zdał maturę. W 1919 roku wstąpił 
do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
W Wadowicach odbył nowicjat i ukończył 
studia filozoficzno-teologiczne. Pierwsze ślu-
by złożył 20 października 1921 roku, a śluby 
wieczyste 8 grudnia 1924 roku. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 5 lipca 1925 roku w Kra-
kowie z rąk biskupa krakowskiego Adama 
Sapiehy.
Po święceniach został kierownikiem pallotyń-
skiego gimnazjum w Wadowicach. W 1927 
roku został rektorem i dyrektorem Collegium 
Marianum. Dzięki jego staraniom gimnazjum 
pallotyńskie otrzymało prawa państwowe. 
Rozpoczął budowę nowego domu na tzw. 
Kopcu oraz urządził park i ogród botaniczny.
We wrześniu 1935 roku przybył do Gdańska, 
by objąć opieką duszpasterską Polaków. Za-
mieszkał w domu pallotynów niemieckich. 
Pomagał ks. Franciszkowi Rogaczewskiemu, 
rektorowi kościoła Chrystusa Króla i ks. Bro-
nisławowi Komorowskiemu przy kościele 
Św. Stanisława Biskupa we Wrzeszczu. Był 
spowiednikiem i ojcem duchownym pol-

skich dominikanek. We wrześniu 1936 roku 
został kapelanem załogi Wojskowej Składni-
cy Tranzytowej na Westerplatte. Odprawiał 
Msze św. w każdą niedzielę, święta oraz
w czasie uroczystości państwowych i woj-
skowych w kaplicy Matki Boskiej Często-
chowskiej na terenie Westerplatte. Jego gor-
liwa praca duszpasterska nie uszła uwadze 
władz niemieckich i z powodu nacisków na 
pallotyńskich współbraci musiał przenieść 
się do Oliwy. Wygłaszał niedzielne kazania 
dla Polaków w oliwskiej katedrze o godzi-
nie 12, słuchał ich spowiedzi. Był opieku-
nem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w Gdańsku oraz zorganizował harcerstwo 
polskie. Od końca 1938 roku kierował bur-
są dla polskiej młodzieży męskiej pracującej
i uczącej się z okolic Gdańska, mającą sie-
dzibę w Oliwie zorganizowaną przez Polską 
Macierz Szkolną.
1 września 1939 roku, o godzinie 3 w nocy 
został aresztowany przez gestapo i osadzo-
ny w areszcie w Gdańsku. Po sześciu dniach 
pobytu w więzieniu został zwolniony na pod-
stawie immunitetu dyplomatycznego. Niem-
cy przewieźli go na granicę litewską razem
z grupą urzędników Komisariatu Generalne-
go Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mie-
ście Gdańsku. Udało mu się dotrzeć do Wilna, 
gdzie 10 września w Ostrej Bramie odprawił 
sumę z kazaniem transmitowaną przez Pol-
skie Radio. W marcu 1940 roku uzyskał bry-
tyjski paszport zastępczy i udał się z Litwy do 
Rygi, a stamtąd do Sztokholmu. Ze Szwecji 
dotarł do Paryża.
We Francji biskup polowy Józef Gawlina 
mianował go kapelanem 2. warszawskiego 
pułku artylerii lekkiej w 2. Dywizji Strzelców 
Pieszych stacjonującej na linii Maginota.

Ks. major Leon Bemke (1897-1984) – pallotyn,
kapelan załogi Westerplatte i 2 warszawskiego pułku artylerii lekkiej.

W kampanii francuskiej 1940 roku polska dy-
wizja wchodząca w skład 45 Korpusu Fran-
cuskiego brała udział w walkach nad granicą 
szwajcarską. 19 czerwca 1940 roku ksiądz 
Bemke wraz ze swoim pułkiem przekroczył 
granicę Szwajcarii, gdzie został internowany. 
Pomagał miejscowym księżom w duszpaster-
stwie parafialnym. Pełnił tez obowiązki dusz-
pasterza w licznych obozach internowanych 
żołnierzy, do których docierał pieszo lub na 
rowerze.
Po koniec 1944 roku, gdy władze szwajcar-
skie zwolniły chorych żołnierzy, wyjechał jako 
komendant transportu do Grenoble we Fran-
cji. Stamtąd dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie 
ponownie wstąpił do WP. W 1946 roku został 
proboszczem 4. Dywizji Piechoty stacjonującej 
w Szkocji. Po jej demobilizacji, w 1947 roku 
wyjechał do Rzymu. We wrześniu 1948 roku 
został sekretarzem księdza Wojciecha Turow-
skiego, generała Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego. W lipcu 1951 roku skierowano 
go do Francji, gdzie był nauczycielem w gim-
nazjum w Osny. W marcu 1952 roku został 
superiorem francuskiej regii pallotynów.
W 1958 roku po zakończeniu kadencji supe-
riora mianowano go proboszczem w Oignies. 
Od 15 lipca 1963 roku przebywał we wspól-
nocie w Nort Tonawanda w USA. 1 lipca 1965 
roku został mianowany rektorem dwóch 
domów wspólnoty. We wrześniu 1976 roku 
wrócił do Polski. Przebywał w Domu Księży 
Pallotynów w Wadowicach.
Zmarł 25 maja 1984 roku w Wadowicach. 
Spoczywa na cmentarzu pallotyńskim przy 
wadowickim Collegium Marianum.
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem 
Wojska i Złotym Krzyżem Zasługi.

Bogusław Szwedo 

Jego zdaniem dzieci przebierające się za 
duchy, diabełki i potwory są popychane ku 
bałwochwalstwu, które później impregnuje 
je na świat pozazmysłowy. Reżyser wyraził 
nadzieję, że dzięki filmowi wiele osób prze-
kona się, że świat duchowy naprawdę istnie-
je, jest realny a udawanie, że go nie ma, jest 
oszukiwaniem samego siebie. 
Na koniec warto zwrócić uwagę na pojawia-
jący się w filmie wątek polski. W jednej ze 
scen wspomniany jest o. Maksymilian Maria 
Kolbe, który w tajemniczy sposób „przesyła” 
ks. Nazareno Galullo swoje okulary, będące 
skuteczną relikwią używaną podczas rytuału 
egzorcyzmów.
Akcja promocyjna filmu zachęcała, by za-
miast na Halloween iść na „Matteo”. Posze-
dłem. Nie żałuję.
„Matteo”, reż. Marek Kondrat, Film doku-
mentalny,Kondrat Film, 55 min.

Krzysztof Stępkowski
Fotografie materiały prasowe filmu
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Czysta jak KarolinaCzysta jak Karolina
Czystość w czasach konsumpcji i użycia nazbyt często 
kojarzy się dziś  z reklamą proszków do prania czy wy-
pucowanymi panelami. Do czystości na miarę siedemna-
stoletniego życia błogosławionej Karoliny Kózkówny przy-
mierzają się jednak młodzi chłopcy i dziewczęta, którzy co 
roku przybywają coraz liczniej do podtarnowskiej Zabawy, 
do jej sanktuarium. Ślubują czystość przedmałżeńską i za-
kładają na palec „pierścień Karoliny”. Do prawdziwego 
szczęścia nie wystarczą im czyste ręce, umyte drogim my-
dełkiem. Ich serce tęskni za miłością prawdziwą, pobło-
gosławioną przez Boga. Czują i wiedzą, że diabelskie pod-
róbki, suflowane przez sprzedawców złudzeń, zatruwają 
duszę i poniewierają ciało. 

nie widzą, że rodzina – sakramentalny związek 
mężczyzny i kobiety – jest celem intensywnego 
ataku antyduchowej ideologii gender. 
W liście postulacyjnym ówczesny metropo-
lita krakowski, kard. Karol Wojtyła tak pisał 
o rodzinie, w której wychowała się przyszła 
Błogosławiona: „Ewangeliczna wiara, posłu-
szeństwo nauce i przykazaniom kościelnym, 
codzienna i wspólna modlitwa nie tylko wie-
czorem, ale także przed i po posiłku, częsta 
Komunia św., czytanie Żywotów Świętych, 
czasopism i ksiąg religijnych: oto okoliczności 
stworzone przez rodzinę, w której wychowy-
wała się i wzrastała Karolina. Rodzice Karoliny 
wychowali wszystkie swe dzieci w pobożności 
i karności. Dom ich cieszył się wielkim powa-
żaniem otoczenia”.
Czy to przypadek, że rodziny, które się mo-
dlą wspólnie, są trwałe i stabilne i przetrwa-
ją każdą próbę krzyża? Rodzina Karoliny nie 
opływała w luksusy, bo trudno dzielić ciężko 
zapracowany chleb na jedenaścioro dzieci.
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi 
Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwar-
te z jedenaściorga dzieci Jana Kózki i Marii
z domu Borzęckiej. Ich ubogi dom był nazy-
wany „kościółkiem”. Gromadzili się tam czę-
sto na wspólne czytanie Pisma świętego, ży-
wotów świętych i religijnych czasopism bliscy 
i sąsiedzi. Od dzieciństwa Karolina ukochała 
modlitwę; na różańcu otrzymanym od mat-
ki, modliła się w dzień i w nocy. Na jej ducho-
wy wzrost duży wpływ miał wuj Franciszek 
Borzęcki, społecznik, gorliwy apostolsko. To
w świetlicy i bibliotece prowadzonej przez 
wuja pomagała Karolina. Młodsi i starsi pro-
wadzili tam budujące rozmowy, poparte lek-
turą wieszczów narodowych, śpiewali pieśni 
patriotyczne i religijne.
Karolina kochała Chrystusa świadomie, więc 
chciała Go coraz głębiej poznawać, medytu-
jąc słowo Boże. Skarbem darmo otrzymanym 
dzieliła się z innymi.
W tak młodym wieku miała niezwykły dar 
apostołowania. W swojej parafii była człon-
kiem Towarzystwa Wstrzemięźliwości oraz 
Apostolstwa Modlitwy i Arcybractwa Wiecz-
nej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Zbawcza inność
Dlaczego Jan Paweł II wybrał właśnie ją, by 
młodzi mogli zobaczyć siebie? Tych prawdzi-
wych, a nie przebranych przez świat pustki.
A któż lepiej niż Jan Paweł II odczytywał rzeczy-
wiste, choć może chwilowo zagubione i przy-
tłumione tęsknoty młodych. Mówił im praw-

„Uzbrojenie nie pomoże narodowi, który boi 
się śmiechu ślepców” – ta myśl z „Gościa 
Niedzielnego” – świetnie opisuje dziś stadną 
tchórzliwość części młodzieży w przyznawa-
niu się do Chrystusa i Jego zbawczej nauki
w sferze czystości obyczajów. Szczególnie 
szóste przykazanie: Nie cudzołóż, w czasach 
postępującej seksualizacji wszystkich i wszyst-
kiego, jest niemal „unieważnione” wśród mło-
dzieży z wielkich ośrodków miejskich. Bo oko-
ło 80 procent z nich nie widzi nic zdrożnego 
we wspólnym zamieszkiwaniu przed ślubem. 
A to przecież ciężki grzech przeciw szóstemu 
przykazaniu – korzystanie z praw przynależ-
nych małżeństwu sakramentalnemu. Nie wi-
dzą czy nie chcą widzieć, że zdradzili Miłość 
największą – Chrystusa. Pozwalają wodzić się 
za nos ślepym trefnisiom i szydercom, którzy 
obśmiewają czystość przedmałżeńską jako 
„nieludzkie wymaganie” rodem z „katolskie-
go ciemnogrodu”. Ale ci rozchichotani „ślep-
cy” potrafią liczyć zyski. Bo na czym można 
najwięcej zarobić? Z pewnością na nieupo-
rządkowej pożądliwości seksualnej. A że taki 
destrukcyjny seks otwiera wręcz wrota do 
demonicznych zniewoleń. Tego już wielu mło-
dych nie chce wiedzieć…
Zapytajmy więc, co na to święty Jan Paweł 
II, który wyniósł na ołtarze heroizm czystości 
Błogosławionej Karoliny Kózkówny.
18 listopada 2014 r. będziemy obchodzić stu-
lecie jej męczeńskiej śmierci w obronie dzie-
wiczej czystości. Mamy więc wybór: słuchać 
reklamiarzy pustki, którzy ściągają na dno, czy 
posłuchać świadków Miłości.
„Błogosławieni czystego serca albowiem oni 
Boga oglądać będą”.

Dojrzała i mocna…
Myślę, że życie świętych na miarę tej odważ-
nej siedemnastolatki dobrze opisuje potoczne 
powiedzenie – zakochać się na śmierć i życie. 
Bo miłość Karoliny do Chrystusa była tak doj-
rzała i mocniejsza „od lęku przed cierpieniem 
i prześladowaniem, od lęku przed niespra-
wiedliwym osądzeniem i skazaniem, od lęku 
przed łzami i złośliwościami z powodu wyzna-
wania wiary w Chrystusa” (bp Andrzej Jeż).
Skąd brała się w tak młodej dziewczynie ta 
ewangeliczna dzielność z ducha Maryi czy Ju-
dyty? I tu sięgamy do korzeni, do wzoru rodzi-
ny, w której wzrastała. Rodziny, o której prorok 
naszych czasów, Jan Paweł II, mówił, że „przy-
szłość świata idzie przez rodzinę”, bo już w la-
tach 70. XX w. widział pierwsze symptomy star-
cia Kościoła z antykościołem. A dziś tylko ślepcy 

dę trudną, ale ocalającą. Współcześni młodzi 
dzięki świętemu papieżowi, któremu ufali tak 
jak on im, mogli w życiu nastolatki z początku
XX odnaleźć i na nowo odczytać zapis miło-
ści nie do unieważnienia, bo zakorzenionej 
w Chrystusie. „Musicie od siebie wymagać, 
choćby inni od was nie wymagali”, mówił.
I wskazywał na Westerplatte. Tę strefę war-
tości, Boży przyczółek, który trzeba obronić
w sobie dla siebie i dla innych. Choćby trium-
falizm zła był tak wielki jak te 80 procent 
zagubionych z wielkich miast. Prawda Chrys-
tusa nie przekłada się na zmienne fluktuacje 
statystyk czy sondaży opinii. Bo rzecznicy 
prawdy – święci i błogosławieni, zawsze byli 
w mniejszości – ale to właśnie ich znak sprze-
ciwu i wierności ocalał świat.
Tak pozornie inna nastolatka z początku wie-
ku, Karolina Kózkówna, też nie była większo-
ścią w swoim rówieśniczym środowisku, wios-
ce Wał-Ruda.
Tak ją wspominały koleżanki: „nas interesował 
i pociągał świat ze swymi uciechami, a ona 
przez świat szła jakby go nie dotykając – jej 
myśli i serce były gdzie indziej… Była inna od 
nas, ale myśmy za nią przepadały – była nam 
jakoś bardzo potrzebna i bardzo droga”.
Zginęła zakłuta bagnetem carskiego żoł-
nierza, broniąc swojej dziewiczej czystość
18 listopada 1914 r. Jej umęczone ciało od-
naleziono dopiero 4 grudnia. Na jej pogrzeb 
przybyło około trzech tysięcy ludzi. Wystar-
czyło siedemnaście lat młodego odważnego 
świadectwa życia, by wiedzieli, że uczestni-
czą w pogrzebie świętej.
Bo przecież ten przerażający finał – męczeńska 
śmierć – nie przesłonił im niebieskiej rzeczywi-
stości, którą im pokazywała całą sobą.
Osiemnastego dnia każdego miesiąca Droga 
Krzyżowa śladami męczeństwa bł. Karoliny w 
jej sanktuarium, w Zabawie gromadzi nawet 
do pięciu tysięcy osób. W ostatnim czasie do 
bp. Andrzeja Jeża wpłynęła prośba z Wietna-
mu o przekazanie relikwii bł. Karoliny: «Mamy 
szczególną cześć dla tej młodej męczennicy. 
Poprzez jej relikwie i relikwie innych świętych 
pragniemy, aby w Wietnamie była obecna jak 
największa rzesza świętych».
Błogosławiona Karolina Kózkówna patronuje 
dziś z nieba wszystkim Karolinkom, Karolinom 
czy Karolciom, które może jeszcze nie odkryły 
charyzmatu i duchowej opieki świętej? 
A także rosnącej liczbie wspaniałych mło-
dych ludzi, którzy odkryli Boży skarb czysto-
ści. Skupionych w Katolickim Stowarzyszeniu 
Młodzieży czy Ruchu Czystych Serc. Przyby-
wają oni co roku do Zabawy nie po to aby 
się zabawić, ale zbawić. A zbawienie to nic 
innego jak Szczęście przez duże S. Karolina 
bowiem pokazuje drogę nie tylko do Zaba-
wy, ale po najdalszy kres i sens życia – po 
szczęście, „jakiego oko nie widziało”. Nie 
do wyobrażenia „małym rozumkiem” nawet 
największych racjonalistów.
Karolina Kózkówna inspiruje z nieba młodych 
twórców.
22 listopada wchodzi na ekrany kin film w re-
żyserii Dariusza Reguckiego „Karolina”.

Elżbieta Szmigielska-Jezierska

„Nie wstydźcie się waszych ideałów, wręcz przeciwnie głoście i brońcie ich” 
(Jan Paweł II do młodych z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży)
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Skarby drawskiego poligonuSkarby drawskiego poligonu
Poligon drawski znany jest wszystkim żołnierzom, którzy odbywali Zasadnicza 
Służbę Wojskową. Ze względu na długotrwałe ćwiczenia poligonowe oraz trudne 
warunki żołnierze, bardzo często przeklinają ten okres, kiedy musieli tu ćwiczyć.

wówczas największe w Polsce cmentarzysko 
kurhanowe użytkowane przez ludność tzw. 
kultury wielbarskiej. Do dziś archeologom 
udało się zbadać 56 z 68 kurhanów, zajmu-
jących obszar około 2 hektarów. Odkryli pod 
nimi ponad 230 grobów. Największe nasypy 
mają 20 m średnicy i 3 m wysokości. 
Metodyka badań kurhanów polega na czyta-
niu z przebarwień przekroju nasypów. Dla po-
stronnych obserwatorów różnokolorowe war-
stwy ziemi znaczą niewiele, dla archeologów 
są źródłem wiedzy o historii kurhanu i rodziny, 
której członkowie są w nim pochowani. 
Warto przedstawić odkryty przez archeolo-
gów bogaty inwentarz grobu szkieletowe-
go numer 2 pod kurhanem 5 w którym, jak 
wskazują pozyskane elementy stroju złożono 
szczątki kobiety.

Natrafiono na trzy brązowe zapinki, brązowa 
szpilę o profilowanej główce, brązowa sprzącz-
kę, brązowe okucie pasa, brązową zawieszkę 
do pasa, dwie żelazne prostokątne nakładki na 
pas, kamienny przęślik cylindryczny oraz dwa 
naczynia: misę i pucharek. Zmarła nosiła boga-
tą kolię, na którą składało się 15 szklanych i 39 
bursztynowych paciorków, brązowe kółeczko 
oraz złoty wisiorek gruszkowaty. 
Archeolodzy od 20 lat prowadzą badania na 
terenie Nowego Łowicza, zżyli się nie tylko
z wojskiem, ale również współpracują z leśni-
kami oraz miejscową ludnością. Trudno jest 
przewidzieć datę zakończenia wykopalisk ze 
względu na konieczność dostosowywania się 
do kalendarza wojskowego. Jeśli wszystko 
dobrze pójdzie to w przeciągu pięciu, sied-
miu lat archeolodzy mogą liczyć na zbadanie 
całego cmentarzyska. Współpraca archeolo-
gów i wojska może jeszcze potrwać w miarę 
odkrywania osady. To jest nie tylko poligon 
wojskowy – mówią archeolodzy, ale również 
poligon dla młodych adeptów archeologii, dla 
studentów i młodych absolwentów. 
Jak wynika ze współpracy archeologów i woj-
ska na Poligonie Drawskim, wojsku nie jest 
obca troska o ochronę narodowego dziedzic-
twa kulturowego i lepsze poznanie historii 
naszej „małej ojczyzny” znad Drawy. O dużej 
wartości naukowej wykopalisk na Poligonie 
Drawskim, świadczy fakt, że ekspedycja ar-
cheologiczna została objęta honorowym pa-
tronatem przez Jego Magnificencję Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministra 
Obrony Narodowej. 

ks. ppłk dr Stanisław Błądek,
kapelan Poligonu Drawsko

ny na przełom II i III w. po Chrystusie. Krótkie 
sprawozdanie z prac zostało opublikowane
w roku 1894 na łamach szczecińskiego czaso-
pisma „Monatsblatter”, organu Pomorskiego 
Towarzystwa Historyczno-Starożytniczego. 
 Starożytne cmentarzysko uniknęło dewasta-
cji dzięki szczęśliwemu położeniu na terenie 
wojskowym, który od 1946 r. był ściśle strze-
żony i niedostępny dla cywilów, o czym przed 
wejściem ostrzega tablica: „Teren wojskowy. 
Wstęp wzbroniony”. 
Po II wojnie światowej archeolodzy byli bardzo 
ciekawi, czy obiekt nadal istnieje? Rozpoczęto 
pertraktacje z wojskiem, aby wejść na poligon
i dokonać inwentaryzacji kurha-
nów oraz rozpocząć badania. 
W 1988 r. archeolodzy po raz 
pierwszy weszli na teren poli-
gonu. Mimo braku zgody władz 
centralnych gen. Marian Sobo-
lewski, dowódca Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego uznał, że 
naukowcom trzeba pomóc.  
Do 2001 r. badaniami w Nowym 
Łowiczu kierowała Krystyna Ha-
chuła. W 2002 r. projekt przejął 
dr Adam Cieśliński z Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu War-
szawskiego wraz z mgr. An-
drzejem Kasprzakiem z Muzeum w Koszalinie.
W wyniku tych prac stwierdzono, że najstarsze 

ślady zasiedlenia terenów Poligonu Draw-
skiego pochodzą ze schyłku starszej epo-
ki kamienia, tzw. paleolitu schyłkowego, 
okresu datowanego na ok. 9000 lat przed 
Chrystusem. Wówczas cofający się lodo-
wiec umożliwił zajęcie obszarów nad Drawą 
przez osobników z gatunku Homo sapiens. 
Społeczności te pozostawiły po sobie cha-
rakterystyczne narzędzia krzemienne, przede 
wszystkim ostrza strzał lub oszczepów.
W środkowej epoce kamienia, mezolicie, da-
towanej na okres od około ósmego do po-
łowy szóstego tysiąclecia przed Chrystusem, 
tereny Równiny Drawskiej były zamieszkałe 
przez grupy ludności uprawiające gospodar-
kę łowiecko-zbieracką, na co wskazują zna-
leziska narzędzi krzemiennych, tzw. mikroli-
tów. Następna faza osadnictwa w Nowym 
Łowiczu przypada na okres 1100-750 przed 
Chrystusem, kiedy wzgórze nad Drawą za-
mieszkiwali przedstawiciele tzw. kultury 
łużyckiej. Ludy te znały uprawę ziemi oraz 

hodowlę zwierząt, opanowały umiejętność 
produkcji różnorodnych naczyń ceramicznych 
czy bardziej zaawansowane technologicznie 
odlewnictwo brązu. W niektórych jamach znaj-
dowały się ozdoby brązowe. 
Kilkadziesiąt metrów od osady natrafiono na 
pochówki ciałopalne. Szczątki zmarłych skła-
dano do glinianych naczyń, tzw. popielnic, 
które otaczano skomplikowanymi konstruk-
cjami z kamienia. 
Najciekawsze i najcenniejsze materiały z No-
wego Łowicza pochodzą z okresu wpływów 
rzymskich. Na szczycie wzniesienia powstało 

Początki poligonu sięgają roku 1946, kiedy to 
powstała w Jeleninie k. Szczecinka Komenda 
Poligonu Artyleryjskiego, którą przeniesiono
w 1949 roku do Oleszna, koło Drawska Po-
morskiego. Od tej chwili poligon stał się pla-
cem ćwiczeń dla większości związków taktycz-
nych w Wojsku Polskim. Coraz częściej zaczęto 
używać w stosunku do niego potocznej nazwy 
„Poligon Drawski”. Od 1 stycznia 1962 roku 
nosi nazwę Centrum Szkolenia Wojsk Lądo-
wych (w skrócie – CSWL).
Poligon Drawski zlokalizowany jest na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Swoim 
obszarem, 34 000 hektarów położony jest na 
terenie gminy Kalisz Pomorski oraz Drawsko 
Pomorskie. Komenda poligonu znajduje się w 
Olesznie - malowniczo położonej miejscowości 
przy jeziorze Bucierz Duży. Wojskowe transpor-
ty morskie mogą być rozładowywane w porcie 
Szczecin i Świnoujście, lotnicze na lotnisku woj-
skowym w Mirosławcu, wojska przybywające 
drogami kolejowymi mają do dyspozycji ram-
py kolejowe na obrzeżach poligonu, Jankowo 
Pomorskie i Prostynia. Żołnierze wymagający 
hospitalizacji medycznej mają do dyspozycji 
szpitale: w Drawsku Pomorskim i w Wałczu. 
Teren poligonu jest zróżnicowany, pofałdowa-
ny, lesisto-jeziorno-bagnisty z przewaga lasów 
sosnowych. Na poligonie znajduje się wiele je-
zior, rzeki, strumienie i cieki wodne stanowiące 
urozmaicenie dla ćwiczących wojsk. 

Wśród lasów i jezior Poligonu Drawskiego 
znajduje się jedno z najważniejszych stano-
wisk archeologicznych w północnej Polsce, 
znane archeologom pod nazwą nieistniejącej 
obecnie miejscowości Nowy Łowicz. 
Po raz pierwszy stanowisko zostało odkryte 
pod koniec XIX wieku, przypadkowo pod-
czas prac leśnych. W 1891 roku właścicielka 
majątku Nowy Łowicz (wówczas Neu-Lobitz) 
Anna Sylwia von Wangenheim przeprowadzi-
ła pierwsze amatorskie wykopaliska, podczas 
których rozkopano trzy kurhany, natrafiając
w jednym z nich na grób ciałopalny datowa-
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Skarb z epoki brązu z Nowego ŁowiczaSkarb z epoki brązu z Nowego Łowicza

Przekrój przez nasyp kurhanuPrzekrój przez nasyp kurhanu
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Prawie jedna trzecia papieży
została wyniesiona na ołtarze

Beatyfikowany 19 października papież Pa-
weł VI jest 90. Biskupem Rzymu, wyniesio-
nym na ołtarze. Oznacza to, że prawie jedna 
trzecia spośród 266 papieży (łącznie z obec-
nym) dostąpiła tej chwały. Zanim Kościół 
wypracował obowiązujące obecnie zasady 
ogłaszania błogosławionych i świętych, ist-
niały pewne zwyczaje lokalne i tradycje, we-
dle których np. pierwszych ponad 50 bisku-
pów Rzymu było niejako „automatycznie” 
uznawanych za świętych.
Świętymi są wszyscy kolejni papieże, po-
cząwszy od pierwszego Piotra do Feliksa IV (526–530), z wyjątkiem Liberiu-
sza (352–366) i Anastazego II (496-498), łącznie 52. Dodatkowo tradycja 
kościelna uznaje za męczenników wszystkich papieży, którzy zasiadali na 
Tronie Piotrowym do czasu ogłoszenia w 313 r. przez cesarza Konstantyna 
edyktu mediolańskiego, który kładł kres prześladowaniom chrześcijaństwa 
w Cesarstwie Rzymskim. Chociaż nie wszyscy biskupi Rzymu do tego czasu 
rzeczywiście zginęli za wiarę, to jednak uważa się ich za męczenników –
w sumie 31 papieży.
Po tych pierwszych papieżach, świętych niejako „z urzędu”, kolejnymi, 
wyniesionymi do chwały ołtarzy, byli św. Agapit (535–536) i jego bezpo-
średni następca, św. Sylweriusz (536–537). Później jednak odstępy między 
następnymi świętymi są już dłuższe. Do końca pierwszego tysiąclecia jesz-
cze 20 innych biskupów Rzymu dostąpiło tego zaszczytu, ostatnim był św. 
Hadrian III (884–885). 
W drugim tysiącleciu, gdy zaczęto wypracowywać coraz bardziej rygory-
styczne i sztywne zasady ogłaszania świętości, a w XVII w. wprowadzono 
obowiązujące do dzisiaj dwa szczeble w tej procedurze: beatyfikację i ka-
nonizację, liczba papieży wyniesionych na ołtarze znacznie zmalała. 
W tym czasie było jeszcze kilku innych pontifeksów, uznanych za świętych, 
ale bez przeprowadzenia odpowiednich obrzędów formalnych, toteż dzi-
siaj uważa się ich za błogosławionych. 
W XX wieku świętym został ogłoszony Pius X (1903–1914), a błogosławiony-
mi: Pius IX (1846–1878) i Jan XXIII (1958–1963). Dwie ostatnie beatyfikacje 
były dziełem Jana Pawła II, który dokonał ich 3 września 2000 r., a następnie 
sam został wyniesiony do chwały błogosławionych, ale już w wieku XXI –
1 maja 2011 r. Natomiast  27 kwietnia 2014 r. Franciszek kanonizował bł. 
Jana XXIII i bł. Jana Pawła II.                                                             KAI, kes

Ziemia Święta: polskie groby
w Jerozolimie i w innych miejscach

Przebywający w Ziemi Świętej Polacy opiekują się groba-
mi rodaków spoczywających na cmentarzach w Jerozo-
limie, Hajfie, Jaffie, Ramli, Beer-Szewie i Gazie. Opiekują 
się nimi zarówno Polacy mieszkający w Izraelu i Pale-
stynie, jak też przedstawiciele ambasady polskiej w Tel 
Awiwie i członkowie Towarzystwa Przyjaźni Palestyńsko-
Polskiej, modląc się, składając kwiaty i zapalając znicze.
Polscy księża, zakonnicy, siostry zakonne i pielgrzymi spo-
tkali się 1 listopada na wspólnej modlitwie przy polskiej 
kwaterze na cmentarzu katolickim w Jerozolimie. Modli-
twie różańcowej za zmarłych przewodniczył bp Piotr Sku-
cha, biskup pomocniczy diecezji sosnowieckiej.
Kwatera znajduje się na stoku góry Syjon w pobliżu ba-
zyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i miejsca, gdzie 
Pan Jezus spożył ze swoimi uczniami ostatnią wieczerzę. 
Polskimi grobami opiekują się siostry elżbietanki.
Polska kwatera powstała dzięki staraniom ks. Stefana 
Pietruszki, długoletniego rektora Polskiej Misji Katolic-
kiej w Ziemi Świętej, który zmarł w Jerozolimie w 1973 r.
Spoczywają tam polscy żołnierze, którzy z armią gen. 
Władysława Andersa zmierzali do kraju, i członkowie ich 
rodzin. Nie brak tu także mogił księży, sióstr zakonnych 
i pielgrzymów, których Pan powołał do życia wiecznego 
na pielgrzymim szlaku.
Na cmentarzu jerozolimskim znajduje się też grób 
Oskara Schindlera – niemieckiego przedsiębiorcy, który
w czasie II wojny światowej ratował Żydów, odznaczo-
nego tytułem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.

KAI/RV

W wadowickim mieszkaniu Wojtyłów 
kręcono „Kuchnię Papieską”

W scenerii mieszkania Wojtyłów w Muzeum Domu Ro-
dzinnego Jana Pawła II nakręcono pierwsze zdjęcia do 
programu telewizyjnego pod tytułem „Kuchnia Papie-
ska”. Program jest kolejnym przedsięwzięciem Instytutu 
Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krako-
wie. Powstający film ma przybliżać wiadomości o życiu 
Karola Wojtyły wplecione w dzieje Polski i „okraszone 
nutą domowych przepisów kulinarnych”.
Pierwszy klaps na planie padł w jednym z pokojów pa-
pieskiego muzeum w Wadowicach. Przy stole w miesz-
kaniu, w którym 18 maja 1920 r. urodził się Karol Wojty-
ła i gdzie mały Lolek po śmierci mamy przez dziewięć lat 
mieszkał ze swym ojcem. Zaproszeni goście dyskutowali 
o roli mężczyzny-ojca we współczesnym świecie. Wśród 
uczestników rozmowy byli: bp Grzegorz Ryś, Bożena 
Dykiel, Redbad Klijnstra, Łukasz i Paweł Golcowie, Jerzy 
Fedorowicz. 
Dwupokojowe mieszkanie Wojtyłów z oryginalnym zle-
wem kuchennym jest centralnym punktem wadowickiej 
wystawy w papieskim muzeum. Wśród pamiątek tutaj 
zebranych są m.in. zdjęcia rodzinne, naczynia domowe, 
torebka Emilii Wojtyłowej, pamiątkowy medalion, haf-
towane przez mamę przyszłego papieża serwetki, ręcz-
nik z monogramem „Lolek”.                  rk / Wadowice

„Znikający Bracia” – cyfrowe archiwum
poświęcone mniejszościom religijnym i etnicznym

Pod koniec października ruszyła w Internecie strona „Znikający Bracia”, 
poświęcona trzem żyjącym od wieków na terenie Polski  mniejszościom 
etnicznym i religijnym: Karaimom, Tatarom oraz staroobrzędowcom.
Strona ma być rodzajem cyfrowego archiwum i kompendium wiedzy na 
ich temat. Tworzące ją materiały to w przeważającej części krótkie filmy wi-
deo z udziałem przedstawicieli tych mniejszości oraz specjalistów zajmują-
cych się tą tematyką. To także dokumentacja fotograficzna przygotowana 
specjalnie na potrzeby projektu „Znikający Bracia”.
Materiały dostępne na stronie mogą stanowić dla nauczycieli religii czy hi-
storii pomoc dydaktyczną. Zakres poruszanych na stronie „Znikający Bracia” 
zagadnień obejmuje kwestie związane z wiarą i wynikającymi z niej zwy-
czajami, z kulturą, z asymilacją oraz tożsamością Karaimów, Tatarów i sta-
roobrzędowców. Znajdują się tam również bardziej osobiste historie przed-
stawicieli tych mniejszości, pokazujące ich skomplikowane losy oraz próby 
kultywowania swojego dziedzictwa we współczesnej Polsce.
Twórcą strony jest Fundacja Dobre Wieści, a zrealizowanie tego projektu było 
możliwe dzięki środkom finansowy przekazanym przez Fundację PZU. Stronę 
można zaleźć pod adresem: www.znikajacybracia.dobrewiesci.org.         KAI

Fo
t. 

W
iki

pe
di

a



15

IS
SN

 1
23

1-
69

11

KronikaKronika
Diecezji WojskowejDiecezji Wojskowej

„Nasza Służba” – pismo Ordynariatu Polowego. Redaktor naczelny – Krzysztof Stępkowski.
Starszy redaktor – Elżbieta Szmigielska-Jezierska, starszy redaktor – Krzysztof Burek, redaktor – Karolina Anna Kwaśniewska.
Wiadomości internetowe – ks. płk SG Zbigniew Kępa, obsługa internetu – plut. Jerzy Włudarczyk.
Adres redakcji: 00-911 Warszawa 62, ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4, tel.: 22 687-31-30, tel. 22 687-33-01,
e-mail: naszasluzba@ordynariat.pl, www.ns.ordynariat.pl; www.ordynariat.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skracania i zmiany tytułów.
Opracowanie graficzne, skład, łamanie: Aleksandra Moraczewska, druk: Drukarnia „TONOBIS” w Laskach, tel./fax: 22 752-23-26

Breda (Holandia)
„Za naszą i waszą wolność” – hasło to wielokrotnie sprawdzało się w  historii Polski, 
Europy i świata w wydaniu polskich żołnierzy. Tym razem uroczyście wybrzmiało na 
holenderskiej ziemi z okazji 70. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Dywizję Pancerną 
gen. Stanisława Maczka. Żołnierze 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej na czele 
z gen. dyw. Jarosławem Miką, jako spadkobiercy i kontynuatorzy dorobku „Czarnej 
Dywizji”, 26 października 2014 r. stanęli przy mogiłach swych poprzedników. Ob-
chody rocznicowe wyzwolenia Bredy to wciąż żywa lekcja historii. Mówią o niej nie 
tylko pomniki na wojskowych cmentarzach w Holandii, ale także świadkowie tamtej-
szych wydarzeń, którzy ramię w ramię z żołnierzami z Żagania i Świętoszowa stanęli 
przy grobach swoich kolegów, by upamiętnić ich bohaterskie czyny. Była to również 
okazja do modlitwy. Eucharystii przewodniczył biskup diecezji Breda. Wyznał on, że 
jednym z polskich słów jakie zna jest słowo „dziękuję”. – Mieści się w nim ogrom 
wdzięczności nie tylko mojej, ale i całego narodu holenderskiego za dar wolności 
naszego kraju, jaki otrzymaliśmy 70 lat temu z waszych rąk – podkreślił. Owa wdzięcz-
ność została wyrażona nie tylko słowami, ale także poprzez złożenie wieńców przez
delegacje przy pomniku upamiętniającym oswobodzicieli Bredy.                           W.J.

Giżycko
Żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej uczcili trzecią rocznicę śmierci 
sierż. Mariusza Deptuły, który zginął w wyniku eksplozji improwizowanego ładunku 
wybuchowego podczas X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganista-
nie. We Mszy św. sprawowanej 23 października 2014 r. w parafii wojskowo-cywilnej 
pw. Ducha Świętego Pocieszyciela wzięli udział bliscy poległego żołnierza, przedsta-
wiciele dowództwa brygady oraz koledzy. Eucharystię zakończyło złożenie kwiatów 
oraz zapalenie zniczy przy tablicy upamiętniającej sierż. Mariusza Deptułę. Następ-
nego dnia w intencji poległego żołnierza sprawowano Mszę św. w parafii pw. Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Czarni k. Myszyńca. W kościele 
stanęły poczty sztandarowe 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz Zespołów 
Szkół w Czarni i Surowem. Wspólnie modlili się członkowie najbliższej rodziny sierż. 
Mariusza Deptuły, żołnierze brygady, a także przedstawiciele władz samorządowych 
i młodzież szkolna. Po zakończeniu Eucharystii pod tablicą upamiętniającą sierż. 
Deptułę odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono kwiaty. 
Następnie uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz, gdzie bliscy, przełożeni
i koledzy złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przy grobie poległego żołnie-
rza. Sierż. Mariusz Deptuła miał 28 lat. Pozostawił żonę i dwuletnią córkę. Była to 
jego pierwsza misja.                                                                                          D. G.

Żagań
28 października 2014 r. do Żagania przybyła kopia figury św. Michała Archanioła 
z groty objawień na wzgórzu Gargano we Włoszech. Uroczysty czas nawiedzenia 
parafii garnizonowej pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego rozpoczęło się 
nabożeństwem różańcowym, po którym na dziedzińcu  kościoła miało miejsce po-
witanie figury przez ks. mjr Władysława Jasicę, proboszcza parafii. Następnie od-
była się procesja ulicami miasta do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny i uroczysta Msza św. z udziałem żołnierzy, funkcjonariuszy policji, straży po-
żarnej, górali czadeckich, młodzieży i licznie przybyłych wiernych. Na zakończenie 
Eucharystii delegacje wszystkich parafii w mieście zawierzyli rodziny i miasto opiece
św. Michała Archanioła, który jest patronem Żagania.                                        K.Z.

Skwierzyna
35. Skwierzyński Dywizjon Rakietowy Obrony Po-
wietrznej 24 października 2014 r. obchodził swo-
je święto. W tym roku uroczystość ta zbiegła się
z 70-leciem utworzenia 61. Pułku Artylerii Prze-
ciwlotniczej, których tradycje jednostka kontynu-
uje. Obchody rozpoczęły się Mszą św., na którą 
przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i sa-
morządowych, żołnierze i pracownicy wojska
z rodzinami, obecni oraz byli dowódcy jednostki, 
żołnierze rezerwy, młodzież z klas o profilu mun-
durowym z Gorzowa Wielkopolskiego. Eucharystii 
przewodniczył ks. mjr Szczepan Madoń, a homi-
lię wygłosił ks. ppłk Wiesław Orłowski. Liturgię 
uświetniła kompania kadetów Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława 
Lema w Skwierzynie wraz z ze swoim kapelanem 
ks. Arturem Nebelskim oraz wojskowa orkiestra 
dęta ze Szczecina. Kolejna część uroczystości od-
była się na placu apelowym jednostki. Gen. bryg. 
Stefan Mordacz, dowódca 3. Warszawskiej Bry-
gady Rakietowej przyjął meldunek ppłk. Dariusza 
Stróżewskiego, dowódcy 35. Skwierzyńskiego 
Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Na-
stępnie odczytano rozkazy o wyróżnieniu przodu-
jących żołnierzy i pracowników wojska. Po defila-
dzie pododdziałów nastąpiło otwarcie nowej sali 
tradycji ukazującej dorobek służby skwierzyńskich 
przeciwlotników.                                        Sz. M.

Bydgoszcz
1. Pomorska Brygada Logistyczna 7 listopada 
2014 r. uroczyście pożegnała swoich żołnierzy 
wyjeżdżających na misję w ramach XXXI zmia-
ny Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR
w Kosowie. – Wszyscy tutaj obecni, zdajemy so-
bie sprawę, że przed wami bardzo ważny etap 
służby wojskowej, wymagający odwagi, wy-
sokiej inteligencji, odporności psychofizycznej
i profesjonalizmu – tych żołnierskich cech, które 
decydują o powodzeniu w działaniu, w warun-
kach dużego zagrożenia – mówił podczas uro-
czystej zbiórki płk Krzysztof Tokarczyk, zastępca 
dowódcy brygady. Ks. płk Zenon Surma, dziekan 
Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, zachęcił żoł-
nierzy do wspólnej modlitwy. – Naszą modlitwą 
obejmujemy was, wasze rodziny i tych wszyst-
kich, do których jesteście posłani, po to, aby stać 
na straży pokoju i wolności narodów. Modlimy 
się, aby Pan Bóg wam błogosławił i czuwał nad 
wami – powiedział. Po błogosławieństwie każ-
dy z żołnierzy otrzymał egzemplarz Pisma św., 
„Modlitewnik żołnierza” w języku polsko-angiel-
skim oraz „nieśmiertelnik” z wygrawerowaną 
modlitwą i polską flagą.
Żołnierze z Bydgoszczy będą przez pół roku słu-
żyć w Kosowie, tworząc tzw. Narodowy Element 
Wsparcia Polskiego Kontyngentu Wojskowego. 
Ich zadaniem będzie zapewnienie m.in. zakwa-
terowania, wyżywienia, paliwa, amunicji, a tak-
że naprawy uszkodzonego sprzętu.             T. K.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ordynariat.pl




